Brasil

Indicadores

Disponibilidade de dados para o relatório do estado da enfermagem no mundo (The state of the world's nursing report
Categorias de enfermagem

Modulo 1 : Estoque ativo da força de trabalho em saúde
M1-01 : Densidade de enfermagem
Profissionais de Enfermagem*

Técnicos e Auxiliar de Enfermagem**

Enfermeiros

M1-02 : Densidade de enfermagem no nível subnacional
Técnicos e Auxiliar de Enfermagem**
Enfermeiros
Profissionais de Enfermagem*

Descrição da fonte de

Elementos dos dados

2013 2014 2015 2016

2017

Fonte
Número total de profissionais de enfermagem
Número de profissionais de enfermagem em exercício
Número de professionais de enfermagem ativos
Número de profissionais de enfermagem habilitados à exercer
Número total de profissionais
Número de profissionais em exercício
Número de professionais ativos
Número de profissionais habilitados à exercer
Número total de enfermeiros
Número de enfermeiros em exercício
Número de enfermeiros ativos
Número de enfermeiros habilitados à exercer

1520533

1246347 2047172

911110

335238

Número de enfermeiras por região geográfica:
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural

Província/Estado:
Técnicos e Auxiliar de Enfermagem**

Enfermeiros

Profissionais de Enfermagem*

M1-03 : Distribuição da enfermagem por faixa etária
Técnicos e Auxiliar de Enfermagem**

2018

Estado1
Estado2
Estado3
Estado n
Estado1
Estado2
Estado3
Estado n
Estado1
Estado2
Estado3
Estado n
Número de profissionais idade <25
Número de profissionais idade 25-34
Número de profissionais idade 35-44
Número de profissionais idade 45-54

66569
248197
321889
190305

Enfermeiros

Profissionais de Enfermagem*

M1-04 : Distribuição da enfermagem por sexo
Técnicos e Auxiliar de Enfermagem**
Enfermeiros
Profissionais de Enfermagem*
M1-05 : Enfermagem por prestador
Técnicos e Auxiliar de Enfermagem**

Número de profissionais idade 55-64
Número de profissionais idade 65+
Número de enfermeiros idade <25
Número de enfermeiros idade 25-34
Número de enfermeiros idade 35-44
Número de enfermeiros idade 45-54
Número de enfermeiros idade 55-64
Número de enfermeiros idade 65+
Número de profissionais de enfermagem idade <25
Número de profissionais de enfermagem idade 25-34
Número de profissionais de enfermagem idade 35-44
Número de profissionais de enfermagem idade 45-54
Número de profissionais de enfermagem idade 55-64
Número de profissionais de enfermagem idade 65+
Número de homens
Número de mulheres
Número de homens
Número de mulheres
Número de homens
Número de mulheres

Público
Privada sem fins lucrativos
Privada com fins lucrativos
Público
Enfermeiros
Privada sem fins lucrativos
Privada com fins lucrativos
Público
Profissionais de Enfermagem*
Privada sem fins lucrativos
Privada com fins lucrativos
M1-06 : Distribuição de enfermagem por tipo de estabelecimento
Hospitais
Técnicos e Auxiliar de Enfermagem**
Instalações residenciais de cuidados prolongados
Prestadores de cuidados de saúde ambulatoriais
Serviços auxiliares
Varejistas
Prestadores de cuidados preventivos
Hospitais
Enfermeiros
Instalações residenciais de cuidados prolongados
Prestadores de cuidados de saúde ambulatoriais
Serviços auxiliares
pequenas empresas (varejistas)
Prestadores de cuidados preventivos

75321
6055
132322
113175
60164
22265
1256
72624
380519
435064
250469
97586
10083
119154
791954
48712
286525
167866
1078479
410301
500809
178912
156326

Profissionais de Enfermagem*

M1-07 : Proporção da enfermagem nascida no exterior
Técnicos e Auxiliar de Enfermagem**
Enfermeiros
Profissionais de Enfermagem*
M1-08: Proporção de enfermeiros formados no exterior
Técnicos e Auxiliar de Enfermagem**

Enfermeiros

Profissionais de Enfermagem*

Hospitais
Instalações residenciais de cuidados prolongados
Prestadores de cuidados de saúde ambulatoriais
Serviços auxiliares
pequenas empresas (Varejistas)
Prestadores de cuidados preventivos
Número nascidos no país
Número nascidos no exterior
Número nascidos no país
Número nascidos no exterior
Número nascidos no país
Número nascidos no exterior
Formados no país
Formados no exterior
Local desconhecido da formação
Formados no país
Formados no exterior
Local desconhecido da formação
Formados no país
Formados no exterior
Local desconhecido da formação

Modulo 2: Educação e treinamento
M2-01 : Lista nacional de instituições acreditadas
Existência de uma lista nacional de instituições acreditadas de educação em enfermagem
atualizadas e disponíveis em domínio Público?
M2-02 : Duração da educação e treinamento
Duração da educação de enfermagem
Enfermeiros
M2-03 : Razão de candidaturas vs. vagas oferecidas para formação
Número de candidaturas por programa de formação
Enfermeiros
Capacidade de formação (número de vagas disponíveis)
M2-05: Razão de alunos de enfermagem por docentes qualificados
Número de alunos matriculados em educação de enfermagem
Enfermeiros
Número total de docentes qualificados
Modulo 3: Regulação e acreditação da educação e treinamento
M3-01 : Existência de normas/diretrizes nacionais e ou/subnacionais que determinem a duração e conteúdo da formação da enfermagem
Enfermeiros
Existe normas nacionais e/ou subnacionais para a duração e conteúdo da formação da
enfermagem? (Sim/Não)
M3-02 : Existência de mecanismos nacionais e/ou subnacionais de acreditação de instituições de ensino e treinamento da força de trabalho e de seus programas?
Existe mecanismos de acreditação nacional e/ou subnacional de instituições de ensino e seus
Enfermeiros
programas (Sim/Não)
M3-06 : Existência de normas nacionais e/ou subnacionais para a educação interprofissional na acreditação

Existe de normas nacionais e/ou subnacionais para a educação interprofissional nas normas de
acreditação? (Sim/Não)
M3-08 : Existência de um sistema nacional para o desenvolvimento profissional continuo
Existe de mecanismo nacional e/ou subnacional em desenvolvimento profissional contínuo?
Enfermeiros
(Sim/Não)
Modulo 4: Financiamento da educação
Enfermeiros

M4-05 : Despesas por graduado na formação da força de trabalho em saúde
Enfermeiros

Gastos públicos com a educação na enfermagem
Gasto privado com a educação na enfermagem
Número total de graduados do programa de formação em enfermagem

Modulo 5: Fluxos do mercado de trabalho
M5-01: Racio de graduados do ano anterior que iniciaram a prática por número total de graduados do ano anterior (dep M4-05)
Enfermeiros
Número de graduados no ano anterior que iniciaram a prática dentro de um ano após a
formatura
M5-02: Taxa de reposição por esforço nacional
Enfermeiros

Número de enfermeiros ativos incorporados no último ano formados no país
Número de enfermeiros do sexo masculino ativos incorporados no último ano formados no país
Número de enfermeiros do sexo feminino ativos incorporados no último ano formadas no país
M5-03 : Taxa de entrada de profissionais de saúde estrangeiros
Enfermeiros
Número de enfermeiros ativos incorporados no último ano formados no exterior
M5-04 : Taxa de saída voluntária do mercado de trabalho da saúde
Número de enfermeiros que se tornaram inativos no mercado de trabalho do setor de saúde
Enfermeiros
devido à emigração, licença temporária, mudança de setor, aposentadoria antecipada ou outra
razão voluntária (no ano determinado)
M5-06: Taxa de desemprego
Enfermeiros

Número de enfermeiros que estão atualmente desempregados

Modulo 6: Características de emprego e condições de trabalho
M6-02 : Enfermeiros com um contrato de meio período
Enfermeiros

Número de enfermeiros com um contrato de meio período

M6-03 : Regulamentação sobre jornada e condições de trabalho
Enfermeiros

Existem políticas / leis nacionais / subnacionais que regulam as jornadas e condições de
trabalho? (Sim/Não)

M6-04 : Regulamentação sobre salário mínimo
Existem políticas / leis nacionais / subnacionais que regulam o salário mínimo? (Sim/Não)
M6-05 : Regulação sobre proteção social
Existem políticas / leis nacionais / subnacionais que regulam a proteção social? (Sim/Não)
M6-09 : Medidas para prevenir violência ao profissionais de saúde

Existem políticas / leis nacionais / subnacionais para prevenir a violência ao profissionais de
saúde? (Sim/Não)
Modulo7: Gastos e remuneração da força de trabalho em saúde
M7-05 : Salários e benefícios médio de nível de ingresso
Enfermeiros
Salário e benefícios médio de nível de ingresso, excluindo as contribuições sociais (USD)
M7-07: Diferença entre o ganho médio de homens e mulheres
Ganho médio de homens (USD)
Enfermeiros
Ganho médio de mulheres (USD)
M8-06 : Existência de funções avançadas de enfermagem
Existe funções avançadas de enfermagem ? (Sim/Não)
Outros
Número de graduados previstos para 2 e 3 anos
No modelo de regulação do país, existe uma organização nacional delegada pelo governo para
regular a profissão de enfermagem (Sim / Não)
Existe uma avaliação independente baseada em competência para a prática? (Sim/Não)
Existe um cargo de nível nacional para enfermeira sênior/chefe do governo para fornecer
orientação especializada em enfermagem e políticas de saúde relacionadas (Sim/Não)?
Existem programas para desenvolver habilidades de liderança em enfermagem, pesquisa ou
competências em gestão de políticas apoiados a nível nacional? (Yes/No)
Existência de associação de enfermeiros estudantes e recém formados ? (Sim/Não)
* Segundo definição apresentada por ILO (2018) nursing personnel (aqui traduzido
como Profissionais de Enfermagem) engloba todas as categorias de enfermagem. "The
ILO Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149 defnes nursing personnel to include
“all categories of persons providing nursing care and nursing services” (Art. 1).
Categories and occupational titles vary according to national context and needs.
Pursuant to the ILO Nursing Personnel Recommendation, 1977 (No. 157), “measures
should be taken, in consultation with the employers’ and workers’ organisations
concerned, to establish a rational nursing personnel structure by classifying nursing
personnel in a limited number of categories determined by reference to education and
training, level of functions and authorisation to practice”. Such a structure, in accordance
with national practice, could include the following categories: nursing professionals,
auxiliary nurses and nursing aides".
** O termo Nursing associate foi traduzido como Técnicos e Auxiliar de Enfermagem
utilizando a definição da ILO (2018) "Nursing associate professionals provide basic
nursing and personal care, mainly under the supervision or in support of medical or
nursing professionals, and can include assistant nurses or enrolled nurses"

Descrição da fonte de dados, definição, método de cálculo,
cobertura, acurácia
Definição

Método de Calculo

Cobertura Acurácia

