Gestão de Dados da Força de Trabalho de Saúde

“Panorama Brasil"
Treinamento sobre contas nacionais de recursos humanos
para saúde

Panorama Geral da Gestão de dados da Força de Trabalho da Saúde

Breve descrição sobre o cenário no Brasil:
• Várias bases de dados com finalidades distintas contendo
informações relevantes sobre a Força de Trabalho em Saúde;

• Soluções de TI para sistematizar, tratar e disponibilizar os dados
sobre a Força de Trabalho em Saúde.
• Agregador de bancos de dados.

Pontos de observação
• Ao usar uma única fonte informação disponível ignoramos grande parte
das causas dos problemas.
• É preciso observar tanto o que está visível quanto o que não está sendo
respondido à primeira vista.

• O que os dados não respondem é tão importante quanto o que eles
respondem.
• A quantidade de informação faltante é sempre infinitamente maior do que
a informação disponível.
• É preciso fazer as perguntas certas.

Fontes utilizadas na Gestão de Dados da Força de Trabalho na Saúde
•

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde
Informações sobre estabelecimentos de saúde e suas dimensões, como recursos físicos, trabalhadores e
serviços; informações dos estabelecimentos de saúde para outros sistemas de informação;

•

CFM - Conselho Federal de Medicina
Informações sobre os profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Medicina. Dados por estado, por
região, situação, inscrição principal, secundária e estudantes estrangeiros.

•

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais do Ministério da Economia
Informações do mercado formal de trabalho: número de empregados, segundo faixa etária, escolaridade e
gênero por nível geográfico, setorial e ocupacional; Número de empregados por tamanho de
estabelecimento, segundo setor de atividade econômica; A remuneração média dos empregos em 31 de
dezembro, segundo ocupação e setor de atividade Econômica por nível geográfico.

•

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da
Economia
Total de admitidos ou desligados por faixa etária, sexo, segundo o grau de instrução; segundo
e a remuneração; segundo tempo no emprego e remuneração, etc.

a ocupação

Fontes utilizadas na Gestão de Dados da Força de Trabalho na Saúde

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – vinculado ao Ministério da
Economia
Informações Sociais, Econômicas, Organização do Território.
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS): doenças crônicas não transmissíveis, incapacidades físicas, indicadores
relativos ao estilo de vida, violência, dados antropométricos (peso e altura)/ Parceria MS.

• SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS
Informações sobre a quantidade e o valor aprovado; quantidade e valor apresentado. Por região, unidade da
Federação, caráter de atendimento, regime, Capítulo CID-10, Lista Morb CID-10, faixa etária, sexo, cor/raça.

• SIH - Sistema de Informações Hospitalares do SUS
Informações sobre internações, AIH aprovadas, valor total valor de serviços hospitalares, valor serviços
profissionais, valor médio AIH, valor médio internações, dia e média de permanência, óbitos e taxa de
mortalidade. Por região, unidade da Federação, caráter de atendimento, regime, Capítulo CID-10, Lista Morb
CID-10, faixa etária, sexo, cor/raça.

• SISREG - Sistema de Regulação
Solicitação ambulatorial, solitação hospitalar, marcação ambulatorial. Utiliza como base o SIA e o SIH

ANÁLISE SWOT
FORÇAS
-

Apoio para tomada de decisão

- Monitoramento e avaliação de políticas
públicas

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS
- Base de dados com finalidades diversas
- Baixo índice de dados da rede privada

AMEAÇAS

- Cultura de Dados e Evolução Tecnológica

- Mudanças e reformulações nos bancos de dados

- Credibilidade do Ministério da Saúde

- Interpretações diversas dos atores da saúde

Dados da Força de Trabalho na Saúde
Profissões/Ocupações

Total

Público

Privado

Número

Número

Número

Fonte

Médicos

400.177

331.246

215.695

CNES

Enfermeiros

262.433

229.629

40.202

CNES

Técnicos em Enfermagem

509.025

431.362

92.347

CNES

Auxiliar de Enfermagem

217.287

194.344

25.082

CNES

53.451

43.006

13.561

CNES

8.114

7.203

937

CNES

Dentistas

114.075

41.672

83.808

CNES

Agente Comunitário de Saúde

283.998

283.998

-

CNES

Farmacêutico
Técnico em Farmácia

* Dados referentes ao mês: julho/19

Uso de Dados e Evidências na Gestão de Dados da Força de Trabalho na
Saúde

• Elaboração, monitoramento, avaliação e implementação de
políticas públicas;
• Carreira: vínculo com o Estado, identificação dos profissionais
através das bases de dados;

• Provimento e Formação: base de dados com a quantidade,
produtividade do trabalhador e parâmetros gerais, base de dados
de habilitados X em exercício.

