
Na Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo (SES/SP), o quadro de profissionais da
área da Enfermagem representa 34,1% do
número total de servidores, sendo 7,5%
Enfermeiros e 26,6% entre Auxiliares e
Técnicos de Enfermagem, formado
majoritariamente por profissionais brancos
56,4% e pardos 24,3%  e do sexo feminino,
84,5%.

Qualificação técnica do quadro de Enfermagem 
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¹ Portal Conselho Federal de Enfermagem. Disponível em http://www.cofen.gov.br/enfermagem-em-numeros. Acesso em 09/05/2022.
² Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp.html. Acesso em
10/05/2022.
³ Fonte: Dashboard de Informações Gerenciais CGD CRH SES/SP. Disponível em https://crh.saude.sp.gov.br/dig/index.php

Licenças Saúde consideradas como Acidente de Trabalho por Coronavírus

No perfil demográfico dos profissionais que
compõe o quadro de recursos humanos da
SES/SP, observa-se que entre os Enfermeiros,
70,9% têm acima de 40 anos de idade; 36,3%
entre 40 e 50 anos; 34,5% entre 50 e 60 anos. 

Os Técnicos de Enfermagem também são
maioria entre 40 e 50 anos de idade (42,8%)   e 

Segundo o Conselho
Federal de
Enfermagem
(COFEN)¹, entre os
vintes seis Estados
da Federação e o
Distrito Federal, São
Paulo responde por
25,6%  dos contratos  
de trabalho na área
da Enfermagem em
todo o Brasil,
proporcionalmente 
à população, que representa 21,7% dos
brasileiros segundo o IBGE². 

Ainda segundo pesquisa realizada em 2015
pelo COFEN, no Estado de São Paulo, 55% da
equipe de enfermagem encontra-se no setor
público; 35,1% no privado; 22,3% no
filantrópico e 9,6% nas atividades de ensino.

sendo que a cada dez dez Enfermeiros
aproximadamente oito possuem pós-
graduação³ – 0,7% Pós-doutorado; 0,8%
Doutorado; 4,8% Mestrado e 72,9%
Especialização. Quanto aos servidores
concentrados no nível técnico e auxiliar, o
número de profissionais graduados em
Enfermagem vem crescendo. 

quase metade dos
Auxiliares de
Enfermagem estão
acima dos 50 anos
de idade - 49,2%
entre 50 e 60 anos,
e 16% entre 60 e
70 anos.

Destaque-se a
qualificação
profissional das
equipes de
enfermagem, 

Equipe de Enfermagem do Hospital Heliópolis da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
Foto: autor desconhecido
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A partir dos projetos inscritos na premiação
“Destaque da Enfermagem no enfrentamento
à Covid-19 na SES/SP”, em atenção ao Dia
Internacional da Enfermagem, realizado pelo
Observatório de Recursos Humanos (maio de
2022), com a finalidade de identificar,
reconhecer, premiar e principalmente
disseminar boas práticas desenvolvidas pelas
equipes de Enfermagem para o enfrentamento
da Pandemia de Covid-19 no período de
março de 2020 a dezembro de 2021, já é
possível comprovar que a prática do trabalho
dos profissionais da área da Enfermagem é
compatível com o quadro qualificado e
altamente capacitado da SES. 

Conclui-se que embora os contratos de
trabalhos sejam bastante claros em relação as
atribuições de cada categoria na área da
Enfermagem – Auxiliar, Técnico e Enfermeiro,
a experiência do trabalho em conjunto com a
formação acadêmica, permite ações efetivas
para o atendimento ao paciente. 

Em 2015 o número de graduados em
Enfermagem correspondia a 7,6% do total de
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem atuantes
na Secretaria e, segundo dados do último
recadastramento anual realizado em 2021, nos
últimos sete anos observa-se discreta
tendência no crescimento de profissionais de
nível técnico e auxiliar formados ou em busca
de formação em graduação de Enfermagem,
aproximadamente 3%.

É notório que a formação acadêmica não se
restringe a função descrita, mas denota que a
prática acadêmica subjetivamente aplica-se a
prática de trabalho. Visando a disseminação do
conhecimento, as práticas inscritas para
participar da premiação estão disponíveis no
E-Book “Boas práticas da Enfermagem no
enfrentamento à Covid-19 na SES/SP”,
disponível em www.crh.saude.sp.gov.br.

Objetivo: premiar e disseminar as melhores práticas 
no combate à Covid-19 durante o enfrentamento a 

Pandemia (março de 2020 a dezembro de 2021) 
desenvolvidas pelas equipes de Enfermagem.

 

Público alvo: Profissionais da área da enfermagem 
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

 

Agenda Saúde: 16 de maio de 2022, 19h
 

Local: Centro de Convenções Rebouças, São Paulo.

Publicação disponível para download:
www.crh.saude.sp.gov.br

 
Contribuições ou dúvidas:

observatorio@saude.sp.gov.br


