
Brasil  

Nota: As seguintes informações não têm natureza vinculativa. São apenas indicações e 
conselhos recolhidos pela Ordem dos Enfermeiros e, como tal, são passíveis de alteração a 
qualquer momento, pelo que a OE não poderá ser responsabilizada por qualquer informação 
que não esteja correta.  

Caso detete alguma incorreção ou sugestão de melhoria, pedimos o favor de entrar em 
contacto com o Gabinete de Relações Internacionais.  

População: 195 milhões 
Capital: Brasil 
Língua oficial: Português  
Moeda: Real 
Indicativo: +55 
Forma de governo: República federal 
Clima: É um país tropical com um clima diversificado em virtude da dimensão do território e o 
seu relevo. Atravessam o Brasil o clima equatorial e polar atlântico. Contudo, fazem-se sentir 
oitos tipos de clima (equatorial, tropical húmido, tropical de savana, semiárido, árido, tropical 
de altitude, subtropical e subtropical continental). 
Eletricidade: Existem duas tensões elétricas: 220 volts /60hz e 127 V/60hz.1 
 
Nº de emergência: 
190 — Polícia  
193 — Bombeiros  
192 — Emergência médica 
 
Visto: Os cidadãos portugueses estão isentos de visto para estadias até 90 dias, sendo esta 
situação prorrogável por idêntico período de tempo. Neste período não é possível o exercício 
de atividade produtiva e remunerada.  
 
Assim, para outras situações deverão ser contactados os Consulados do Brasil em Portugal, 
tendo em vista a obtenção de um visto temporário específico ou de um visto de residência. 
 
Mais informações sobre os vistos podem ser obtidos: 
- Na página do Ministério da Justiça2 Brasileiro existe informação dedicada à imigração. 
- No site do Governo (http://www.e.gov.br3) poderá consultar informação sobre cédula de 
identidade de cidadãos estrangeiros : http://www.servicos.gov.br/repositorioServico/cedula-
de-identidade-de-estrangeiro4. 
- Mais informação sobre os vistos de trabalho poderá ser consultada no site do Ministério do 
Trabalho e Emprego em: http://www.mtb.gov.br5 . 
                                                           
1 De acordo com informação recolhida na página «Electricity around the world», disponível em 
http://www.worldstandards.eu/electricity.htm#plugs_f e acedida a 18.06.2013. 
2 Página acedida a 18.06.2013. 
3 Página acedida a 18.06.2013. 
4 Página acedida a 18.06.2013. 
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Vacinação: O Ministério da Saúde do Brasil recomenda a vacinação contra a febre-amarela e é 
sugerida a vacinação contra a hepatite. Existe atualmente um alerta para uma epidemia de 
dengue, doença hemorrágica provocada pela picada de mosquito. 
 
Contactos da Embaixada de Portugal em Brasília: 
Morada: Setor Embaixadas Sul 
Avenida das Nações - Quadra 801 - Lote 2 
CEP 70 402 - 900 
Brasília - Distrito Federal Brasil 
Telefone: +(5561) 30 32 96 00 
Fax: +(5561) 30 32 96 42 
E-Mail - embaixadadeportugal@embaixadadeportugal.org.br  
Página na internet: www.embaixadadeportugal.org.br  
Horário da Embaixada: 
De segunda a quinta-feira das 9:00 às 13:00 e das 14:30 às 17:30 horas  
Sexta-feira das 8:00 às 13:00 horas e das 14:00 às 16:00. 
 
Horário de atendimento ao público da Secção Consular 
De segunda a sexta-feira das 8:30 às 13:00 horas 
 
Mais informações sobre a Embaixada de Portugal e várias secções consulares:  
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-
saber-mais/sobre-o-ministerio/representacoes-diplomaticas-portuguesas/embaixadas-e-
postos-consulares.aspx#B 6 
 
Indicadores: 
 
PIB per capita ppc: 11.000 dólares  
Esperança de vida à nascença: 70(homens) / 76 (mulheres) 
Total de despesa em saúde per capita: 1.028 dólares internacionais (dados de 2010) 
Total de gastos em saúde em percentagem do PIB (2010): 9% 
Probabilidade de morte antes dos cinco anos (por 1000 nados-vivos): 16 
Probabilidade de morte entre os 15 e os 60 anos: 205 (homens) / 102 (mulheres) 
 
Dados: OMS 

O Brasil é o maior país da América do Sul e da América Latina, sendo também o quinto maior 
país do mundo em termos de território (ocupa 47% do território sul-americano). É o único país 
lusófono no continente americano e é o maior país lusófono.  
 
O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) – e os seus respetivos Conselhos Regionais 
(CORENs) – é a entidade que regula a Enfermagem no Brasil. O COFEN tem por missão não só 
controlar e fiscalizar o exercício profissional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
Enfermagem, mas também zelar pela qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e pelo 
cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. 
 
                                                                                                                                                                          
5 Página acedida a 18.06.2013. 
6 Página acedida a 19.06.2013 
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Para que um profissional se possa registar para trabalhar como enfermeiro no país deve dirigir-
se a um dos Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN) sedeados nas capitais de cada 
Estado.  
 
Consulte aqui os contactos dos vários CORENs. 
 
Os requisitos legais para o registo profissional, tendo em vista o exercício da Enfermagem no 
Brasil, são os seguintes: 
 
Enfermeiro – conclusão do curso de graduação, com apresentação do diploma de enfermeiro; 
 
Técnico e auxiliar de Enfermagem – conclusão da formação educacional de nível médio, com 
apresentação de certificado correspondente a conclusão do curso técnico.  
 
De acordo com a informação recolhida junto do COFEN, o registo profissional é tratado nos 
COREN, sendo que os valores envolvidos variam de estado para Estado. 
 
Custos de registo: 
Enfermeiro - varia entre os 182.20 e os 301.93 reais (sensivelmente entre 70 a 117 euros); 
Técnico de Enfermagem – varia entre os 110.72 e os 207.70 reais (sensivelmente entre 43 e 80 
euros); 
Auxiliar de Enfermagem – varia entre os 98.91 e os 178.03 reais (sensivelmente entre 37 e 70 
euros). 
 
De referir que as resoluções 435/2012 e  436/2012, de 26 de outubro de 2012 definem os 
valores das anuidades e os valores máximos relativos às taxas que podem ser cobradas pelo 
COFEN e CORENs. 
 
No Brasil, a Enfermagem é regida por regulamentos próprios, nomeadamente: 
 

• Lei da República Federativa do Brasil que regulamenta o Exercício Profissional da 
Enfermagem – Lei Nº 7498/86 – e seu Decreto Regulamentador – Decreto 
Nº94406/87;  

• Lei da República Federativa do Brasil que institui o Sistema Conselho Federal / 
Conselho Regionais de Enfermagem – Lei Nº 5905/73; 

• Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução COFEN Nº311/2007. 
 
Estas resoluções e outras estão disponíveis na página de internet do COFEN em: 
http://novo.portalcofen.gov.br/categoria/legislacao7. 
 
O título profissional do enfermeiro é atribuído pelas Universidades e Faculdades que 
ministram o curso de Enfermagem e que estão devidamente autorizadas para o efeito pelo 
Ministério da Educação. 
 
Também atribuem o título de enfermeiro as escolas de nível médio ou escolas técnicas 
autorizadas pelos Conselhos de Educação de cada Estado da Federação Brasileira. 
 
Os enfermeiros possuem um cartão profissional – carteira de identidade profissional – e é 
emitido pelo COFEN. Esta entidade presta vários serviços aos profissionais, nomeadamente: 
divulgação de informação, avaliação de informação sobre a inscrição e manutenção do registo 
                                                           
7 Página acedida a 19.06.2013 
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e receção de queixas sobre profissionais. Além disso, o COFEN é ainda responsável pela 
fiscalização e regulamentação do exercício profissional dos enfermeiros.  
 
Neste país, a formação necessária para se ser enfermeiro é o bacharelato, sendo que o nível de 
estudo base para aceder a este curso são 12 anos de formação geral. Para ser enfermeiro 
especialista é requerida formação adicional ao nível de pós-graduação, mestrado, 
doutoramento. 
 
As especialidades em Enfermagem, de acordo com informação disponibilizada pelo COFEN, 
que estão reguladas oficialmente são as seguintes: 
 

1. Enfermagem Aeroespacial 
2. Enfermagem em Auditoria e Pesquisa 
3. Enfermagem em Cardiologia 

3.1. Perfusionista 
3.2. Hemodinâmica 

4. Enfermagem em Centro Cirúrgico 
4.1. Central de Material e Esterilização 
4.2. Recuperação pós anestésica 

5. Enfermagem Dermatológica 
5.1. Estomaterapia 
5.2. Feridas 
5.3. Ostomias 

6. Enfermagem em Diagnostico por Imagens 
7. Enfermagem em Doenças infecciosas e parasitárias 
8. Educação em Enfermagem 

8.1. Metodologia do Ensino Superior 
8.2. Pesquisa 
8.3. Docência no Ensino Superior 
8.4. Projetos Assistenciais de Enfermagem 
8.5. Docência para Educação Profissional 

9. Enfermagem em Endocrinologia 
10. Enfermagem em Farmacologia 
11. Enfermagem em Gerenciamento/Gestão 

11.1.Gestão da Saúde; 
11.2.Gestão de Enfermagem 
11.3. Gestão em Homecare 
11.4. Administração Hospitalar 
11.5. Gestão de Programa de Saúde da Família 
11.6. Gestão Empresarial 
11.7. Gerenciamento de Serviços de Saúde 
11.8. Gestão da Qualidade em Saúde 

12. Enfermagem em Hanseníase 
13. Enfermagem em Hematologia e Hemoterapia 
14. Enfermagem em Hemoterapia 
15. Enfermagem em Infeção Hospitalar 
16. Enfermagem em Informática em Saúde 
17. Enfermagem em Legislação 

17.1. Ética e Bioética 
17.2. Enfermagem Forense 

18. Enfermagem em Nefrologia 
19. Enfermagem em Neurologia 



20. Enfermagem em Nutrição Parenteral e Enteral 
21. Enfermagem em Oftalmologia 
22. Enfermagem em Oncologia 
23. Enfermagem em Otorrinolaringologia 
24. Enfermagem em Pneumologia Sanitária 
25. Enfermagem em Políticas Publicas 
26. Enfermagem em Saúde Complementar 
27. Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente 

27.1. Neonatologia 
27.2. Pediatria 
27.3. Ebiatria 
27.4. Saúde Escolar 
27.4. Banco de Leite Humano 

28. Enfermagem em Saúde da Família 
29. Enfermagem em Saúde da Mulher 

29.1. Ginecologia 
29.2. Obstetrícia 

30. Enfermagem em Saúde do Adulto 
31. Enfermagem em Saúde do Homem 
32. Enfermagem em Saúde do Idoso 

32.1 - Gerontologia 
33. Enfermagem em Saúde Mental 
34. Enfermagem em Saúde Publica 

34.1. Saúde Ambiental 
35. Enfermagem em Saúde do Trabalhador 
36. Enfermagem em Saúde Indígena 
37. Enfermagem em Sexologia Humana 
38. Enfermagem em Terapias Holísticas Complementares 
39. Enfermagem em Terapia Intensiva 
40. Enfermagem em Transplantes 
41. Enfermagem em Traumato-Ortopedia 
42. Enfermagem em Urgência e Emergência 

42.1. Atendimento Pré-hospitalar 
42.2. Suporte Básico de Vida 
42.3. Suporte Avançado de Vida 

43. Enfermagem em Vigilância 
43.1. Sanitária 
43.2. Epidemiológica 

44. Enfermagem offshore e aquaviária 
 
Mais informação sobre as especialidades em Enfermagem no Brasil aqui8. 
 
De sublinhar que existe legislação específica para os detentores do título de enfermeiro 
obstétrico, que é regulado pela Resolução COFEN 439/20129, de 23 de novembro. 
 
Caracterização da Enfermagem no Brasil: 
Salvo quando indicado, os dados abaixo indicados foram disponibilizados pelo COFEN, que 
respondeu a um inquérito elaborado para o efeito. 

                                                           
8 Página acedida a 19.06.2013. 
9 Página acedida a 19.06.2013. 
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• N.º de enfermeiros no país: 346.968 
• Enfermeiros por 10.000 habitantes: 64.2 10 
• Média de idades: 38,44 anos 
• Segurança no trabalho: Sim 
• Desemprego: Sim 
• Duplo emprego: Sim 
• Existe acordo coletivo de trabalho 

Idade da reforma: Após 30 anos de serviço com idade mínima de 55 anos para 
mulheres e 60 anos para homens ou aos 70 anos de idade. 

• Enfermeiro: 346.968 (18,69%) 
• Técnico de Enfermagem: 750.205 (40,41%) 
• Auxiliar de Enfermagem: 744.924 (40,12%) 
• Atendente de Enfermagem: 14.291 (0,77%) 
• Parteira: 2 (0,0001%) 
• Não Informado: 293 (0,02%) 

 
Total: 1.856.683 (100,00%) 
Fonte da informação: COFEN  
 
Remuneração: 

• Salário mínimo no Brasil – 620,00 reais (sensivelmente cerca de 210 euros)11; 
• Salário médio de um enfermeiro em início de carreira – 2151,00 reais (sensivelmente 

cerca de 725 euros); 
• Salário médio de um enfermeiro especialista – 3141,00 reais (sensivelmente cerca de 

1059 euros); 
• Salário médio de um enfermeiro com dez anos de experiência – 2273,00 reais 

(sensivelmente cerca de 766 euros). 
 
Em média, um enfermeiro brasileiro trabalha em turnos que variam entre as seis, oito e doze 
horas de trabalho, sendo que no sector público trabalham 30 horas por semana, enquanto no 
privado a jornada laboral é de 40 horas semanais. 
 
As entidades responsáveis pelos assuntos laborais são os sindicatos, sendo que existe um 
acordo coletivo de trabalho definido para estes profissionais de saúde. É possível encontrar 
mais informação sobre os sindicatos ligados à Enfermagem na página da Federação Nacional 
dos Enfermeiros.  
 

                                                           
10 Informação recolhida no World Health Statistic 2012. Página acedida a 19.06.2013. 
(http://www.who.int/iris/bitstream/10665/44844/1/9789241564441_eng.pdf), sendo de referir que a 
OMS considera para este valor todos os profissionais ligados à Enfermagem, o que inclui não só 
enfermeiros, mas também técnico de Enfermagem, auxiliar de Enfermagem, atendente de Enfermagem 
e parteira. 
11 De acordo com dados do Ministério do Trabalho Brasileiro. 
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O COFEN tem registo de 752 enfermeiros estrangeiros a trabalhar no país. Os cinco países mais 
representadas são mais comuns são das Filipinas, Índia, Países Árabes, Estados Unidos e 
Europa.  
 
Para saber mais sobre saúde no Brasil: 

- Perfil estatístico geral da Saúde http://www.who.int/countries/bra/en/  (em inglês); Página 
acedida a 19.06.2013. 
- Capítulo sobre o Brasil na publicação Health in the Americas, da Associação Pan-americana de 
Saúde da OMS. Página acedida a 19.06.2013. 
- Página do COFEN. Página acedida a 18 e 19.06.2013. 
- Informação sobre os vários COFEN. Página acedida a 19.06.2013. 
- Observatório da Emigração - 
http://www.observatorioemigracao.secomunidades.pt/np4/paises.html?id=31 - Página 
acedida a 19.06.2013. 
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