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APLICAÇÕES PRÁTICAS  

 
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Este Manual tem como objetivo colaborar na aplicação dos métodos de Dimensionamento, 
estabelecidos na Resolução Cofen nº 543/2017, que atualiza e estabelece parâmetros para o 
Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem nos serviços/locais em que são 
realizadas atividades de enfermagem.  
 
Os Parâmetros representam normas técnicas mínimas, constituindo-se em referências para 
orientar os gestores e gerentes das instituições de saúde:  
 
 . No planejamento das ações de saúde;  
 . Na programação das ações de saúde;  
 . Na priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas  

Para estabelecer o dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem o Enfermeiro 
deve basear-se nas características descritas abaixo: 

I – aoserviço de saúde: missão, visão, porte, política de pessoal, recursos materiais e 
financeiros; estrutura organizacional e física; tipos de serviços e/ou programas; tecnologia e 
complexidade dos serviços e/ou programas; atribuições e competências, específicas e 
colaborativas, dos integrantes dos diferentes serviços e programas e requisitos mínimos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 

II – ao serviço de enfermagem:aspectos técnico - científicos e  administrativos: dinâmica de 
funcionamento das unidades nos diferentes turnos; modelo gerencial; modelo assistencial 
(Processo de Enfermagem - SAE); métodos de trabalho; jornada de trabalho; carga horária 
semanal; padrões de desempenho dos profissionais; índice de segurança técnica (IST); 
proporção de profissionais de enfermagem de nível superior e de nível médio e indicadores de 
qualidade gerencial e  assistencial; 

III – ao paciente: grau de dependência em relação à equipe de enfermagem (sistema de 

classificação de pacientes - SCP) e realidade sociocultural.  

Para as Unidades Assistenciais Ininterruptas/Internação (UAI) o Enfermeiro deverá utilizar um 
sistema de classificação (SCP) que estabeleça as categorias do cuidado conforme segue: 

- Paciente de cuidados mínimos (PCM): paciente estável sob o ponto de vista clínico  e de 

enfermagem e autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas; 
 
- Paciente de cuidados intermediários (PCI): paciente estável sob o ponto de vista clínico e de 
enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o atendimento das 
necessidades humanas básicas; 
 
- Paciente de cuidados de alta dependência (PCAD): paciente crônico, incluindo o de cuidado 
paliativo, estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de 
enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas;  
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- Paciente de cuidados semi-intensivos (PCSI): paciente passível de instabilidade das 

funções vitais, recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo assistência de enfermagem 
e médica permanente e especializada; 
 
- Paciente de cuidados intensivos (PCIt): paciente grave e recuperável, com risco iminente de 

morte, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e 
médica permanente e especializada. 
 
Notas:  

1- As características das categorias do cuidado deverão ser a base para estruturação dos 
sistemas de classificação do paciente (SCP).  
2- Todas as Unidades de Internação deverão adotar um SCP para identificar as categorias do 
cuidado. 

O referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, para as 24 horas de cada 
unidade de internação (UI), considera o SCP, as horas de assistência de enfermagem, a 
distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção 
profissional/paciente. Para efeito de cálculo, devem ser consideradas: 

1 – como horas de enfermagem, por paciente, nas 24 horas: 

a. 4horas de enfermagem, por paciente, no cuidado mínimo; 

b. 6 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intermediário; 

c. 10 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado de alta dependência (18); 

d. 10 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado semi-intensivo; 

e. 18 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado intensivo. 

 

2 - A distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem, deve observar:  

O SCP e as seguintes proporções mínimas:  

a. Para cuidado mínimo e intermediário: 33% são enfermeiros (mínimo de seis) e os demais 

auxiliares e/ ou técnicos de enfermagem; 

b. Para cuidado de alta dependência: 36% são enfermeiros e os demais técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem; 

c. Para cuidado semi-intensivo: 42% são enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem; 

d. Para cuidado intensivo: 52% são enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. 

 

NOTA: A distribuição de profissionais por categoria do cuidado, referido acima, deverá seguir o 
grupo de pacientes que apresentar a maior carga de trabalho.  

3 – Para efeito de cálculo deve ser considerada além do SCP a proporção profissional/paciente 
nos diferentes turnos de trabalho: 

a. Cuidado mínimo: 1(um) profissional de enfermagem para 6 pacientes 

b. Cuidado intermediário: 1(um) profissional de enfermagem para 4 pacientes, 
c. Cuidado de alta dependência: 1(um) profissional de enfermagem para 2,4  
d. Cuidado semi-intensivo: 1(um) profissional de enfermagem para 2,4  
e. Cuidado intensivo: 1(um) profissional de enfermagem para 1,33 
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1) A equação para obter a proporção profissional/paciente, é: 

      PPP =(PF)   X    (% P).            .                                                                                                        
HE           100 

Exemplo de PPP de PCI: PPP= (24/6) x (100%/100)  4 x 1 = 4 Pacientes  1 Profissional : 4 Pacientes 

Onde: 

 PPP = proporção profissional por pacientes 

 PF= período de funcionamento do serviço (8 h, 10 h, 12h e 24 h) 

 HE= horas de enfermagem por paciente no período de funcionamento do serviço 

 % P =percentual de profissional. 

  100 

CÁLCULO PARA UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
 
1 – Unidade de internação (UI): local com infraestrutura adequada para a permanência do 
paciente em um leito hospitalar por 24 horas ou mais. 
 
2 – Sistema de classificação de pacientes - SCP: forma de determinar o grau de dependência de 
um paciente em relação à equipe de enfermagem, objetivando estabelecer o tempo dispendido 
no cuidado direto e indireto, bem como o qualitativo de pessoal para atender às necessidades 
biopsicosócioespirituais do paciente(10). 
 
Nota: Os instrumentos de Classificação de Pacientes – SCP disponíveis atualmente 

são(ANEXOS): 
- Dini (2014);  
- Fugulin, Gaidzinski e Kurcgant (2005); Marinho (2015) 
- Perroca e Gaidzinski (1998); Perroca (2011); 
- Martins (2007). 
 
 
3 – Total de horas de enfermagem (THE): somatório das cargas médias diárias de trabalho 
necessárias para assistir os pacientes com demanda de cuidados mínimos, intermediários, alta 
dependência, semi-intensivos e intensivos. 
 

 
THE = [(PCM x 4) + (PCI x 6) + (PCAD x 10) + (PCSI x 10) + (PCIt x 18)] 

 

 
4 – Dias da semana (DS): 1 (um), 5(cinco), 6(seis) ou 7(sete) dias completos. 
5 – Jornada semanal de trabalho (JST) ou carga horária semanal (CHS)nas unidades 
assistenciais: assume os valores de 20h.; 24h.; 30h.; 36h.; 40h. ou 44h.. 
6 - Índice de segurança técnica (IST): percentual a ser acrescentado ao quantitativo de 
profissionais para assegurar a cobertura de férias e ausências não previstas.  
7- Constante de Marinho (KM): coeficiente deduzido em função do número de dias, do tempo 
disponível do trabalhador e da cobertura das ausências.  
8- Constante de Marinho para Unidade de Assistência Ininterrupta (KMUAI): funcionamento 24 
horas. 
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KM(UAI)= _DS x (1 + IST) = __1__ x (1 +  15  ) = 1  x   ( 1 + 0,15)  KM(UAI) =   1  x 1,15 

CHS             CHS    100      CHS                CHS 

Onde: 
KM(UAI)   = Constante de Marinho de Unidade Assistencial Ininterrupta (24 h) 
DS=  Um dia de funcionamento da semana (1) 
(1 + IST) = Fator de ajuste do Índice de segurança técnica 
 
Exemplo - utilizando - se o IST igual a 15% (15/100 = 0,15), teremos 1 + 0,15 = 1,15.  
 
Para o cálculo da KM, substitui-se a CHS por 20h; 24h; 30h; 36h; 40h. ou 44h., assumindo-se os 
seguintes valores: 
 

 
3- KM (UAI) = KM(7)ou KM (1), usada para Unidades de Assistência Ininterrupta; KM(UaD) = KM(1,5,6), usado para Unidades  
              Assistenciais Descontinuadas. 

 
9 – Quantitativo de pessoal (QP): número de profissionais de enfermagem necessário na UI, 
com base nas horas de assistência, segundo o SCP. 
 

 

QP= THE x KM(7- UAI)    ou   QP= THE x KM(1- UAI)  X TDTS  

 

 
Exemplo: Unidade de internação com um Perfil Assistencial (PAUI) de: 10 pacientes de 
cuidados mínimos; 7 pacientes de cuidados intermediários; 6 pacientes de cuidados de alta 
dependência; 3 pacientes de cuidados semi-intensivos e 1 paciente de cuidado intensivo. 
Jornada semanal de trabalho 36 horas, calcular o quantitativo de pessoal de enfermagem. 
 
THE = [(PCM x 4) + (PCI x 6) + (PCAD x 10) + (PCSI x 10) + (PCIt x 18)] 
 
THE = (10x4) + (7x6) + (6x10) + (3x10) + (1x18) = 190 horas 

 
KM(7) =7  x 1,15   Km = 0,2236   ou  KM(1) =1x 1,15    Km = 0,03194    
  3636 
 

QP = THE x KM(7) QP = 190 x 0,2236  QP  =  42,48 ≅42 

QP = THE x KM(1) X TDTS = 190 x 0,03194 x 7 dias = 42,48 ≅ 42 
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Mesmo exemplo acima (contra prova)- Unidade de internação com PAUI: 10 pacientes de 
cuidados mínimos; 7 pacientes de cuidados intermediários; 6 pacientes de cuidados de alta 
dependência; 3 pacientes de cuidados semi-intensivos e 1 paciente de cuidado intensivo. 
Jornada semanal de trabalho 36 horas, calcular o quantitativo de pessoal de enfermagem. 
 
10- Cálculo da Quantidade de profissionais (QP) para Unidade de Internação (UI) com base na 
relação de proporção. 
 

 
QP (UI) = { [ (PCM) + (PCI) + (PCAD) + (PCSI) + (PCIt) ] x [(PF x DS)] } x  (1+ IST) 

   6           4           2,4          2,41,33CHS 
 

PF = período de funcionamento da unidade (24 horas); 
DS = dias da semana (7 dias); 
CHS = carga horária semanal. 
Substituindo na equação, teremos: 
 
QP (UI) = { [ (10) + (7) + (6) + (3) + (1) ] x [(24 x7)] } x 1.15 
6       4  2,4  2,41,3336 
 
QP =  {(1,6666) + (1,75) + (2,5) + (1,25) + (0,7518) }x  168  x  1.15 
     36 
 

QP  =  7,918  x  168  x  1.157,919 x 4,666  x 1,15  QP =  36,95 x 1.15  =  QP = 42,49≅ 42 

  36 
 
Para a distribuição pelas categorias devemos observar a maior carga de trabalho, neste 
exemplo a maior carga de trabalho é o cuidado de alta dependência, portanto, 
 

QPEnf.  = 42,48 x 36%  42,48 x (36/100) 42,48 x 0,36 QPenf  = 15,29  ≅15 Enfermeiros 

 
Os demais são técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, logo temos: 
 

QPTéc/Aux = 42,48 x 64%  42,48 x (64/100)  42,48 x 0,64 QPTéc/Aux= 27,18 ≅27 

 
 

CÁLCULO PARA UNIDADES ASSISTENCIAIS DE APOIO AODIAGNÓSTICO E 
TERAPÊUTICO(UAD) 

 
Locais onde são desenvolvidos procedimentos, intervenções/atividades de enfermagem e que 
não é possível aplicar o método de dimensionamento baseado no SCP, mas há 
estudos/pesquisas com referência de tempo médio para realização dos procedimentos, 
intervenções/atividades, tais como: Central de Material (CME) e Centro de Diagnóstico por 
Imagem (CDI), Hemodiálise, Centro Cirúrgico (Procedimentos Cirúrgicos). 
 
1 – Cálculo do THE 

 
THE = [(NMP1 x TMP1) + (NMP2 x TMP2) + (NMP3 x TM3) +…] 

 

 
Onde: 
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THE= total de horas de enfermagem  
NMP1;2;3 = número médio diário de procedimentos1 ou intervenção/atividade1; 
TMP1;2;3 =tempo médio do procedimento1 ou intervenção/atividade 1. 
 
2 – Quantitativo de Pessoal (QP): número de profissionais de enfermagem necessário na UA 
com base no tempo médio de procedimento, intervenções / atividades. 
 

 
QP(UA) = THE x KM(UAI /UAD) 

 

 
3 – Constante de Marinho para Unidade de Assistência Descontinuada (KM(UAD)): Unidades que 
não funcionam 24 horas. A Constante de Marinho (KM) consiste do coeficiente deduzido em 
função do número de dias, do tempo disponível do trabalhador e da cobertura das ausências.  

 

KM(UAD)=  DS x (1 + IST)DS.x (1+ 15 ) 

                   CHS         CHS         100 

 
Nota: O DS será 1 (um dia de trabalho), 5 (segunda a sexta) ou 6 dias (segunda a sábado) ou 7 dias (segunda a domingo). 

 
Exemplo de Aplicação: a) Unidades de Centro de Diagnóstico por Imagens – CDI com 
funcionamento de 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Considerando os parâmetros 
estabelecidos na Resolução Cofen, de dimensionamento de Profissionais de Enfermagem no 
que se refere ao total de Carga Diária Média de Trabalho por Categoria Profissional / 
atendimento; Índice de Segurança Técnico (IST). A Jornada Semanal de Trabalho da equipe de 
enfermagem nestas unidades é de 30 horas. Calcular o QPE para as Unidades de: 

. a) Mamografia – com PAUE (média diária de atendimento de pacientes, com base nos últimos 
3 meses) de 8 atendimentos.  

. b) Medicina Nuclear – com PAUE (média diária de atendimento de pacientes, com base nos 
últimos 3 meses) de 7 atendimentos.  

. c) Ressonância Magnética – com PAUE (média diária de atendimento de pacientes, com base 
nos últimos 3 meses) de 4 atendimentos.  

. d) Raio X Convencional – com PAUE (média diária de atendimento de pacientes, com base 
nos últimos 3 meses) de 40 atendimentos.  

. e)Tomografia – com PAUE (média diária de atendimento de pacientes, com base nos últimos 
3 meses) de 6 atendimentos  

. f) Ultrassonografia – com PAUE (média diária de atendimento de pacientes, com base nos 
últimos 3 meses) de 21 atendimentos  

. g) Vascular interventiva – com PAUE (média diária de atendimento de pacientes, com base 
nos últimos 3 meses) de 3 atendimentos.  

 

Dados da Resolução Cofen nº 543/2017: 

SETORES TOTAL DE HORAS TOTAL DE HORAS TOTAL DE HORAS 
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ENFERMEIRO TEC. ENF. POR EXAMES 

Mamografia (*) 0 0,3 0,3 

Medicina Nuclear 0,3 0,7 1,0 

Rx Convencional (*) 0 1,0 1,0 

Tomografia 0,1 0,4 0,5 

Ultrassonografia 0,1 0,3 0,4 

Intervenção Vascular 2,0 5,0 7,0 

Ressonância Magnética 0,2 0,8 1,0 

Nota:O cálculo do THE das diferentes categorias profissionais deverá ser realizado separadamente, uma vez que os 
tempos de participação são distintos.O Serviço de Diagnóstico por Imagem deverá garantir a presença de no mínimo 
um Enfermeiro durante todo período em que ocorra assistência de Enfermagem. 

Equação para Dimensionamento do Quadro Total de Profissionais de Enfermagem 

 

QP(UA) = THE x KM(UAI /UAD)ou 

                                                          QP(UA) = THE x KM (1) x TDTS 

.  
Equação para cálculo do THE diário para realização do número médio de todos os procedimentos: 

 

THE = [(NMP1 x TMP1) + (NMP2 x TMP2) + (NMP3 x TM3) +… + (NMPn x TMn)] 

 

Equação para cálculo da KM (uai) eKM(uad) 

 

KM(UAI) =    DS     X  (1 + IST) DS     X  1,15 

CHS    CHS 
 

DS  1 dia 

CHS  20, 30, 36, 40 ou 44horas 

 

KM(UAI) =    DS     X  (1 + IST) DS     X  1,15   

CHS    CHS 
 

DS  5, 6 ou 7 dias 

CHS  20, 30,36,40 ou 44horas 

 
Substituindo nasequações, temos: 
 

1- Cálculo do THE para osEnfermeirosrealizaremsuasIntervenções / Atividades no CDI: 
 
THE Enf. = [(7 x 0,3) + (6 x 0,1) + (21 x 0,1) + (3 x 2) + (4 x 0,2)] 
 
THEEnf. = 11,6 horas 
 
2- Cálculo do THE para osTécnicos/ Auxiliares de enfermagemrealizarsuasIntervenções / 
Atividades no CDI: 
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THETéc = [(8x0,3) + (7x0,7) + (40 x 1) + (6x0,4) + (21x0,3) + (3 x5) + (4 x 0,8) 
 
THETéc.=  74,2 horas 
 
3- Cálculo da KM(uad) – com base no nº de dias de Funcionamento 5 dias 
 

KM(UAD)= DS  X  (1 + IST)KM(UAD) =  5   x 1,15 = 0,1916 

CHS    30 

 
4- Dimensionamento do Quadro de Profissionais (QP) do CDI: 
 
4a- Enfermeiros 
 
QP(UAD) = THE x KM(UAD) QPEnf . = 11,6 x 0,1916 QPEnf = 2,22 = 2 
 
4b- Técnicos e/ouAuxiliares de Enfermagem 
 

QPTéc.=  74,2 x 0,1916  QPTéc. = 14,21≅ 14  

b) Utilizar o Espelho Semanal Padrão (ESP) para estruturar o dimensionamento do QP para 

execução dos procedimentos realizados em horários noturnos, final de semana e feriados, com o 

propósito de atenda exames de urgência e emergência, devendo-se garantir a presença de no 

mínimo um Enfermeiro e um Técnico de Enfermagem. 

ATENÇÃO  Utilizar este dispositivo para os serviçosde CC, CME, CDI e demais unidades 

e situações que apresentem maior concentração de atividades de segunda a sexta feira, 

no período noturno, diurno e noturno nos finais de semana e feriados. 

Para o CÁLCULO de Unidades deSAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA, considerar: 

a) Como horas de enfermagem: 

1. CAPS I - 0,5 horas por paciente / Turno (8 horas/dia);  

2. CAPS II (CAPS Adulto e CAPS Álcool e Drogas) - 1,2 horas por paciente / Turno (8           

horas/dia); 

3. CAPS Infantil e Adolescentes -1,0 horaspor paciente / Turno (8 horas/dia);  

4. CAPS III (CAPS Adulto e CAPS Álcool e Drogas) - 10 horas por paciente(24 horas); 

5. UTI clínica ou cirúrgica com paciente Psiquiátrico – aplicar o mesmo método da UTI 

convencional -18 horas por paciente, ou utilizar o SCP(24 horas); 

6. Atendimento e Observação de paciente em Pronto Socorro Psiquiátrico eEnfermaria 

Psiquiátrica - 10 horas por paciente (24 horas), ou utilizar o SCP (24 horas); 

7. Lar Abrigado/Serviço de Residência Terapêutica - deve ser acompanhado pelos CAPS 

ou ambulatórios especializados em saúde mental, ou ainda, pela equipe de saúde da família 

(com apoio matricial em saúde mental). 

 

b) Como proporção profissional / paciente (PPP), nos diferentes turnos de trabalho: 

1. CAPS I – 1(um) profissional para cada 16 pacientes (PPP= 8/0,5h = 16),  
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2. CAPS II (CAPS Adulto e CAPS Álcool e Drogas) – 1(um) profissional para cada 

6,6pacientes (PPP= 8 / 1,2h = 6,6),  

3. CAPS Infantil e Adolescente – 1(um) profissional para cada 8 pacientes (PPP= 8/1= 8),  

4. CAPS III (CAPS Adulto e CAPS Álcool e Drogas) –1(um) profissional para cada 

2,4pacientes PPP= 24 / 10h = 2,4),  

5. UTI Psiquiátrica – 1(um) profissional para cada 1,33 pacientes (PPP= 24/ 18 = 1,33),  

6. Atendimento e Observação de paciente em Pronto Socorro Psiquiátrico e Enfermaria 

Psiquiátrica – 1(um) profissional para cada 2,4  (PPP= 24 /10 = 2,4). 

Observação: Para os itens 4,5 e 6 o ideal é a aplicação do SCP de Martins (anexo).  

Usar a seguinte equação: 
 

 
QP = { [ (NMPA) x [(PF x DS)] } x (1 + IST) 

PPP            CHS 
 

 
Onde: 
NMPA= somatório do número médio de pacientes assistidos; 
PPP= proporçãoprofissional/paciente; 
PF = período de funcionamento da unidade (8 ou outras horas de funcionamento); 
DS = dias da semana em funcionamento; 
CHS = carga horária semanal. 
IST = índice de segurança técnica 
 
 
A distribuição percentual do total de profissional de enfermagem deve observar as seguintes 
proporções mínimas: 
 
1) CAPS I - 50% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem; 

2) CAPS II (CAPS Adulto e CAPS Álcool e Drogas) - 50% de enfermeiros e os demais 

técnicos e/ou auxiliares de enfermagem; 

3) CAPS Infantil e Adolescente - 50% de enfermeiros e os demais técnicos e/ou auxiliares 

de enfermagem; 

4) CAPS III (CAPS Adulto e CAPS Álcool e Drogas) - 50% de enfermeirose os demais 

técnicos de enfermagem; 

5)  UTI clinica ou cirúrgica com paciente Psiquiátrico- 52% de enfermeiros e os demais 

técnicos de enfermagem;  

6) Observação de pacientes em Pronto Socorro Psiquiátrico e Enfermaria Psiquiátrica - 42% 

de enfermeiros e os demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 

Observação: Para os itens 4,5 e 6 o ideal é a aplicação o percentual de acordo com o 

resultado da aplicação do SCP de Martins (anexo). 

 
Equação: 
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1 - CAPS III (CAPS ADULTO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS), UTI PSIQUIÁTRICA, 
ATENDIMENTO E OBSERVAÇÃO DE PACIENTES EM PRONTO SOCORRO (PS) 
PSIQUIÁTRICO E ENFERMARIA PSIQUIÁTRICA.  
 
Equações para o cálculo: 
 

 
QP= THE x KM(7-UAI)    ////////    QP= THE x  KM(1 UAI)x TDTS 

 

 

 
THE = número médio de pacientes x tempo médio de assistência  

 

 
 
APLICAÇÃO  CAPS I, CAPS II (CAPS ADULTO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS 
INFANTIL E ADOLESCENTE. 
 
Exemplo 1 CAPS I-Considerando os parâmetros estabelecidos na resolução de 
dimensionamento do Cofen nº 543/2017, no que se refere às horas de enfermagem/paciente; 
índice de segurança técnico (IST); percentual (%) por categoria profissional e proporção do 
número de pacientes por profissional de enfermagem, por turno. A jornada semanal de trabalho 
da equipe de enfermagem nestas unidades é de 30 horas. Calcular o Quadro de Profissionais de 
Enfermagem para um CAPS I com funcionamento de segunda a sexta-feira de 8 às 17 horas 
(8h/dia), que apresenta um PAUE (média diária com base nos últimos 3 meses) de 42 
atendimentos por dia. 
 
Equação tradicional /////// Equação Nova Proposta 
 
      QP= THE x KM(5)////////      QP= THE x KM(1)X TDTS  

 
THE = número médio de pacientes x tempo médio de assistência  

 
THE = 42 x 0,5= 21 horas 
 

 
KM (5)=  5   X(1 + IST)  KM = 0,1917 
30 
 
KM (1) =1 X (1 + IST)  KM = 0,03833 
30 
 
SUBSTITUIR NA EQUAÇÃO, TEMOS: 
 
QP= 21 X 0,1917 QP= 4,0    /////////    QP = 21 X 0,03833 X 5 DIAS  QP= 4,0 
 

Usando a PPP - Mesmo exemplo acima (contra prova) - 1(um) profissional para cada 16  
pacientes/dia 

 
QP = { [ (NMPA) x [(PF x DS)] } x (1 + IST) 
PPP            CHS 
 
QP = (42) x  (8 x 5 QP = 2,625 x 1,333 x 1,15  QP = 4 
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 16        30 
 
Deste total 50% são Enfermeiros e 50% são Técnicos de Enfermagem ou Auxiliares de 
Enfermagem. 
 
QPEnf = 4 x 50/100 = 4 x 0,5 = 2 Enfermeiros 
QPTe-Aux.= 4 x 50/100 = 4 x 0,5 = 2 Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem 
 
 
OBS.: Parao cálculo do CAPS II, CAPS I e Ad, utilizar o mesmo raciocínio do CAPS I 

 
 
Exemplo 2- Considerando os parâmetros estabelecidos na Resolução de dimensionamento do 
Cofen nº 543/2017, no que se refere às Horas de Enfermagem/Paciente; Índice de Segurança 
Técnico (IST); Percentual (%) por Categoria Profissional e a proporção de pacientes por 
profissional de enfermagem, por turno. A Jornada Semanal de Trabalho da equipe de 
enfermagem nestas unidades é de 30 horas. Calcular o QPE para um CAPS III-AD (com 28 
Leitos para Adultos) com funcionamento durante as 24 horas de segunda a segunda-feira e com 
um PAUI (média diária de pacientes internados, com base nos últimos 3 meses) de 22 pacientes 
sem SCP. 
 
Equaçõestradicionais para cálculo: QP = KM x THE     
 
KM(7) = (7) x 1,15  = 0,2683 
30 
 
THE = 22 Pacientesx 10 h = 220 h 
 

QP = 0,2683x 220 = 59,02  ≅59  Profissionais,   

 

Sendo50% Enfermeiro = 29,5 ≅ 29 e 50% Técnico/Auxiliar de Enfermagem = 29,5 ≅30 

 
Usando a PPP - Mesmo exemplo acima (contra prova)  - 1 profissional para cada 2,4  
pacientes/dia 
 
QP = { [ (NMPA) x [(PF x DS)] } x (1 + IST) 
PPP            CHS 
 

QP=  22   x  168  x  1,15    QP = 9,166 x 5,6 x 1,15 QP = 59,02  ≅ 59 

2,4       30  
 
Assim, na distribuição pelas categorias teremos: 

QPEnf =  59 x 50%  59 x 50/100   59 x 0, 5 = 29,5 ≅29 Enfermeiros 

 

QPTéc/Aux = 59 x 50%    59 x 50/100   59 x 0, 5 = 29,5 ≅30 Técnicos e ou Auxiliares de 

Enfermagem. 
 
Exemplo 3 - CAPS III com SCP - com PAUI de 5 PCMn; 8 PCInterm; 9 PCAlDep  
 
Usando as equações tradicionais para cálculo:QP = KM(7) x THE 
KM(7) = (7) x 1,15 =  0,2683 
30 
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THE = [(PCM x 4) + (PCI x 6) + (PCAD x 10) + (PCSI x 10) + (PCIt x 18)] 
 
THE = [(5 x 4) + (8 x  6) + (9 x 10) = 20 + 48  + 90 = 158 horas 
 
Nota: Observa-se que a categoria de cuidado de maior Carga de Trabalho é o Paciente de Alta 
Dependência com 90 h. Portanto 36% são Enfermeiros. 
 
Substituindo na equação, temos; 
 
QP= 0,2683 x 158 = 42,29 Profissionais 
 
QPEnf = 42,29 x 36/100 ==. QP Enf = 42,29  x 0,36 = 15,26 ~= 15 Enfermeiros 

QPTéc/Aux. = 42,29 x 64/ 100  QP Te-Ae = 42,29 x 0,64 =27,06 ≅ 27 Técnicos e ou Auxiliares de 

Enfermagem. 
 
Usando o PPP como contra prova.  
 

QP (UI) = { [ (PCM) + (PCI) + (PCAD) + (PCSI) + (PCIt) ] x [(PF x DS)] } x  (1+ IST) 
    6            4           2,4          2,4   1,33             CHS 
 
PF = período de funcionamento da unidade (24 horas); 
DS = dias da semana (7 dias); 
CHS = carga horária semanal. 
Substituindo na equação, teremos: 
 

QP (UI) = { [ ( 5 ) + (  8 ) + ( 9 ) ] x [(PF x DS)] } x  (1+ IST) 
6       4        2,4            CHS 
 
 
QP =  {(0,8333) + (2) + (3,75)  x  168  x  1.15 QP=  6,5833  x 5,6 x 1,15 = 42,39 
  30 

QP Enf = 42,39 x 36/100 . QP Enf = 42,39  x 0,36 = 15,26 ≅ 15 Enfermeiros 

 
 

QPTéc/Aux.= 42,39 x 64/ 100  QPTéc./Aux. = 42,39 x 0,64 =27,12 ≅27 Técnicos e ou Auxiliares de Enfermagem. 

 
 
Exemplo 4 - Enfermaria Psiquiátricasem SCP– com PAUI de 23 pacientese com CHS de 30 horas, calcular QP. 
 
Equação tradicional: 
 
QP= THE x KM(7 -UAI)     

 
THE = número médio de pacientes x tempo médio de assistência  
 
THE = 23 x 10 h = 230 h 
KM (UAI) = 7/ 30 x (1+ 15/100)  0,2683 
 
Substituindo na equação: 
 
QP= 230 x 0,2683 

QP= 61,71≅ 62 Profissionais 
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NOTA: Atendimento e Observação de Pacientes em Pronto Socorro Psiquiátrico e Enfermaria Psiquiátrica - 42% de 

enfermeiros e os demais técnicos e/ou auxiliares de enfermagem. 

 

Assim temos: 

QP Enf = 61,71 x 42/100  61,71 x 0,42  QP Enf = 25, 91 ≅ 26 Enfermeiros. 

QP Tec./Aux.= 61,71 x 58/100  61,71 x 0,58 = 35,79 ≅ 36 Técnicos e ou Auxiliares de enfermagem. 

 

Usando a equação do PPP, temos: 

 

QP  = { [ (NMPA) x [(PF x DS)] } x (1 + IST) 

PPP            CHS 

QP = 23  x  168  x  1,15  = 9,5833 x 5,6 x 1,15 =61,72 ≅62 Profissionais 

         2,4      30 
 
Lembrando que a distribuição deverá ser a atribuída na Resolução, 42% Enfermeiros, assim: 

QPEnf. = 62 x 42%   62 x 0,42  QPEnf. = 26,4 ≅26 Enfermeiros 

QPTéc./Aux. = 62 x 58%  62 x 0,58 QPTéc./Aux. = 35,95 ≅36 Técnicos e ou Auxiliares de 

enfermagem. 

Exemplo 5 - Enfermaria Psiquiátricacom SCP– com PAUI de 4 PCMn; 6 PCInter; 6 PCAlDep; 

7 PCSI e com CHS de 30 horas, calcular QP.  
 
NOTA: A metodologia para solução deste exemplo segue o mesmo método adotado na solução 
do exercício 3 tanto utilizado a equação tradicional quanto a da Proporção Paciente profissional 
(PPP). 
 
Exemplo 6 – UTI clínico e/ou cirúrgico com Paciente Psiquiátrico sem SCP – com PAUI 
apresentando uma média de 10 Pacientes internados diariamente. 
 
Usando a equação tradicional: 
 
QP= THE x KM(7-UAI)     

 
THE = número médio de pacientes x  tempo médio de assistência  
 
THE = 10 x 18 h = 180 h 
KM (UAI) = 7/ 30 x (1+ 15/100)  0,2683 
 

QP = 180 x 0,2683  48,29 ≅ 48 Profissionais. 
 
Usando a equação do PPP, temos: 

QP = { [ (NMPA) x [(PF x DS)] } x (1 + IST) 

 PPP            CHS 

 
 
 



   

 15 

QP = 10  x  168  = 48,42 ≅49 Profissionais 

 1,33      30 

Lembrando que a distribuição deverá ser a atribuída na Resolução, 52% Enfermeiros, assim: 

QPEnf. = 48,42  x 52%   48,42 x 52/100  48,42 x 0,52= 26,17≅ 26 

QPTéc./Aux. = 48,42 x 48%   48,42 x 48/100  48,42 x 0,48= 23,24 ≅23 

 
Exemplo 7– UTI com Paciente Psiquiátrico com SCP - PAUI de  3 PCAlDep;  1PCSI e 6 
PCInts com CHS de 30 horas, calcular QP.  
 
 
Nota: utiliza-se a mesma metodologia do exemplo 3 – CAPS III  Atentar para a categoria de 
cuidado com maior carga de trabalho. 
 

CÁLCULO PARA CENTRO CIRÚRGICO(Possari, 2001 e 2011) 

O referencial mínimo para o quadro dos profissionais de enfermagemem Centro Cirúrgico (CC), 
deve considerar a Classificação da Cirurgia, as horas de assistência segundo o porte cirúrgico, o 
tempo de limpeza das salas e o tempo de espera das cirurgias, conforme indicado no estudo de 
Possari(15;16). Para efeito de cálculo devem ser considerados: 

I – Como horas de enfermagem, por cirurgia no período eletivo: 

1) 1,4 horas de enfermagem, por cirurgia de Porte 1; 

2) 2,9 horas de enfermagem, por cirurgia de Porte 2; 

3) 4,9 horas de enfermagem, por cirurgia de Porte 3; 

4) 8,4 horas de enfermagem, por cirurgia de Porte 4. 

II – Para cirurgias de urgência / emergência, e outras demandas do bloco cirúrgico (transporte do 

paciente, arsenal/farmácia, RPA entre outros), utilizar o Espelho Semanal Padrão e a Unidade 

de Medida Sitio Funcional (SF). 

III – Como tempo de limpeza, por cirurgia: 

1) Cirurgias eletivas -0,5 horas; 

2) Cirurgias de urgência e emergência - 0,6 horas. 

 

IV – Como tempo de espera, por cirurgia: 

1) 0,2 horas por cirurgia. 

 

V – Como proporção profissional / categoria, nas 24 horas:  

a) Relação de 1(um) Enfermeiro para cada três salas cirúrgicas (eletivas); 
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b) Enfermeiro exclusivo nas salas de cirurgias eletivas e de urgência / emergênciade acordo 

com o grau de complexidade e porte cirúrgico; 

c) Relação de, no mínimo, 1(um) profissional Técnico/Auxiliar de Enfermagem para cada 

sala para atuar como circulante (de acordo com o porte cirúrgico); 

d) Relação de, no mínimo, 1(um) profissional Técnico/Auxiliar de Enfermagem para cada 

sala para atuar como instrumentador (de acordo com o porte cirúrgico). 

Equação:  
 

 
THE = (P1 x H1) + (P2 x H2) + (P3 x H3) + (P4 x H4) 

 

Onde: 

THE= total de horas de enfermagem para realização da programação cirúrgica; H(1,2,3,4) = tempo 
médio de enfermagem/cirurgia segundo porte cirúrgico, tempo de limpeza e de espera;                                                                                                                              
. P(1,2,3,4) = número médio de cirurgias segundo o porte cirúrgico  

O tempo médio, por cirurgia, segundo o porte cirúrgico, é calculado por meio da equação: 
 

 
H =   hSO+hL+ hE 

 

 
Onde: 
H = tempo médio total 
hSO = Tempo de uso de sala operatória segundo porte cirúrgico; 
hL = Tempo de limpeza (padrão 30 minutos = 0,5 h); 
hE = Tempo de espera (padrão 12 minutos = 0,2 h). 
 
Exemplo: 
H1 = 1,4 + 0,5 + 0,2 = 2,1 horas; 
H2 = 2,9 + 0,5 + 0,2 = 3,6 horas; 
H3 = 4,9 + 0,5 + 0,2 = 5,6 horas; 
H4 = 8,4 + 0,5 + 0,2 = 9,1 horas. 
 

 
THE = (P1 x 2,1) + (P2 x 3,6) + (P3 x 5,6) + (P4 x 9,1) 

 

a) Caso o instrumentador cirúrgico, além do circulante, pertencer à equipe de enfermagem, usar 
a equação: 

H = (n x hSO)+hL+ hE 

Onde: 
H = tempo médio total;  
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n = número de profissionais necessários (instrumentador e circulante), dependendo do porte 
cirúrgico. 
hSO = Tempo de uso de sala operatória segundo porte cirúrgico; 
hL = Tempo de limpeza (padrão 30 minutos = 0,5 h); 
hE = Tempo de espera  (padrão 12 minutos = 0,2 h); 
 
Equação para cálculo de cirurgias eletivas: 
 

 
QP(CC) = THE x KM(UAD) 

 

 
 
APLICAÇÃO 1 - Considerando os parâmetros estabelecidos na Resolução do Cofen nº 543/2017, 
que trata do dimensionamento no que se refere às Horas de Enfermagem/Porte Cirúrgico; Índice 

de Segurança Técnico (IST) e Percentual (%) por categoria profissional. Calcular o QP para 
uma Um Bloco Cirúrgico composto por: um setor de Transporte de pacientes; um setor 
de RPA com 6 Macas-Leito; um almoxarifado com material pronto uso e consignado; 
uma setor de estoque de soluções, anestésicos e fios cirúrgicos; 10 Salas de Cirurgia, 
sendo 9 para atendimento das cirurgias eletivas (de 8 às 17 horas de segunda a sexta) e 
uma para cirurgias de Urgência / Emergência (atendimento durante às 24 horas de 
segunda a segunda), que apresentou nas últimas 60 apurações realizadas pelo Sistema 
de Classificação das Cirurgias por porte um Perfil Assistencial da Unidade de Especial 
(PAUE) diário de 9 de Porte I; 7 Porte II; 3 Porte III; 2 Porte IV  e  ainda 3 Cirurgias de 
U/E sendo 1 de Porte I e 2 de Porte II realizadas no turno da noite e finais de semana. A 
jornada semanal de trabalho nestes setores é de 30 horas. A equipe de Circulantes e 
instrumenta dores  é: P I = 1,5; P II e P III =2 e P IV = 2,5 
 
Dados da Resolução: 
Tempos das Cirurgias (eletivas) PI = (1,4 + 0,5 + 0,2); PII= (2,9 + 0,5 + 0,2);  
PIII= (4,9 + 0,5 + 0,2); PIV= (8,4 + 0,5 + 0,2)  
Tempo de Cir. de Emergência e/ou Urgência  Limpeza 0,6h 
Percentuais da Categoria Profissional: 20% Enf. e 80% Téc. e/ou Auxiliares de  
Enfermagem   
IST = 15% 
 
Dados do Problema: 
Bloco Cirúrgico: Setor de Transporte de Pacientes + Setor de RPA (6 macas-leito) + 
Almoxarifado / Farmácia + Sala de Utilidades/ Expurgo + 10 SO (9 SO Eletivas  de 8 às 
17 h Seg. a Sexta, e 1 de Emerg/Urg. para 24 horas); PAUE  PI =10; PII=8; PIII= 5; 
PIV= 3 e 3Cir E/U PI=1 e PII=2 
A  CHS = 30 horas. 
 
1º Com base no PAUE + 2º Com Base nas demandas Potenciais  ESP e SF  
 
PAUE eletivas  PI=10; PII=8; PIII=5; PIV=3  
 
THE1= (NºPI x HE1) + (NºPII x HE2) + (NºPIII x HE3) + (NºPIV x HE4) 
 
HE porte = (Inst. + Cir) x Tempo Cirúrgico ) + Tempo de Limpeza + Espera 
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PI = [(1,2  x 1,4) + 0,5 + 0,2]= 2,38 
PII=[(2 x 2,9) + 0,5 + 0,2)] = 6,5 
PIII=[( 2x 4,9 )+ 0,5 + 0,2)] = 10,5 
PIV=[2,5 x 8,4) + 0,5 + 0,2] = 21,7 
 
THE= (9 x 2,38) + (7 x 6,5) + (3 x  10,5) + (2 x  21,7) 
THE = 21,42 + 45,5 + 31,5 + 43,4  = 141,82 h 
 
QPE1 = KM(5) x THE   KM = (5/30) x 1,15  0,1916 
QPE1 = 0,1916 x 141,82  =  27,17 Instrumentadores e Circulantes 
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                                Resumo do Total de Sítios Funcionais 

SF  SF   SF SF  SF  

348 168 336 218 300 

Enf Inst Circ AOSD Tec Em 
 
Utilizar as equações: 
 
QP = KM (PT) x TSF 
 
KM(PT) = (PT/ CHS)  x (1 + 15 /100)  1/30 x 1,15 = 0,0383 
 
QP Enf = 0,0383 x 348  13,32 
QP Intr = 0,0383 x 168  6,43 
QP Cir = 0,0383 x 336  12,87 
QP Te = 0,0383 x 300  11,49 
 
Portanto, o QP desse Centro Cirúrgico  é obtido pela soma  dos dois momentos> 
 
QP Enf = 13,32 ~= 13 ou 14 Enfermeiros 

QP Téc./Aux)=  (27,17) + ( 6,43 + 12,87 + 11,49) = 27,17 + 30,79  57,96 ≅ 58 Téc e ou Aux (Instrumentadore  / 

Circulantes e  Téc. da assistência) 
 
Nota: Não foram calculados os quantitativos deAgentes Administrativos (para a Secretaria) e de AOSD (Equipe de 
Transporte de pacientes e Mensageiros) por serem da equipe de apoio. 
 

CÁLCULO PARA CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇAO (CME) 

A Carga de trabalho dos profissionais de enfermagem para a unidade Central de Materiais e Esterilização 
(CME),deve fundamentar-se na produção da unidade, multiplicada pelo tempo padrão das atividades realizadas, nas 
diferentes áreas, conforme indicado no estudo de Costa: 

ÁREA DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TEMPO PADRÃO  

Minuto Hora 
Suja ou contaminada 
(expurgo) 

Recepção e recolhimento dos materiais contaminados 2 0,033 

 Limpeza dos materiais 2 0,033 

Controle de materiais em 
consignação 

Recepção dos materiais em consignação 6 0,1 

Conferência dos Materiais Consignados após cirurgia 5 0,15 

Devolução dos materiais em consignação 3 0,05 

 

Preparo de materiais 

Secagem e distribuição dos materiais após limpeza 3 0,05 

Inspeção, teste, separação e secagem dos materiais 3 0,05 

Montagem e embalagem dos materiais 3 0,05 

Montagem dos materiais de assistência ventilatória 2 0,033 

Esterilização Montagem da carga de esterilização 8 0,133 

de materiais Retirada da carga estéril e verificação da esterilização 3 0,05 

 Guarda dos Materiais 4 0,066 

Armazenamento e 
distribuição de materiais 

Montagem dos carros de transporte das unidades 5 0,083 

Organização e controle do ambiente e materiais estéreis 1 0,016 

Distribuição dos materiais e roupas estéreis 2 0,033 

Observações:  

Indicadores de Produção de cada posição de trabalho: 

 (*) Quantidade de kits recebidos, processados, conferidos e devolvidos; 

 (**) Quantidade de cargas/ciclos realizados; 
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 (***) Quantidade de carros montados. 

 

1) A tabela acima refere-se aos procedimentos executados pelo Técnico/Auxiliar de 

Enfermagem, portanto, o quantitativo total refere-se a estes profissionais. 

2) Para o cálculo do quantitativo de Enfermeiros utiliza-se o espelho semanal padrão, 

adequando-se à necessidade do serviço, respeitando-se o mínimo de um Enfermeiro em todos 

os turnos de funcionamento do setor, além do Enfermeiro Responsável pela Unidade. 

Equação para cálculo: 

 
THE = [(NMP1 x TMP1) + (NMP2 x TMP2) + (NMP3 x TM3) +…+ (NMPx x TMx)] 

 

 
Onde: 
THE= total de horas de enfermagem  
NMP1;2;3 = número médio diário de procedimentos1 ou intervenção/atividade1; 
TMP1;2;3 =tempo médio do procedimento1 ou intervenção/atividade 1. 
 
3 – Quantitativo de pessoal (QP): número de profissionais de enfermagem necessário na UA 
com base no tempo médio de procedimento, intervenções / atividades. 
 

 
QP(UA) = THE x KM(UAI /UAD) 

 

 
Onde: 
KM(UAI) – Constante de Marinho para Unidades de Assistência Ininterrupta 
KM(UAD) – Constante de Marinho para Unidades de Assistência Descontinuada  
 
4 – Constante de Marinho para Unidade de Assistência Descontinuada (KM(UAD)): Unidades que 
não funcionam 24 horas. 
 

 

KM(UAD)=  DS  x (1 + IST) 

CHS     

Nota: O DS (nº de dias de funcionamento na semana) 1(dia) usando a equação nova proposta 
ouserá 5 (segunda a sexta) ou 6 dias (segunda a sábado). 

APLICAÇÃO PRÁTICA: 

Considerando os parâmetros estabelecidos na Resolução do Cofen nº 543/2017, que estabelece 

os parâmetros mínimos para o dimensionamento de Pessoal de Enfermagem, no que se refere 

ao total de Carga Diária Média de Trabalho por Categoria Profissional; Intervenção/Atividades; 

Índice de Segurança Técnico (IST). A Carga Semanal de Trabalho da equipe de enfermagem nessa 

unidade é de 30 horas. Calcular o QP para o CME com um PAUE (média diária com base nos últimos três meses) que 

apresenta as seguintes intervenções /atividades. 

Calcular o QP para um CME com funcionamento nas 24 horas de segunda a segunda-feira, depois com os mesmos 

dados para um CME com funcionamento de segunda a sexta-feira e por fim para um CME com funcionamento de 

segunda a sábado.  



   

 21 

 

Dados do Exercício: 

ÁREA DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES Dados 

Hora (H)      Média (M)  
(3 meses) 

THE              
(H x M) 

Suja ou 
contaminada  

Recepção e recolhimento dos materiais contaminados 0,033 84 kits 2,772 

(expurgo) Limpeza dos materiais 0,033 92 kits 3,036 

Controle de 
materiais em 
consignação 

Recepção dos materiais em consignação 0,1 1 kit 0,1 

Conferência dos Materiais Consignados após cirurgia 0,15 1 kit 0,15 

Devolução dos materiais em consignação 0,05 0,5 kit 0,025 

 

Preparo de 
materiais 

Secagem e distribuição dos materiais após limpeza 0,05 85 kits 4,25 

Inspeção, teste, separação e secagem dos materiais 0,05 92 kits 4,6 

Montagem e embalagem dos materiais 0,05 246 kits 12,3 

Montagem dos materiais de assistência ventilatória 0,033 16 kits 0,528 

Esterilização Montagem da carga de esterilização 0,133 11 cargas 1,463 

de materiais Retirada da carga estéril e verificação da esterilização 0,05 11 cargas 0,55 

 Guarda dos Materiais 0,066 11cargas 0,726 

Armazename
nto e 
distribuição de 
materiais 

Montagem dos carros de transporte das unidades 0,083 41 carros 3,403 

Organização e controle do ambiente e materiais 
estéreis 

0,016 12 ciclos 0,192 

Distribuição dos materiais e roupas estéreis 0,033 16 kits 0,528 

        THE por dia (Período de Funcionamento)  34,57 

 

Usando a equação para cálculo: 

 
THE = [(NMP1 x TMP1) + (NMP2 x TMP2) +... + (NMPxx TMx)] 

 

 
Onde: 
THE= total de horas de enfermagem  
NMP1;2;3; x = número médio diário de procedimentos1 ou intervenção/atividade1; 
TMP1;2;3;x=tempo médio do procedimento1 ou intervenção/atividade 1. 
 
Usando a equação tradicional para calcular o QP: 
 

 
QP(UA) = THE x KM(UAI /UAD) 

 

 
Onde: 
KM(UAI) – Constante de Marinho para Unidades de Assistência Ininterrupta 
KM(UAD) – Constante de Marinho para Unidades de Assistência Descontinuada  
 
Utilizando a Constante de Marinho para Unidade de Assistência Descontinuada (KM(UAD)): 
Unidades que não funcionam 24 horas. 
 

 

KM(UAD)=  DS x (1 + IST) 

 CHS     
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Nota: O DS será 5 (segunda a sexta),  6 dias (segunda a sábado) ou 7 (segunda a segunda) 

 
Primeiro: Calculo para o CME com funcionamento 24 horas de segunda a segunda. 
 
Temos que 
 
THE = 34,57 horas durante 24 horas durante 7 dias. 
 
KM (UAI) para 24 horas, 7 dias na semana:, funcionamento diurno e Plantões Noturnos e Finais de 
semana e feriados). 
 
KM (UAI) = (7/CHS) x (1+15/100) (7/30) x (1+ 0,15)(7/30 )x1,150,2333x1,15  
 KM (UAI)= 0,2683 
 
 
Substituindo na equação  QP = KM(UAI)  x THE 
 
 QP = 0,2683 x 34,57 
 
QP= 9,27 Profissionais de NM (Técnicos e Auxiliares de Enfermagem ). 
 
ACRESCENTAR  A  ESSE QUANTITATIVO NO MÍNIMO 228 HORAS DE ENFERMEIROS (um 
gerente e um coordenador / supervisor de atividades para as 24 horas) e O NO MÍNIMO  
124,2  HORAS DE TÉCNICOS e ou AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA 
NO TURNO DA NOITE E FINAIS DE SEMANA..  

 
 Com isso serão necessários: 
7,6 Enfermeiros  com CHS de 30 horas para funcionamento nas 24 horas, e  13,41  (4,14 + 9,27) 
~= 14 Técnicos / Auxiliares de Enfermagem com CHS de 30 horas. 
 
Segundo: Cálculo para o CME com funcionamento de 12 horas de segunda a sexta. 
 
Temos que: 
 
THE = 34,57 horas em 12 horas durante 5 dias 
 
KM (UAd) para 24 horas, 7 dias na semana: 
 
KM (UAI) = (5/CHS) x (1+15/100) (5/30) x (1+ 0,15)(5/30 )x1,150,1666x1,15  
 
 KM (UAD)= 0,1917 
 
Substituindo na equação  QP = KM(UAD)  x THE 
 
 QP = 0,1917 x 34,57 
 
QP= 6,63 Profissionais de NM (Técnicos e Auxiliares de Enfermagem ). 
 
ACRESCENTAR  A  ESSE QUANTITATIVO NO MÍNIMO 104 HORAS DE ENFERMEIROS (um 
gerente e um coordenador / supervisor de atividades para as 12 horas). 

 
Com isso serão necessários: 
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3,47 Enfermeiros  com CHS de 30 horas e  6,63≅ 7 Técnicos / Auxiliares de Enfermagem com 

CHS de 30 horas,  para funcionamento nas 12 horas, 
 
Terceiro: Calculo para o CME com funcionamento de 12 horas de segunda a sábado. 

 
Temos que 
 
THE = 34,57 horas em 12 horas durante 6 dias 
 
KM (UAd) para 12 horas, 6 dias na semana: 
 
KM (UAI) = (6/CHS) x (1+15/100) (6/30) x (1+ 0,15)(6/30 )x1,150,2 x1,15  
KM (UAD)= 0,23 
 
Substituindo na equação  QP = KM(UAD)  x THE 
 
 QP = 0,23 x 34,57 
 
QP= 7,95 Profissionais de NM (Técnicos e Auxiliares de Enfermagem) . 
 
ACRESCENTAR A ESSE QUANTITATIVO NO MÍNIMO 118 HORAS DE ENFERMEIROS (um 
gerente e um coordenador / supervisor de atividades para as 12 horas).   
 
Com isso serão necessários: 

3,93 ≅ 4 Enfermeiros  com CHS de 30 horas e  7,95≅8 Técnicos / Auxiliares de Enfermagem com 

CHS de 30 horas,  para funcionamento nas 12 horas, 
 
 
KM (UAI) para 8 a 12 horas , 5  dias na semana (segunda a sexta): 
 
KM (UAD) = (5/CHS) x (1+15/100) (5/30) x (1+ 0,15)(5/30 )x1,150,1666x1,15  
KM (UAI)= 0,1917 
 
KM (UAI) para 8 a 12 horas , 6  dias na semana (segunda a sábado): 
 
KM (UAD) = (6/CHS) x (1+15/100) (6/30) x (1+ 0,15)(6/30 )x1,150,2x1,15  
KM (UAI)= 0,23 

 

CÁLCULO PARA HEMODIÁLISE 

 

Nas Unidades de Hemodiálise convencional, considerando os estudos de Lima(11), o referencial 
mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem, por turno, de acordo com os tempos 
médios do preparo do material, instalação e desinstalação do procedimento, monitorização da 
sessão, desinfecção interna e limpeza das máquinas e mobiliários, recepção e saída do 
paciente, deverá observar: 

1) O quantitativo de profissionais de enfermagem para as intervenções de Diálise Peritoneal 

Ambulatorial Continua – CAPD, deverá ser calculadocom a aplicação do Espelho Semanal 

Padrão (ESP) e o Sítio Funcional (SF). 

2) 4 horas de cuidado de enfermagem / paciente / turno; 
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3) 1(um) profissional para 2 pacientes; 

4) Como proporção profissional / paciente / turno: 

a) 33% dos profissionais devem ser enfermeiros e 67% técnicos de enfermagem; 

            Equações: 

 

QP = KM(UAD) x THE ou QP = KM(1) x THE x TDTS 

 

 

 

THE = Média de Atendimento Diária x Horas de Cuidados de Enfermagem 

 

APLICAÇÃO PRÁTICA: 

PRIMEIRO EXERCÍCIO - DPE para Unidades de Hemodiálise que possui 15 máquinas - 

Considerando os parâmetros estabelecidos na Resolução Cofen nº 543/2017, que trata do 

dimensionamento de Pessoal de Enfermagem, no que se refere às Horas de 

Enfermagem/Paciente / Turno; Índice de Segurança Técnico (IST); Percentual (%) por Categoria 

Profissional e proporção do número de pacientes por profissional de enfermagem, por turno. O 

setor de hemodiálise apresenta um PAUE (média diária com base nos últimos três meses) de 40 

por dia. O setor funciona de 8 às 17 horas, em dois turnos de 4 horas, de segunda a sexta-feira. 

A Carga Horária Semanal (CHS) é de 30 horas. Perguntam-se quantos profissionais de 

enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) são necessários para a unidade, sabendo-

se que 33% são enfermeiros? 

 

Dados da Resolução: 

HE – 4h / Paciente / Turno / 

1(um) Prof./ 2 Paciente; 

 33% são Enfermeiros. 

 

Dados do Problema 

PAUE – 40 Atendimentos por dia 

Funcionamento de 8 às 17 horas (8 h) de segunda a sexta Feira  dois turnos de 8 h 

CHS ou JST=30h/ semana. 

 

Calculando, temos  

 

     QPE = KM x THE                     ////////       QPE = KM x THE x TDTS 

 KM(5) = (5/30)x1,15  0,1916    ///////         KM(1)= (1/30) x 1,15  0,03833 

 

THE = 40 Atendimentox 4h  160 h 

QPE = 0,1916 x 160 = 30,65 ~= 31  Profissionais ou 

QPE = 0,03833 x 160 x 5 = 30,66 ~= 31 Profissionais 

 

Calculo com Base na Proporção Profissional por Paciente (PPP) 
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QPE = (40 At /2 )  x (5 turnos x 8 h) x 1,15  = 30,66 ≅31 Profissionais 

                                  30  

 

Destes 33% são Enfermeiros (30,66 x 33/100 = 10,11 ≅10) e  

            67% são Técnicos de Enfermagem (30,66 x 67/100 = 20,54 ≅21). 

 

 

SEGUNDO EXERCÍCIO - DPE para Unidades de Hemodiálise que possui 6 máquinas - 

Considerando os parâmetros estabelecidos na Resolução Cofen nº 543/2017, que trata do 

dimensionamento de Pessoal de Enfermagem, no que se refere às Horas de 

Enfermagem/Paciente / Turno; Índice de Segurança Técnico (IST); Percentual (%) por Categoria 

Profissional e proporção do número de pacientes por profissional de enfermagem, por turno. O 

setor de hemodiálise apresenta um PAUE (média diária com base nos últimos três meses) de 12 

por dia. O setor funciona de 8 às 17 horas, em dois turnos de 4 horas, de segunda a sábado. A 

Carga Horária Semanal (CHS) é de 30 horas. Perguntam-se quantos profissionais de 

enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) são necessários para a unidade, sabendo-

se que 33% são enfermeiros? 

 

Dados: 

Média de Atendimento de  12 pacientes por dia 

Usando a equação Tradicional: 

 QP= KM (UAD) x THE 

Funcionamento de segunda a sábado  6 dias 

Carga Horária Semanal = 30 horas 

Assim, teremos: 

KM(6) = 6/30 x 1,15  = 0,23   ou   KM(1) = 1/30 x 1,15 = 0,03833 

THE = 12 pacientes x 4 horas = 48 h 

Substituindo na Equação 

QP = 0,23 x 48 = 11,04    ou QP 0,03833 x 48 x 6 dias = 11,039 ~= 11,04 

Destes 33% são enfermeiros e 67% Técnicos de Enfermagem 

Cálculo pelo método do PPP (se necessário fazer o contra ponto para confirmação do 
resultado) 

Relação PPP  um Profissional para 2 pacientes  
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PF Período de Funcionamento 8 horas por dia 

DF Dias de Funcionamento  Segunda a sábado = 6 dias 

CHS = 30 horas 

Ajuste do IST = (1 = 15/100 = 1,15) 

Utilizando a equação PPP  QP= [(Nº Pac / PPP) x (PF x DF) / CHS] x 1,15 

QP= [ (12/ 2) x  (8 x 6) / 30] x 1,15 

QP=  {(6 X 48) 30] x 1,15 

QP= 11,04 Profissionais  

Destes, 33% serão Enfermeiros (3,6) e 67% Técnicos de Enfermagem (7,4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁLCULO PARA ATENÇÃO BÀSICA 

 

Método WISN (Workload Indicators of Staffing Need) 

Para o cálculo do QP para realizar as Intervenções / Atividades da Atenção Básica, considerar o modelo, intervenções 

eparâmetros do estudo de Bonfim– (anexo II).  

A tabela descrita abaixo deverá ser preenchida conforme os dados de produção de cada unidade ou do município, 

extraídos no site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. 

 

Planilha de Dimensionamento do QP para Enfermeiros, baseado no Estrato Brasil.  
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ORIGEM DOS PARÂMETROS: ENFERMEIRO

ENFERMEIRO

1 52

2 5

3 15

4 30

5 12

6 6

7 8

TTD 1576

ENFERMEIRO

qdir=(P X T) ÷ TTD

1 Atendimento à demanda espontânea 0,74

2 Consulta 1,34

3 Administração de medicamentos 0,13

4 Assistência em exames 0,04

5 Procedimentos ambulatoriais 0,06

6 Controle de imunização e vacinação 0,27

7 Sinais vitais e medidas antropométricas 0,88

8 Punção de vaso: amostra de sangue ven. 0,04

9 Visita domiciliar 0,45

10 Promoção de ações educativas 0,30

Qdir  TOTAL REQUERIDO DE 4,0

ENFERMEIRO

1 2,1

2 0,1

3 0,5

4 3,7

5 12,4

6 0,2

7 0,1

8 0,3

9 5,9

10 1,9

11 0,4

12 6,2

13 1,3

14 10,5

Qind % 45,6

Q  TOTAL REQUERIDO DE  PARA A USB   Q = Q dir /(1 - Q ind %/100) 7

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

TEMPO DO TRABALHO DISPONÍVEL (TTD)

ITEM INTERVENÇÕES DE CUIDADO DIRETO

ITEM

CATEGORIA 

PROFISSIONAL

PROFISSIONAL:

TEMPO MÉDIO DAS INTERVENÇÕES DO

ENFERMEIRO

QUANTIDADE 

REQUERIDA DE 

DIAS TRABALHADOS NA SEMANA (dias/profissional)

DIAS DE AUSÊNCIA POR FERIADOS NO ANO (Dias no ano/profissional)

DIAS DE FÉRIAS (Média de dias por ano/profissional)

DIAS DE LICENÇAS DE SAÚDE (Média de Dias por ano/profissional )

JORNADA DE TRABALHO (Horas de trabalho por dia/profissional)

ITEM

300

1000

PERCENTUAL DA 

PARTICIPAÇÃO   DO

(T) horas

0,39

0,42

0,21

0,31

0,32

0,42

0,20

0,31

  INTERVENÇÕES DE CUIDADO INDIRETO

200

7000

1200

1000

BRASIL

SEMANAS NO ANO (semanas por ano)

Reunião administrativa

Mapeamento e territorialização

Referencia e contrarreferência

TEMPO DO TRABALHO DISPONÍVEL (Horas por ano/profissional)

DIAS DE AUSÊNCIAS EM RAZÃO DE OUTRAS LICENÇAS NO ANO (Média de Dias por ano/profissional)

0,59

0,47

PRODUÇÃO 

ANUAL DAS 

INTERVENÇÕES               

(P)

3000

5000

1000

200

Supervisão dos trabalhos da unidade

ENFERMEIRO

PARA  CUIDADO DIRETOENFERMEIRO

Ações educativas dos trabalhadores de saúde

Reunião p/ avaliação dos cuidados profissionais

Interpretação de dados laboratoriais

Controle de infecção

Controle de suprimentos

Organização do processo de trabalho

Documentação

SOMA DOS PERCENTUAIS DAS INTERVENÇÕES DE CUIDADOS INDIRETOS

Troca de informação sobre cuidados de saúde

Vigilância em saúde

Ocasionais indiretas

 

 Planilha de Dimensionamento do QP  técnicos e ou Auxiliares de Enfermagem, baseado no Estrato Brasil. 
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ORIGEM DOS PARÂMETROS: TÉCNICO/AUXILIAR

TÉCNICO/AUXILIAR

1 52

2 5

3 15

4 30

5 12

6 6

7 8

TTD 1576

TÉCNICO/AUXILIAR

qdir=(P X T) ÷ TTD

1 Atendimento à demanda espontânea 1,02

2 Consulta 0,00

3 Administração de medicamentos 0,14

4 Assistência em exames 0,05

5 Procedimentos ambulatoriais 0,09

6 Controle de imunização e vacinação 0,32

7 Sinais vitais e medidas antropométricas 0,97

8 Punção de vaso: amostra de sangue ven. 0,03

9 Visita domiciliar 0,61

10 Promoção de ações educativas 0,29

Qdir  TOTAL REQUERIDO DE 3,2

TÉCNICO/AUXILIAR

1 1,4

2 1,5

3 3,7

4 1,0

5 9,5

6 0,1

7 0,0

8 0,3

9 1,5

10 1,0

11 0,0

12 3,0

13 0,4

14 18,8

Qind % 42,2

Q  TOTAL REQUERIDO DE  PARA A USB   Q = Q dir /(1 - Q ind %/100) 6

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

TEMPO DO TRABALHO DISPONÍVEL (TTD)

ITEM INTERVENÇÕES DE CUIDADO DIRETO

ITEM

CATEGORIA 

PROFISSIONAL

PROFISSIONAL:

TEMPO MÉDIO DAS INTERVENÇÕES DO

TÉCNICO/AUXILIAR

QUANTIDADE 

REQUERIDA DE 

DIAS TRABALHADOS NA SEMANA (dias/profissional)

DIAS DE AUSÊNCIA POR FERIADOS NO ANO (Dias no ano/profissional)

DIAS DE FÉRIAS (Média de dias por ano/profissional)

DIAS DE LICENÇAS DE SAÚDE (Média de Dias por ano/profissional )

JORNADA DE TRABALHO (Horas de trabalho por dia/profissional)

ITEM

300

1000

PERCENTUAL DA 

PARTICIPAÇÃO   DO

(T) horas

0,54

0,00

0,22

0,38

0,46

0,51

0,22

0,21

  INTERVENÇÕES DE CUIDADO INDIRETO

200

7000

1200

1000

BRASIL

SEMANAS NO ANO (semanas por ano)

Reunião administrativa

Mapeamento e territorialização

Referencia e contrarreferência

TEMPO DO TRABALHO DISPONÍVEL (Horas por ano/profissional)

DIAS DE AUSÊNCIAS EM RAZÃO DE OUTRAS LICENÇAS NO ANO (Média de Dias por ano/profissional)

0,79

0,46

PRODUÇÃO 

ANUAL DAS 

INTERVENÇÕES               

(P)

3000

5000

1000

200

Supervisão dos trabalhos da unidade

TÉCNICO/AUXILIAR

PARA  CUIDADO DIRETOTÉCNICO/AUXILIAR

Ações educativas dos trabalhadores de saúde

Reunião p/ avaliação dos cuidados profissionais

Interpretação de dados laboratoriais

Controle de infecção

Controle de suprimentos

Organização do processo de trabalho

Documentação

SOMA DOS PERCENTUAIS DAS INTERVENÇÕES DE CUIDADOS INDIRETOS

Troca de informação sobre cuidados de saúde

Vigilância em saúde

Ocasionais indiretas

 
 

*Fundamentado no método Workload Indicators of Staffing Need (WISN) 
 
APLICAÇÃO PRÁTICA – UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA 
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Calcular o QPE para uma Unidade de Atenção Básica levando em consideração os parâmetros 
estabelecidos na Resolução de dimensionamento do Cofen nº 543/2017, no que se refere ao 
TTD (Tempo do Trabalho Disponível – horas/ ano/ profissional) por Categoria Profissional  e o 
Estrato Brasil. O setor funciona de 8 às 17 horas, em dois turnos de 4 horas, de segunda a 
sexta-feira. A Carga Horária Semanal de Trabalho da equipe de enfermagem nessa unidade é 
de 40 horas. O Perfil Assistencial Anual da Unidade Especial (PAaUE) e o perfil de Intervenções 
/ Atividades está expresso nos quadros abaixo:   
 
                 Média de Tempo de trabalho Disponível (TTD) por Profissional (Enfermeiro) 
 

 
 

NOTAS:  
1- O número de dias a serem inseridos na planilha é resultante da média aritmética dos últimos 12 meses 
(um ano) de todos os profissionais de cada categoria profissional (Enfermeiros e Técnicos ou Auxiliares de 
Enfermagem) que compõem a equipe; 
Linha B- São 52 semanas multiplicado por 5 dias úteis da semana totalizando 260 dias úteis. 
Linha C- São os 05 dias úteis de uma semana sem feriados, sem outras situações que impeçam a 
realização das atividades da instituição. 
Linha D- Total de dias de ausências por feriados no ano base do cálculo. Atentar que na semana pode ter 
feriados, pontos facultativos, greves, aniversário da instituição e outras situações em que não foi possível 
realizar as atividades. Portanto só devem ser contabilizados os dias úteis do ano em que a instituição 
funcionou e realizou as atividades. 
Linha E- Média do número de dias úteis de férias da equipe (Enfermeiros / Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem). Para isso é importante saber o dia de inicio e do término do período de férias de cada 
membro da equipe, só assim é possível saber quantos dias úteis ele usufruiu de férias e depois obter-se a 
média de dias úteis da equipe.  
Exemplo: Equipe de 05 Enfermeiros: Enf. A- 19 dias úteis; Enf. B- 23 dias úteis; Enf. C- 21 dias úteis; Enf. D- 
20 dias úteis; Enf. E- 21 dias úteis. Somando, teremos = 19 +23+21+20+21 =104. Dividindo por 5 
enfermeiros, teremos uma média de 20,8 dias de férias da equipe de Enfermeiros. Dessa mesma forma, 
apurar a média de dias úteis de férias dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 
Linha F- Média do número de dias de Licença de Saúde da equipe (Enfermeiros / Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem) no ano de apuração. Para isso é importante saber o dia de inicio e do término do período 
de Licença Médica de cada membro da equipe, só assim é possível saber quantos dias úteis ele ficou 
afastado das suas atividades e depois obter-se a média de dias úteis da equipe.  
Exemplo: Equipe de 05 Enfermeiros: Enf. A -4 dias úteis; Enf. B- 9 dias úteis; Enf. C- 2 dias úteis; Enf. D- 28 
dias úteis; Enf. E- 17 dias úteis. Somando, teremos = 4+9+2+28+17 =60. Dividindo por 5 enfermeiros, 
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teremos uma média de 12 dias de Licença Médica da equipe de Enfermeiros. Dessa mesma forma, apurar 
a média de dias úteis de férias dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. 
Linha G- Média de dias de ausência de dias úteis devido a outros tipos de Licença no ano – Segue a 
mesma metodologia de apuração da linha F. 
Linha H- Jornada Semanal de Trabalho- Se for de 40 horas por semana, teremos 40 horas dividido por 05 
dias úteis, significa (40 /5) 8 horas por dia útil; se for de 30 horas, significa (30/5) 6 horas por dia útil. 
 

APURAÇÃO DAS AUSÊNCIAS AO TRABALHO 
 

Estruturar um quadro de códigos de ausências (faltas): 

 
 

 
 

 
  
2- O TTD (Total de Trabalho Disponível),representa a média aritmética do número de horas 
disponibilizadas por cada profissional (Enfermeiros e Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem) para 
realização das Intervenções / Atividades no ano. Isto difere da necessidade de horas que a organização de 
saúde necessita para a realização das suas Intervenções/ Atividades durante todos os dias de seu 
funcionamento, durante o ano. 
3- A produção anual relativo as Intervenções / Atividades realizadas pelo Enfermeiro não dever ser 
contabilizadas pelo Técnico e ou Auxiliar de Enfermagem, salvo aquelas realizadas em conjunto ou em 
equipe. 
4- O método WISN sugere uma aproximação para menos quando = ou < 0,49  e para mais quando for = ou 
> 0,50 
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                                            TTD =[B – (C + D + E + F ) ]x H 
 
TTD = [260 – (5+ 21 + 5 +8)] x 8   
TTD = [260 – 39] = 1768 horas 
 
 

                                                Produção do Enfermeiro /ano 

 
 
Para calcular o QP de Enfermeiros basta inserir os dados nos espaços da planilha de cada categoria 
profissional (Enfermeiros / Estrato correspondente)  
 

 
 

 
 
 

QP Enf = (A x B) = 2,8 x (1 /1- (45,6 / 100) 2,47 x 1,83= 5,14 ≅5 Enfermeiro 
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CÁLCULAR A DA QUANTIDADE DE TÉCNICOS ou AUXILIARES DE ENFERMAGEM  
 

Média de Tempo de trabalho Disponível (TTD) por Profissional (Técnico e ou Auxiliar de 
Enfermagem) 

 

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE 

ITEM 

ORIGEM DOS 
PARÂMETROS: BRASIL 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL: 

TÉC ou Aux de 
Enfermagem 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

TEMPO DO TRABALHO DISPONÍVEL (TTD) 
ENFERMEIRO 

A SEMANAS NO ANO (semanas por ano) 52 

B NÚMERO DE DIAS DE TRABALHO POSSÍVEIS EM UM ANO 52 x 5 = 260 

C DIAS TRABALHADOS NA SEMANA (dias na semana/profissional) 5 

D DIAS DE AUSÊNCIA POR FERIADOS NO ANO (Dias no ano/profissional) 5 

E DIAS DE FÉRIAS (Média de dias por ano/profissional) 21 

F DIAS DE LICENÇAS DE SAÚDE (Média de Dias por ano/profissional ) 12 

G 
DIAS DE AUSÊNCIAS EM RAZÃO DE OUTRAS LICENÇAS NO ANO (Média de Dias por 
ano/profissional) 8 

H JORNADA DE TRABALHO (Horas de trabalho por dia/profissional) 8 

  TEMPO DO TRABALHO DISPONÍVEL (TTD) (Horas por ano/profissional) 1712 

   
 

 
 
 

TTD =  [B – (C + D + E + F ) ]x H 
 
TTD = [260 – ( 5+ 21 + 12 +8)] x 8   
TTD= [260 – 46] = 1712 horas 
 

                             Produção do Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem /ano 
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Para calcular o QP de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem inserir os dados nos espaços da planilha de cada 
categoria profissional (Enfermeiros / Estrato correspondente). 
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QP Te-Ae = (A x B) = 3,6 x (1 / 1- (42,2 / 100)  3,6  x 1,73  6,22  ~= 6  Técnicos e ou Auxiliares de 
Enfermagem. 
 
 

CÁLCULO PARA AS UNIDADES ESPECIAIS (UE) 
 
UNIDADES ASSISTENCIAIS ESPECIAIS (UAE) 
 

São locais onde são desenvolvidas intervenções/atividades de  enfermagem que não é possível 
aplicar o método de dimensionamento baseado no SCP e não há referência/estudos de horas de 
intervenção/atividade, por exemplo: Pronto Socorro, Unidade de Pronto Atendimento  (UPA), 
Centro Obstétrico, Ambulatório, Hematologia, etc. 
 
1 – Sitio funcional (SF): unidade de medida baseada na experiência profissional, que considera 
a(s) atividade(s) desenvolvida(s), a área operacional ou local da atividade e a carga semanal de 
trabalho. 
 
2 – Espelho semanal padrão (ESP): representação gráfica da distribuição das áreas 
operacionais com dias da semana, turnos de trabalho e categoria profissional. 
 

 
Nota 1: Sugere-se a utilização de uma série histórica de espelhos semanais, com a  capacidade 
instalada e demandas atendidas, por no mínimo 4 a 6semanas. 
 
3 - Área Operacional: local onde são realizadas as intervenções/atividades de enfermagem 
(consultórios, sala de procedimento, sala de vacina, sala de medicação, sala de inalação, sala 
de curativo, etc.).  
 
4- Período detempo (PT): tempo da jornada que varia de acordo com a Carga horária semanal, 
para realizar os procedimentos da área operacional.  
 
5 - Total de sítios funcionais (TSF), por semana: 
 

TSF = [(SF1) + (SF2) + .......+ (SFn)] 

 

Onde: SF1= SF de segunda; SF2= SF de terça, etc.  
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6 - Quantidade de profissionais para Sítios Funcionais (QP(SF)) 
 

 
QP(SF) = KM  X TSF 

 

 
7- Constante de Marinho (KM(SF/CHS) ) para Unidades Assistenciais Especiais (UAE). 
 

 
KM(PT/CHS)  =   PT  x (1 + IST) 

                                                                                             CHS 
 

Onde: 
PT = Período de tempo de trabalho 
 

Exemplo: utilizando - se o IST igual a 15% (15/100 = 0,15), teremos 1 + IST = 1,15.  
 
Substituindo PT pelos valores dos diferentes períodos de trabalho e CHS por 20h.; 24h.; 30h.; 
36h.; 40h. ou 44h., a KM(PT/CHS)assumirá os seguintes valores: 

 
 
 

 
 
 

ESTRUTURAÇÃO DE ESPELO SEMANAL PADRÃO (ESP) 
.  
ESP – Serviço de Emergência 
 
Considera-se: 
 
Períodos deTempo (PT) de 1, 4, 5 ou 6 horas distribuídos em M, T, N1 e N2 
 
M > Período de Trabalho de 6 Horas (7:00 às 13:00 Horas)  
 
T > Período de Trabalho de 6 horas (13:00 às 19;00 horas)  
 
SN1 > Período de Trabalho de 6 horas ( 9:00 01:00 hora) 
 
SN2 > Período de Trabalho de 6 horas (01:00 às 7:00 horas) 
 
NS > Nível Superior ( Enfermeiro) 
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NM > Nível Médio (Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem )  
 
Sítio Funcional > Significado tridimensional = Intervenção(ões) /Atividade(s) + Período de 
Tempo + Local (ou área operacional) 
 
 “CASE”  EMERGÊNCIA   /  URGÊNCIA 
 

 
 
SUMÁRIO da APURAÇÃO de 6 ESP- Média de SF 
 

 
 
Sítio Funcional   
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 Notas: 
• 1- Nos exemplos acima considerou-se o Período de Tempo (PT) de 1 hora distribuídos 
nos turnos (M=T=SN1=SN2 ) 
• 2- A distribuição das necessidades de Pessoal no Espelho Semanal Padrão (ESP)  
independe da Jornada Semanal de Trabalho. 
• 3- Na distribuição, dos PTs no ESP, por nível (Superior e Médio= Categoria Profissional) 
deve-se considerar principalmente. as DEMANDAS de PRODUÇÃO, as NECESSIDADES de 
COBERTURA para situações imprevisíveis  e preservar a autonomia do enfermeiro gerente / 
chefe da unidade.  
• 4- A produção depende  da demanda, da infraestrutura, da tecnologia, das limitações de 
recursos e da capacidade produtiva. 
• 5- Cabe ao gerente (RT) e ao chefe da Unidade Operacional monitorar os indicadores de 
produção de cada SÍTIO FUNCIONAL (Intervenção / Atividade X Período de Tempo X Área 
Operacional ). 
 
CÁLCULO DE PESSOAL PARA O “CASE”  EMERGÊNCIA  / URGÊNCIA 
 
• Total médio de SF > 2799,66 sendo que 1028,66 são de NS (Nível Superior) e 1771 são 
de NM (Nível Médio). 
• Período de Funcionamento> 24 horas  
• Carga ou Jornada Semanal de Trabalho > 30 horas  

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
• 1- Caso não se tenha calculado a Taxa Média de Absenteísmo (TxA) e de Benefícios 
(TxB)  para constituir o IST (*) específico do Serviço, convenciona-se utilizar a taxa de 15% .  
 
• 2- O IST é obtido através da soma das duas taxas obtidas de uma média de uma série de 
apurações da Unidade Operacional (Emergência / Urgência)  (*)  IST =  TxA  +  TxB  
 
Para cálculo das Taxa de Absenteísmo (TA) e de Benefícios (TB), pode-se utilizar as 
seguintes equações: 

 

 
Onde: 

TA= Taxa de Absenteísmo, faltas não planejadas;  
500 = Resultante da multiplicação de 5 dias úteis da semana por 100 (%);  
F = Número de ausências / faltas ao serviço de Jornadas Diárias de Trabalho de 6 M ou T), 8 (Diarista), 10 
ou 12 horas (Plantonistas);  
CHS = Carga Horária Semanal ou CST = Carga Semanal de Trabalho ou JST = Jornada Semanal de Trabalho 
(20, 30, 36, 40 ou 44 h);  
QP =Quantidade de Profissionais de Enfermagem ou TP = Total de Profissionais de Enfermagem lotado no 
Serviço / Unidade, no período da apuração;  
TDUP = Total de Dias ÚTEIS no período da apuração. 
 
Taxa de Ausências por Benefícios (TB) / Equação / Expressão Matemática:  
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TB=     TADU         x 100  
                                                                TDUP x QP 
 
 
Onde: 
TB= Taxa de Benefícios, faltas planejadas, decorrentes de férias, licença prêmio, licenças médicas 
planejadas, etc.;  
TADU = Total de Ausências no Período (Atentar que as ausências por férias são contados em dias úteis, 
cerca de 21 a 22 dias);  
TDUP = Total de Dias ÚTEIS no período da apuração;  
QP =Quantidade de Profissionais de Enfermagem ou TP = Total de Profissionais de Enfermagem lotado no 
Serviço / Unidade, no período da apuração; 
 
Se não forem calculadas as TA e TB (geradores do IST) deve-se usar com base o IST mínimo, 
proposto na Resolução do Cofen. Então temos que a Constante de Marinho (Km(1)) é: 
Km (1) = (PT / JST) X IST  
Km(1) =  (1 / 30) X 1,15  >  Km(30)  =  0,03833 
 
Necessita-se de quantos profissionais para o funcionamento desta Unidade de Emergência / 
Urgência com média de 2799,66 Sítios Funcionais?  
 
• Se em 6 ESP temos como média 2799,66 SF 
• Caso desejarmos o THE diário (tradicional), teremos: 2799,66 / 7dias = 399,951 SF  
 
• Aplicando-se a expressão matemática:  
 
QP = Km(1)   X TSF   
• >QP = 0,03833 X 2799,66 > QP =107,31 ~=107 Profissionais  
QP = KM(1) X TSF x TDTS  
QP = 0,03833 x 399,951 x 7 > QP =107,31 ~=107 Profissionais 
 
 
Destes 2799,66 SF verificou-se que 1028,66 são SF de NS (Enfermeiros). Pergunta-se: quantos 
são Enfermeiros? 
 
• NS > Enfermeiros >1028,66 SF 
 
• Aplica-se a expressão matemática: 
• QPenf =  Km(30)  X  SF(NS)    
• >   QPenf =  0,0383  X  1028,66 =  39,39 =~  39  Enfermeiros  

 
 
• Destes 2799,66 SF verificou-se que 1771 são SF de NM (Téc. de Enf). 
 
 Pergunta-se quantos são os Auxiliares e/ou Técnicos de Enfermagem?  
 
• NM >Téc. de Enfermagem >1771 SF 
 
• Aplica-se a expressão matemática: 
 
• QPenf =  Km(30)  X  SF(NS)    
>QPenf =  0,0383  X  1771 =  67,82 =~  68  Téc. ou Aux. de Enfermagem. 



   

 39 

 
 
Exemplo: UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS / AMBULATÓRIO 
 
Ambulatório Hospitalar 
 
Uma Unidade ambulatorial disponibiliza para as atividades de Enfermagem os seguintes 
espaços físicos (áreas operacionais):3 Consultórios; 1 Sala de Pré-consulta; -1 Sala de 
Procedimentos e Curativos; -1 Sala de Quimioterapia; -1 Sala de Vacinação; -1 Sala de 
Administração da Enfermagem (gerência e Supervisão). 
     Pergunta-se: quantos profissionais de Enfermagem são necessários para funcionamento 
destes espaços? 
Com a média dos profissionais que compõem os ESP e os espaços disponíveis. Pergunta-se 
qual a capacidade instalada máxima para cada uma das Intervenções / Atividades  realizadas 
pela equipe de Enfermagem. 
 
Nota: Para calcular a capacidade instalada considerar os tempos de cada intervenção 
estabelecidos nos estudos de Diana Bonfim (quadro anexo). 
 
Intervenções / Atividades x Tempo Médio por Estrato (BONFIM, D, 2015) 
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Intervenções / Atividades mais frequentes numa Unidade Ambulatorial  
 

Item Intervenção / Atividade Brasil - PT Médio 
Período de Tempo 

1 ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA  23,3 min 

2 CONSULTA  25,3 min 

3 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS  13,0 min 

4 ASSISTÊNCIA EM EXAMES/PROCEDIMENTOS  19,0 min 

5 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS  19,3 min 

6 CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO/VACINAÇÃO  25,0 min 

7 SINAIS VITAIS E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  12,0 min 

8 PUNÇÃO DE VASO: AMOSTRA DE SANGUE VENOSO  19,0 min 

9 SUPRIMENTO das ÁREAS com RM  35,6 min 

10 Giros de SUPERVISÃO na Unidade  28,0 min 

   

Tese de Bonfim, D. 2015 
 
NOTA: Apurar entre 4 e 6 Espelhos Semanais Padrão para estruturar com grande precisão o 
Perfil Assistencial da Unidade Especial (PAUE).    
 
Exemplo: 
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Notas: 
 
• 1-No exemplo acima considerou-se o Período de Tempo (PT) de 1 hora (M=T=4 h e 8 -
12h e 13-17:00h) 
• 2-A distribuição das necessidades de Pessoal no Espelho Semanal Padrão (ESP)  
independe da Jornada Semanal de Trabalho. 
• 3-Como há possibilidade de haver ESP com diferentes configurações, sugere-se que seja 
apurado  a média de Sítios Funcionais de uma série de no mínimo 6 ESP,  para efeito deste 
“case” utilizou-se a média de seis ESP. 
• 4-Na distribuição, no ESP, de pessoal por nível (categoria profissional) e quantidades 
deve-se preservar a autonomia do enfermeiro gerente / chefe da unidade.  
• Ele deverá considerar as necessidades de cobertura e de produção.  
• A produção depende da demanda, da infraestrutura, da tecnologia, da limitações de 
recursos e da capacidade produtiva. 
• 5-Cabe a Alta Administração monitorar os indicadores de produção de cada SÍTIO 
FUNCIONAL (Atividade X Período de Tempo X Área Operacional ). 
 
Sumário dos 6 ESP Nº de SF 
 

Nº ESP Período SF de Enf (NS SF de Téc (NM) 

1 De xx a zz/ aa 368 378 

2 De ww a rr/bb 368 374 

3 De ss a ff/cc 360 350 

4 De gg a kk/dd 336 374 
5 De uu a pp/ee 368 344 

6 De jj a mm/ dd 368 356 

  2168 / 6 = 361,33 2176 / 6 = 362,66 
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● COMO CÁLCULAR PESSOAL PARA O EXEMPLO UPE /  AMBULATORIO ? 
 
Dados: 
 
● CHS ou JST  30 horas  
● PT do SF  1 hora  
● MÉDIA DE SF dos 6 ESP = 361,33 NS + 362,66 NM= 723,99  
 
Média de SF por Categoria: 
● Enfermeiros > 361,33 SF 
● Téc de Enfermagem >  362,66 SF 
 
 
 NOTAS:  
● 1-Quando o gerente do serviço não calcula a Taxa Média de Absenteísmo (TA) e a de 
Benefícios (TB)  para constituir o seu IST (*), específico do Serviço, utiliza-se a taxa de 15% 
(TB=8,33% e TA=6,67%) .  
 
● 2- O IST é obtido através da soma das duas taxas obtidas de uma média de uma série de 
apurações da Unidade Operacional. 
 
 (*)  IST = TA  +  TB 
 
● Com base nesse IST temos que a Constante de Marinho (Km(30) ) é:  
 
Km(30) = (PT /  JST)  x  IST    
 
 Km(30) = (1 / 30) x 1,15    
 
>Km(30)  =  0,0383 
 
 
 
Necessita-se de quantos profissionais para o funcionamento desta Unidade de Pacientes 
Externos / ambulatório com  172 Sítios Funcionais ?  
 
● Total médio de SF > 723,99 
 
● Aplicando-se a expressão matemática: 
 
 
● QP =  Km(30)  X  TSF   
 
> QP = 0,0383 X 723,99  
> QP = 27,73 = ~ 28 Profissionais  
 
● Destes 27 quantos são Enfermeiros (QPenf)?   
● SF de NS >  Enfermeiros  >  361,33 SF 
● Aplica-se a expressão matemática: 
● QPenf =  Km(30)  X  SF(NS)   
 
>QPenf =  0,0383 X  361,33 =  13,83 
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>QPenf ≅  14  Enfermeiros  

 
 
● Destes 27 quantos são Téc. de Enfermagem (QPTéc)?   
 
● SF de NM > Téc. de Enfermagem >  362,66 SF 
 
 
● Aplica-se a expressão matemática: 
● QPTéc =  Km(30)  X  SF(NS)   
 
>QPTéc =  0,0383 X  362,66 =  13,88 
>QPTéc =~  14 Técnicos de Enfermagem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OPÇÕES DE MÉTODOS E EQUAÇÕES UTILIZÁVEIS PARA 

CÁLCULO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM 
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Onde:  

SCP= sistema de classificação de pacientes;  
HE=tempo Padrão estabelecido por estudos, para realização de cada intervenção / atividade 
de enfermagem e suas Demandas;  
ESP= espelho semanal padrão utilizando-se o sítio funcional (SF) como unidade de medida;  
 
Nota: SF 3 variáveis 1-o Local, 2- a(s) Intervenção(ões) ou Atividade(s) e 3- o Período de 
Tempo que são necessário para a execução das Intervenções/ Atividades.. 
 
Cálculo das Taxas de Absenteísmo e de Ausências Programadas 
 
APLICAÇÃO - Utilizando como base os dados do quadro abaixo, que apresenta as ausências 
registradas nos últimos três meses de uma Unidade de Internação, que possui um QPE de 42 
Profissionais, sendo 10 Enfermeiros e 32 técnicos e /ou auxiliares de enfermagem. Calcular a 
taxa de Absenteísmo, por mês e média dos três meses. Calcular a Taxa de Ausências 
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Planejadas, mensal e média aritmética dos três meses. Calcular o IST baseado na série histórica 
de ausências no serviço do quadro, e calcular qual foi o percentual de influência das ausências 
do Enfermeiro e dos Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem no IST. 
 

 
 
EQUAÇÕES DE CÁLCULO 
 
IST= TA + TAP 
 
Taxa de Absenteísmo 
 

 
TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                  TDUP x CHS X QPEP 

 
Taxa de Benefícios  
 

 
TAP=TADUP  x 100 
                                              TDUP x QPEP 

 

Onde: 
TA Taxa de Absenteísmo 
NºF  Número de faltas de (6, 8,10 e 12 horas) 
TDUP  Total de Dias Úteis do Período 
CHSou JST  Jornada ou Carga Horário Semanal de trabalho 
QPEP  Quadro de Profissionais de Enfermagem do setor no Período 
TADUP Total de Ausências de Dias Úteis no Período 
 
 
IST de Abril = TA + TAP 
 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 
 
 
TAabr= 500 [(10 x6)+ (2 x8) + (1 x10) +(5x 12)] / (23 x 30 X 42) 
TAabr= 500 [60+ 16+ 10 + 60] / (23 x 30 X 42) 
TAabr= 500 [146] / 28980 
TAabr= 73000 / 28980 = 2,519 % 
 
 
TAP=            TADUP            x 100 



   

 46 

TDUP x QPEP  
 
TAP=  [109 / (23 x 42)] x 100 
TAP=  [109 / 966] x 100 
TAP= 0,1128 x 100 = 11,28 % 
 
 IST = TA + TAP 
IST = 2,519 + 11,28 = 13,80% 
 
 
IST de Maio = TA + TAP 
 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 
 
TAmai= 500 [(13 x6)+ (3 x 8) + (2 x10) +(5 x 12)] / (21 x 30 X 42) 
TAmai= 500 [78 + 24 + 20 + 60] / (21 x 30 X 42) 
TAmai= 500 [ 182] / 26460 
TAmai= 91000 / 26460 = 3,439 % 
 
 
                                TAP=        TADUP              x 100 
                                              TDUP x QPEP  

 
TAP= [127 / (21 x 42)] x 100 
TAP=  [127 / 966] x 100 
TAP= 0,1314 x 100 = 13,146 % 
 
IST = TA + TAP 
IST = 3,439 + 13,146 = 16,58% 
 
 
IST de Junho = TA + TAP 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 
 
TAjun= 500 [(13 x6)+ (4 x8) + (0 x10) +(6 x 12)] / (22 x 30 X 42) 
TAjun= 500 [78+ 32+ 0 + 72] / (22x 30 X 42) 
TAjun= 500 [182] / 27720 
TAjun= 91000 / 27720 = 3,282 % 
 
 
 
                                TAP=        TADUP              x 100 
                                              TDUP x QPEP  

 
 
TAP=  [104 / (22 x 42)] x 100 
TAP=  [104 / 924] x 100 
TAP= 0,1125 x 100 = 11,25 % 
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IST = TA + TAP 
IST = 3,282 + 11,25 = 14,53% 
 
 
QUESTÕES: 
 
1-Calcular a taxa de Absenteísmo, por mês e média dos três meses. 
 
Abr=2,519 % // Mai=3,439% //  Jun= 3,282% 
 
Média dos 3 meses = (2,519 + 3,439 + 3,282) / 3 = 3,08% 
 
 
 2-Calcular a Taxa de Ausências Planejadas, mensal e média aritmética dos três meses.  
 
Abr= 11,28 % // Mai= 13,146% // Jun= 11,25% 
 
Média dos 3 meses = (11,28  + 13,146 + 11,25) / 3 = 11,89% 
 
3- Calcular o IST baseado na série histórica de ausências no serviço do quadro. 

 
IST = TA + TAP  3,08 + 11,89 = 14,97%  
 
4-Calcular qual foi o percentual de influência das ausências dos Enfermeiros no IST. 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 

 
 
TAabr= 5 [(2 x6)+ (0 x8) + ( 0 x10) +(2x 12)]  x 100 
                              23 x 30 X 42 
 
TAabr= 500 [12+ 24] / (23 x 30 X 42) 
TAabr= 500 [36] / 28980 
TAabr= 18000 / 28980 = 0,62 % 
 
                                TAP=        TADUP              x 100 
                   TDUP x QPEP  
 

TAP=      35         x 100 
           23 x 42 
 
TAP= [35 / 966] x 100 
TAP= 0,1128 x 100 = 3,62 % 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 

 
 
 
TAmai= 500 [(3 x6)+ (0 x 8) + ( 0 x10) +(1 x 12)] / (21 x 30 X 42) 
TAmai= 500 [18+ 12] / (21 x 30 X 42) 
TAmai= 500 [ 30] / 26460 
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TAmai= 15000/ 26460 = 0,57% 
 
 
                                TAP=        TADUP              x 100 
                                              TDUP x QPEP  
 
TAP= [127 / (21 x 42)] x 100 
TAP= [34 / 966] x 100 
TAP= 0,03519 x 100 = 3,52 % 
 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 

 
 
 
TAjun= 5 [(3 x6)+ (0 x8) + (0 x10) +(2 x 12)] x 100 
                           22 x 30 X 42 
 
TAjun= 500 [18+ 24] / (22x 30 X 42) 
Tajun= 500 [42] / 27720 
TAjun= 21000 / 27720 = 0,76% 
 
 
                                TAP=        TADUP              x 100 
                                              TDUP x QPEP  
 
TAP=  [ 23 / (22 x 42)] x 100 
TAP=  [ 23/ 924] x 100 
TAP= 0,1125 x 100 = 2,5% 
 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 
 
TA  média = (0,62 + 0,57 +0,76 )/ 3  1,95 /3 = 0,65 % 
TAP média = (3,62 + 3,51 +  2,5 )/3  9,63/3 = 3,21 % 
 
IST dos enfermeiros = 0,65 + 3,21 =  3,86%  
 
5- Calcular qual foi o percentual de influência das ausências dos Técnicos e/ou Auxiliares de 
Enfermagem Enfermeiro no IST. 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 

 
 
TAabr= 5 [(8  x 6)+ (2 x8) + (1 x10) +(3x 12)] x 100  
                            23 x 30 X 42 
 
 
TAabr= 500 [48+ 16+ 10 + 36] / (23 x 30 X 42) 
TAabr= 500 [110] / 28980 
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TAabr= 55000 / 28980 = 1,8978 % 
 
 
                                TAP=        TADUP              x 100 
                                              TDUP x QPEP  
 
 
TAP= [74 / (23 x 42)] x 100 
 
 
TAP= [ 74 / 966] x 100 
TAP= 0,1128 x 100 = 7,66 % 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 
 
 
TAmai= 5 [(10 x6)+ (3 x 8) + (2 x10) +(4 x 12)] x 100 
                                 21 x 30 X 42 
 
 
TAmai= 500 [ 60 + 24 + 20 + 48] / (21 x 30 X 42) 
TAmai= 500 [ 152] / 26460 
TAmai= 76000 / 26460 = 2,87% 
 
 
                                TAP=        TADUP              x 100 
                                              TDUP x QPEP  
 
TAP=         93 x 100 
             21 x 42 
 
TAP=  [ 93 / 966] x 100 
TAP= 0,1314 x 100 = 9,62 % 
 
 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 

 
 
TAjun= 5 [(10 x6)+ (4 x8) + (0 x10) +(4 x 12)] x100 
22 x 30 X 42) 
 
TAjun= 500 [60+ 32+ 48] / (22x 30 X 42) 
TAjun= 500 [140] / 27720 
TAjun= 70000 / 27720 = 2,525% 
 
 
                                TAP=        TADUP              x 100 
                                              TDUP x QPEP  
 
 
TAP=       81       x 100 
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            22 x 42 
 
TAP=       81     x 100 
                924 
 
TAP= 0,0876 x 100 = 8,76% 

 
                       TA= 5 [(NºF6 x6)+ (NºF8 x8) (NºF10 x10) +(NºF12 x 12)] x100 
                                                   TDUP x CHS X QPEP 
 
 
TA  média = (1,89 + 2,87 + 2,52 )/ 3  7,29 /3 = 2,43 % 
 
TAP média = (7,66 + 9,62 +  8,76 )/3  26,04/3 = 8,68 % 
 
IST dos enfermeiros = 2,43 + 8,68 = 11,11%  
 
 
 

MÉTODO DE CÁLCULO COM OFATOR MULTIPLICADOR DE MARINHO (FMM) 
 

 
 
 
 
 
APLICAÇÃO 
 
Exercício 1- Dimensionar o QP de uma Unidade de Internação com o seguinte PAUI: 5 PCMn; 6 
PCInterm; 4 PCADepp; 2 PCSI e 1 PCIntens, a Carga Horária Semanal é de 30 h. 
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QP = (5 x 1,07) +(6 x 1,61) + (4 x 2,68) + (2 x 2,68) + (1 x 4,83) 
 
 

Categorias de Cuidado Número de 
Pacientes. 

FMM / CHS 
=30h 

QP 

Cuidado Mínimo 5 1,07 5,35  

Cuidado Intermediário 6 1,61 9,66 

Cuidado de Alta Dependência 4 2,68 10,72 * 

Cuidado Semi-intensivo 2 2,68 5,36 

Cuidado Intensivo 1 4,83 4,83 

 QP Total 35,92 
Nota: * A maior Carga de Trabalho recaiu na Alta dependência. Logo 36% são Enfermeiros 

 

QP Enf = 35,92 X  36/100  35,92 x 0,36 = 12,93 ≅13 Enfermeiros 

 

QP Téc/Aux = 35,92 x  64/100  35,92 x 0,64 = 22,98 ≅23 Técnicos e ou Auxiliares de 

Enfermagem 
 
 
Exercício 2- Dimensionar o QP de uma Unidade de Internação com o seguinte PAUI: 5 PCMn; 6 
PCInterm; 4 PCADepp; 2 PCSI e 1 PCIntens, a Carga Horária Semanal é de 36 h. 
 
 
QP = (5 x 0,89) +(6 x 1,34) + (4 x 2,24) + (2 x 2,24) + (1 x 4,02) 
 
 

Categorias de Cuidado Número de 
Pacientes. 

FMM/ CHS= 
36h 

QP 

Cuidado Mínimo 5  0,89 4,45 

Cuidado Intermediário 6 1,34 8,04 

Cuidado de Alta Dependência 4 2,24 8,96 * 

Cuidado Semi-intensivo 2 2,24 4,48 

Cuidado Intensivo 1 4,02 4,02 

 QP Total 29,95 
Nota: *  A maior Carga de Trabalho recaiu na Alta dependência. Logo 36% são Enfermeiros 

 
QP Enf = 29,95 X 36/100  29,95 x 0,36 = 10,78 ~= 11 Enfermeiros 
 
QP Tec/Aux = 29,95 x 64/100  29,95 x 0,64 = 19,16 ~= 19 Técnicos e ou Auxiliares de 
Enfermagem 
 
 
 
Exercício 3- Dimensionar o QP de uma Unidade de Internação com o seguinte PAUI: 5 PCMn; 6 
PCInterm; 4 PCADepp; 2 PCSI e 1 PCIntens, a Carga Horária Semanal é de 40h. 
 
QP = (5 x 0,81) +(6 x 1,21) + (4 x 2,01) + (2 x 2,01) + (1 x 3,62) 
 

Categorias de Cuidado Número de 
Pacientes. 

FMM / CHS= 
40h 

QP 

Cuidado Mínimo 5 0,81 4,05 

Cuidado Intermediário 6 1,21 7,26 
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Cuidado de Alta Dependência 4 2,01 8,04 

Cuidado Semi-intensivo 2 2,01 4,02 

Cuidado Intensivo 1 3,62 3,62 

 QP Total 26,99 
Nota: * A maior Carga de Trabalho recaiu na Alta dependência. Logo 36% são Enfermeiros 

 

QP Enf= 26 ,99  X  36/100  26,99 x 0,36 = 9,71 ≅10 Enfermeiros 

 

QP Téc/Aux. = 26,99 x  64/100  26,99 x 0,64 = 17,27≅17 Técnicos e ou Auxiliares de 

Enfermagem 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
Atentar que podemos utilizar tanto o método tradicional, com a Equação QP = KM(7) x THE 
ou o Método novo Proposto, com a Equação QP= KM(1) x THE x TDTS, quanto  o método 
da  equação do PPP que os quantitativos serão sempre iguais.  
 
MÉTODO OPCIONAL com a aplicação do FMM 
A inserção deste método tem como propósito único efetuar o cruzamento dos dados e 
assim confirmar o alcance da solução / resposta do problema/ exercício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
 

Instrumento de Classificação de Pacientes Pediátricos. (Adaptado por Marinho, A. da  
tese da Dini, 2007) 
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Conceituação das categorias de cuidados em pediatria (Dini, 2007) 
 
CUIDADOS MÍNIMOS: Paciente pediátrico a partir de 12 anos, com desenvolvimento adequado à idade, estável sob o ponto de 

vista clínico, realizando todas as ações de autocuidado sob supervisão da enfermagem.  
CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS: Paciente pediátrico a partir de 7 anos, com desenvolvimento adequado à idade, estável sob o 

ponto de vista clínico, que necessite de auxílio da enfermagem para seu autocuidado e/ou apoio para o enfrentamento da situação 
de doença e hospitalização.  

CUIDADOS DE ALTA DEPENDÊNCIA: Paciente pediátrico (de qualquer idade), estável sob o ponto de vista clínico, que dependa da 
enfermagem para atendimento de suas necessidades orgânicas / físicas, emocionais e sociais.  

CUIDADOS SEMI-INTENSIVOS: Paciente pediátrico (de qualquer idade), instável sob o ponto de vista clínico, sem risco iminente 
de morte, que, necessita de assistência de enfermagem e médica permanente e especializada.  

CUIDADOS INTENSIVOS: Paciente pediátrico (de qualquer idade), instável sob o ponto de vista clínico, com risco iminente de 
morte, que, necessita de assistência de enfermagem e médica permanente e especializada 

 
 
 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES – 1 
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ESTRUTURANDO UM SISTEMA DE CLASSIFICAÇÂO PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE (SCUSS) 
  Antonio de Magalhães Marinho et Al (equipe do INCA 2) 
 
INTRODUÇÃO 
 

 

O ser humano reúne um conjunto de necessidades, desejos, anseios e expectativas, que são extensivos à 

família e, por vezes, à comunidade. As necessidades humanas básicas são necessidades comuns a qualquer ser humano.  Horta 

(1979) conceitua necessidades humanas básicas como sendo “estado de tensões conscientes ou inconscientes, resultantes 

dosdesequilíbrios hemodinâmicos dos fenômenos vitais”. A mesma autora dizque são aquelas condições ou situações 

que o indivíduo, família ecomunidade apresentam decorrentes do desequilíbrio de suas necessidadesbásicas que exijam uma 

resolução, podendo ser aparentes, conscientes,verbalizadas ou não. Ela considera ainda que, em estados de 

equilíbriodinâmico as necessidades não se manifestam, porém estão latentes esurgem com maior ou menor intensidade, 

dependendo do desequilíbrioinstalado. 

Dentre os fatores geradores dos desequilíbrios dinâmicos das NHB encontramos as doenças físicas e mentais. 

Portanto, as necessidades uma vez comprometidas ou desequilibradas por uma enfermidade, exigem intervenções e 

atividades (I/A) realizadas por profissionais de saúde.  Várias delas exigem I/A da equipe de enfermagem, uma vez 

que seu déficit, carência ou riscos de desequilíbrio, caracterizam os diagnósticos de enfermagem e em conseqüência 

prescrições e atividades de enfermagem. 

A obra de Ladwig
1
 nos possibilita reunir 44 grupos de necessidades. Para facilitar a memorização delas, foi 

estruturada por Marinho
2
 uma equação com 5 palavras, a saber: NHB= 4M(10+1)A(3+1)E + 1T4I1A + 2C2R2F + 

(1+1)G1O2L +2H1D5S. Isto significa que cada letra corresponde a um grupo de necessidades específicas.  

 

Com base nesses grupos de NHB buscamos estruturar um sistema de classificação de pacientes 

(SCP) que contemple os pacientes com enfermidades oncológicas. O caminho para a estruturação 

foi: 1-Com apoio de enfermeiros e especialistas (juízes), que atuam em unidades de oncologia, 

buscou-se saber quais são as NHB, que uma vez comprometidas / desequilibradas geram grandes 

sobrecarga de trabalho para a equipe de enfermagem nas Unidades de internação; 2-Tomou-se 

como base a experiência vivenciada por enfermeiros de unidades de internação com pacientes 
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oncológicos; 3-Com a participação de 8 enfermeiros com mais de 3 anos de experiência em UI de 

Oncologia e de uma lista / relação composta por 44 grupos de NHB aplicou-se das Técnicas de 

Votação de Pareto (exclusão) e Técnica Nominal de Grupo (seleção) para evidenciar as NHB, que 

desequilibradas, são mais trabalhosas para a equipe de enfermagem; 4- Avaliação e validação pela 

Técnica Delphy
3
  e a participação de 4 profissionais (juízes para submissão e avaliação) com mais 

de 5 anos de experiência nesses segmentos.  

 

Dos 44 grupos de NHB aplicadas a todos os indivíduos, restaram 22 após a aplicação da 

Técnica de Exclusão e posteriormente após a TNG foram selecionadas 16. Elas foram apontados 

como as mais aplicáveis nos pacientes hospitalizados nas unidades de internação de oncologia, são 

elas: Mobilidade, Alimentação, Aprendizagem, Estado Mental (nível de consciência), Orientação 

no Tempo e no Espaço (grau de lucidez), Eliminações,  Terapêutica, Integridade Cutaneomucosa, 

Oxigenação, Higiene e Cuidado Corporal, Locomoção (deslocamento) e Deambulação, Sinais 

Vitais, Autoimagem, Comunicação e Gregária (socialização). Os juízes após avaliação excluíram 

4 e acrescentaram mais um (hidratação) juntaram três ( Alimentação / Hidratação, Estado Mental / 

OTE e Deambulação / Locomoção), assim validaram 13 NHB reunidos em 10 grupos de NHB 

apontando-as como sendo as que mais sobrecarregam a equipe de enfermagem que atua nessas 

unidades indicando-as para estruturação do instrumento a ser usado como SCP em oncologia do 

INCA, são elas: Mobilidade; Alimentação; Estado Mental (nível de consciência)/ OTE (grau de 

lucidez); Eliminações; Terapêutica; Integridade Cutaneomucosa; Oxigenação; Higiene e Cuidado 

Corporal; Deambulação / Locomoção e Sinais Vitais (Anexo II). Para estruturação do instrumento 

de classificação buscou-se apoio da estatística para estabelecer o intervalo de classe para a 

classificação dos pacientes nas cinco categorias de cuidado: pacientes de cuidados mínimos, 

pacientes de cuidados intermediários, pacientes de cuidados de alta dependência, pacientes de 

cuidados semi-intensivos e pacientes de cuidados intensivos. 

 
Frente à inquietação dos profissionais de enfermagem que atuam diretamente na 

assistência de pacientes oncológicos surge o interesse de estruturar uma ferramenta mais 
especifica para atende às expectativas dos profissionais que atuam nessa área do 
conhecimento. 

Após análise de algumas ferramentas, já em uso em diversas instituições hospitalares, 
observou-se que as mesmas se mostram inadequadas para uso nas unidades de internação 
de pacientes com problemas oncológicos, daí surge o desafio de buscar uma alternativa para 
atender a essa necessidade assistencial. As bases da ferramenta será construir um Sistema 
de Classificação alternativo considerando as categorias de cuidados estabelecidas nos 
estudos de Gandziski e Fugulin e na Resolução COFEN 543/2017, isto é paciente /usuário 
com necessidade de cuidados mínimos, cuidados intermediários, cuidados de alta 
dependência, cuidados semi-intensivos e intensivos. 

O presente estudo tem por objetivos: 1- Levantar e listar os grupos de NHB e Sociais, 
tratados pelos principais estudiosos do tema; 2- Estruturar Sistemas de Classificação de 
Usuários com base na experiência de profissionais (enfermeiros) que atuam no Cuidado com 
foco nos Pacientes oncológicos e com a aplicação das técnicas específicas; 3- Fazer um teste 
com a aplicação das ferramentas para uma validação técnica, e 4- Propor caminhos para uma 
validação acadêmica por meios e juízes. 

 
 
METODOLOGIA 
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1º Objetivo: Buscar na literatura os autores que servem de referencia para as nominações e 
seus respectivos conceitos/ definições. 
2º Objetivo: a) Selecionar entre 6 a 10 enfermeiros com experiência (atuação igual ou 
superior a três anos) com assistência a pacientes oncológicos; b) Estruturar uma lista com os 
nomes de cada uma das NHB e Sociais e seus respectivos conceitos e definições; c) Solicitar 
aos participantes que assinalem com “X” as 10 NHB/S que mais geram trabalho (atividades/ 
intervenções) para a equipe de enfermagem durante o período de hospitalização / 
internação; d) Após a apuração verificar através da Técnica de Votação de Pareto (exclusão), 
quais foram os itens que receberam menos marcações com “X” (a linha de corte pode ser 2X 
ou ate 3X); e) Com os itens com mais marcações com “X” aplicar a Técnica Nominal de Grupo 
(TNG), para seleção das NHB/S a serem utilizadas no SCP, e f) Estruturar juntamente com os 
participantes a ferramenta a ser utilizada no teste de Validação técnica. 
3º Objetivo: a) Realizar um teste piloto com as ferramentas a serem utilizadas para avaliar o 
desvio padrão; b) Realizar o treinamento do Grupo que fará a coleta dos dados através da 
aplicação das ferramentas; c) Aplicar as ferramentas em uma mesma unidade, com pelo 
menos 20 pacientes, por um período mínimo de 15 dias; d) Comparar os resultados obtidos 
com a aplicação das ferramentas, uma tradicional e as demais sob teste. Considerar com 
aplicáveis aquelas com desvio padrão =< a 5%. 
 
 

4º- Estruturação do SCP que inclui a categoria de pacientes de alta dependência. 

 

Os intervalos seguiram o estabelecido no quadro abaixo:  

 

Itens/NHB Sistema de Classificação de Pacientes - SCP Intervalo 
de classe CMn CInter CAlDep CSIntens CIntens 

10 >14 15 a 23 24 a 32 33 a 41 42 a 50 09 
11 >15 16 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 10 
12 >16 17 a 27 28 a 38  39 a 49 50 a 60 11 
13 >17 18 a 29 30 a 41 42 a 53 54 a 65 12 
14 >18 19 a 31 32 a 44 45 a 57  58 a 70 13 
15 >19 20 a 33 34 a 47 48 a 61 62 a 75 14 
16 >20 21 a 35 36 a 50 51 a 65 66 a 80 15 

 
 
================================================================================ 
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Sistema Integrado de Dimensionamento de Pessoal e Gestão de Pessoas 
 
 
 

Avedis Donabedian  7 Pilares da Qualidade 
     1-Eficácia (resultado ideal); 2-Efetividade (resultado real); 3-Eficiência (meios); 4-Otimização 
(custo-benefício); 5-Aceitabilidade (adaptação aos meios utilizados); 5a-Acessibilidade (acesso a 
tudo que tem direito); 5b-Relação Profissional-Cliente; 5c-Comodidade do Trabalho (aceitação do 
trabalho); 5d- Custo do Trabalho (planilha de custos x preço justo); 6- Legitimidade (aceitação pela 
sociedade), e 7-Equidade (senso de justiça e imparcialidade). 
 
 
 
Tríade que corresponde às Noções da Teoria Geral de Sistemas (input , processo e output) 
 
Estrutura (recursos físicos, recursos humanos, equipamentos e materiais disponíveis, 
tecnologia)  
Processos (dinâmica do trabalho, Interelação entre profissionais e usuários e execução de 
atividades) 
Resultados (produto final do trabalho realizado, resultado sobre o sistema, Satisfação de 
padrões e expectativas do usuário 
 
 
 
                                            Sistema Integrado de Gestão de Pessoas 

 
 
 



   

 60 

 
 
 
 
 
=============================================================================== 
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DIMENSIONAMENTO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM 
SITUAÇÕES DE CRISE 

                                                                            Por: Antonio de M. Marinho 

O Grupo de Trabalho (GT) Saúde da UFRJ COVID-19, criado em 16 de março de 2020, 
propõe para enfrentamento da crise gerada pela epidemia causada pelo coronavirus, um 
quadro de profissionais de enfermagemde acordo com os parâmetros apontados na 
Resolução do COFEN nº 543/ 2017. 

Como o quadro patológico dos pacientes com COVID-19 muitas vezes evoluem para 
uma condição de cuidado intensivo * com total dependência de cuidados de 
enfermagem, a resolução orienta como parâmetro mínimo 18 horas por paciente no 
período de 24 horas. Isso significa que cada profissional pode atender até 1,33 
pacientes por turno (= 24horas/18h), e assim prestar um cuidado integral ao paciente 
sob sua responsabilidade.  

A crise mundial gerada pela pandemia remete a uma situação de utilização não de 
padrões mínimos, mas de padrões mais adequados ao potencial de impacto da 
epidemia no país em que ela ocorre. Em razão disso, deve ser acrescentado a esse 
mínimo um percentual para cobertura de possíveis baixas decorrentes das atividades 
laborais e das diversas situações possíveis que podem decorrer de uma epidemia. A 
resolução sugere no mínimo 15% como índice de segurança técnico para cobertura de 
taxas de absenteísmo e de benefícios, mas frente à gravidade da situação sugere-se 
que seja entre 30 e 40%, sendo o mais adequado 33,3%. 

A Resolução do COFEN 543/2017 orienta para atendimento de pacientes críticos em 
unidades de terapia intensiva a relação um profissional para 1,33 pacientes por turno, 
nas 24 horas; com a sugestão proposta de acréscimo de 33,3% teremos um relação de 
um profissional para um paciente por turno, nas 24 horas. 

Considerando que os paciente são classificados no grau de cuidados intensivos, a Lei 
do Exercício da Enfermagem nº 7498 /1986, destaca no seu Art. 11, na parte referente 
as atividades de enfermagem  que é privativo do ENFERMEIRO  dente outras na alínea 
l: “cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de morte” e na alínea 
m: “cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas”. Em razão 
disso, na Resolução 543/2017 orienta como proporções 52% de enfermeiros e 48% de 
técnicos de enfermagem para cuidar de pacientes que exigem cuidados intensivos, 
geralmente alocados em unidades especializadas para esse fim (CTI / UTI /Unidades de 
Transplantes, etc.). 

Estamos frente a duas situações: uma dos pacientes que já se encontram com 
patologias que exigem cuidados intensivos e a outra que vai decorrer da Epidemia 
provocada pelo Coronavirus.  

Nosso foco de momento será para a atenção aos pacientes graves com risco de morte 
provocado pelo COVID-19, para os demais pacientes entendemos que os parâmetros 
apontados na Resolução do COFEN são suficientes. Entretanto, ressaltamos que os 
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quantitativos de profissionais e suas limitações físicas e de conhecimentos interferem, 
diretamente na segurança e na qualidade da assistência ao paciente, e caberá ao 
enfermeiro gerente estabelecer o quadro quantiqualitativo de profissionais que será 
necessário  para a prestação da assistência de enfermagem na sua unidade.  

Sugestão do GT utilizar em CTIs de até 20 leitos, uma relação (PE:P) de um 
profissionais por turno, por paciente crítico. Com isso o serviço terá necessidade de 
disponibilizar 2,92 Enfermeiros e de 2,68 Técnicos de Enfermagem para atender cada 
leito ocupado com paciente grave, com jornada semanal de trabalho (JST) de 30 horas 
e para JST de 40 horas o serviço necessitará de 2,18 Enfermeiros e 2,02 Técnicos de 
Enfermagem para prestar cuidados durante os plantões de dia e da noite nos 7 dias da 
semana. Entretanto para CTIs que tenham acima de 20 leito deve-se manter os cálculos 
com base nas orientações da Resolução do COFEN nº543/2017. 

 

Além disso, o que sugerimos: 

1- Suspensão de férias e licenças prêmio de profissionais de enfermagem com 

formação e capacitados para enfrentar essa situação de emergência, exceto 

aqueles com idade acima de 60 anos e aqueles que apresentarem comorbidades, 

que os exponham a riscos de contrair o coronavirus; 

2- Afastar de suas atividades laborais, ou criar estratégias para realização de 

algumas atividades em suas residências, todos os profissionais de enfermagem e 

de apoio, classificados no grupo de alto risco (idosos e portadores de 

comorbidades); 

3- Fechamento ou redução ao mínimo dos atendimentos dos setores em que as 

situações de atendimento possam ser remanejados após passarem por adequado 

treinamento rapidamente essa mão de obra para atuar com o aumento da 

demanda de pacientes com COVID-19; 

4- Utilizar todos os enfermeiros que fazem os cursos de especialização na 

modalidade de residência para dar suporte às necessidades de atendimento no 

período de crise; 

5- Solicitar a participação dos Professores e Alunos das Escolas de Enfermagem 

nível superior e nível técnico para apoio durante a crise. Os alunos dos últimos 

períodos de formação podem assistir aos pacientes das unidades sem 

coronavirus. 

Outras sugestões: 

A- Formar equipes individualizadas para atendimento do Paciente- Cada período de 

plantão cada paciente só deverá ser atendido pela dupla (1 Enfermeiro e 1 

Técnico)  a ele designada, eles terão um kit de itens separados por paciente, para 

evitar contatos com outros pacientes e  com outras equipes; 
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B- Criar a figura do apoio logístico com um profissional por andar ou por unidade 

(pode ser enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem), que atuará dando 

suporte a cada equipe, quando necessário (criar sistema de contato). 

C- Criar meios de busca de profissionais em suas residências frente a proibição do 

Governo do estado de limitar o fluxo de ônibus entre vários municípios do estado 

do Rio de Janeiro. 

-------------------------------------------------- 

* (Vide item 2.5 do anexo I da Resolução Cofen 543/2017, Alínea 2, que trata do sistema 
de classificação de pacientes (SCP)):  

1 – Paciente de cuidados mínimos (PCM): paciente estável sob o ponto de vista clínico e de 
enfermagem é autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. 
Esta categoria consome 4horas de cuidados de Enfermagem nas 24horas, sendo que 33% do 
tempo é de atividades realizadas pelo enfermeiro;                                                                                                                                       

2 – Paciente de cuidados intermediários (PCI): paciente estável sob o ponto de vista clínico e 
de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o 
atendimento das necessidades humanas básicas. Esta categoria consome 6horas de cuidados 
de Enfermagem nas 24horas, sendo que 33% do tempo é de atividades realizadas pelo 
enfermeiro; 

3 – Paciente de cuidados de alta dependência (PCAD): paciente crônico, incluindo o de 
cuidado paliativo, estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das 
ações de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas. Esta categoria 
consome 10horas de cuidados de Enfermagem nas 24horas, sendo que 36% do tempo é de 
atividades realizadas pelo enfermeiro;                                                  

4 – Paciente de cuidados semi-intensivos (PCSI): paciente passível de instabilidade das 
funções vitais, recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo assistência de 
enfermagem e médica permanente e especializada. Esta categoria consome 10horas de 
cuidados de Enfermagem nas 24horas, sendo que 42% do tempo é de atividades realizadas 
pelo enfermeiro;                                                                                  

2.5 – Paciente de cuidados intensivos (PCIt): paciente grave e recuperável, com risco 
iminente de morte, sujeito à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de 
enfermagem e médica permanente e especializada. Esta categoria consome 18horas de 
cuidados de Enfermagem nas 24horas, sendo que 52% do tempo é de atividades realizadas 
pelo enfermeiro. 
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APÊNDICE A- Fator Multiplicador de Marinho para cálculo do Quadro de Profissionais 
de Enfermagem 

Instrumento para cálculo da quantidade de profissionais de Enfermagem por paciente e 
por jornada semanal de trabalho 

 

 

SITUAÇÕES PROBLEMA: 

1- Considerando uma Unidade de Cuidados Intensivos com 18 leitos ocupados com 
pacientes críticos (COVID-19), com grande potencial de risco de morte. Em razão 
disso, cada paciente necessita de atenção e cuidados contínuos de enfermagem 
nas 24h, totalizando 24 horas por paciente, isto é uma relação Profissional/ 
Paciente igual 1Prof: 1 Pac. Pergunta-se quantos Enfermeiros e quantos Técnicos 
serão necessários para funcionar a unidade com Jornadas de trabalho de 30 e de 
40 horas semanais?   
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Notas: 1-Os profissionais terão contrato provisório, em razão disso, não será utilizado o 
IST necessário para cobertura de férias e licenças e taxa de absenteísmo; 2- De acordo 
com a Lei do Exercício Profissional e a Resolução 543/2017 o percentual de enfermeiros 
para essas unidades será de 52% e de Técnicos 48%. 

Equação de cálculo 

QPE= KM x THE 

KM (sem IST) = Dias da Semana de Funcionamento da Unidade / Jornada Semanal de 
Trabalho   KM30 = 7/30 =0,2333     ///   KM40= 7/40 = 0,175 

THE = 18 Pacientes x 24 horas = 432 horas (Considerando unidades de CTI até 20 
Leitos) 

Dados do Exercício / Problema: 

Total de leitos (Pacientes) = 18 Pac.; HE/ Pac. = 24 h; JST= 30 h/ Semana e JST = 40 h/ 
Semana;  IST =0%; 52% Enfermeiros  e 48% Técnicos de Enfermagem  

 

                                   Solução para JST de 30 horas 

QPE = KM30 x THE 

QPE = 0,2333 x 432 = 100,78 =~101 Profissionais 

QEnf. = 100,78 x (52/100) = 52,41 =~ 53 Enfermeiros 

QTéc.= 100,78 x (48/100) = 48,37 =~ 48 Técnicos de Enfermagem 

Solução dos Problemas utilizando o Fator Multiplicador de Marinho - FMM do 
quadro (Apêndice A) UTI enfrentamento da crise COVID-19; JST de 30 horas 

Equação 

QPE = Somatório do Nº de Leitos ocupados por categoria de cuidado multiplicado pelo 
FMM correspondente a categoria profissional e a JST. 

Neste caso todos são de Cuidados intensivos, dai temos: 

QPE = 18 leitos x 5,6 = 100,8 =~101 Profissionais 

QPE Enf = 18 leitos x 2,92 = 52,56 =~ 53 Enfermeiros 

QPE TE = 18 leitos x 2,68 = 48,24 =~48 Técnicos de Enfermagem 
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                                     Solução para JST de 40 horas 

QPE = KM40 x THE 

QPE = 0,175 x 432 = 75,6 =~ 76  Profissionais 

QEnf. = 75,6 x (52/100) = 39,31 =~ 40 Enfermeiros 

QTéc.= 75,6 x (48/100) = 36,28 =~ 36 Técnicos de Enfermagem.  

Solução dos Problemas utilizando o Fator Multiplicador de Marinho - FMM  do 
quadro (Apêndice A) UTI enfrentamento da crise COVID-19; JST de 40 horas 

Equação 

QPE = Somatório do Nº de Leitos ocupados por categoria de cuidado multiplicado pelo 
FMM correspondente a categoria profissional e a JST  

Neste caso todos são de Cuidados intensivos, dai temos: 

QPE = 18 leitos x 4,2 = 75,6 =~76 Profissionais 

QPE Enf = 18 leitos x 2,18 = 39,24 =~ 40 Enfermeiros 

QPE TE = 18 leitos x 2,02 = 36,36 =~36 Técnicos de Enfermagem 

 

2- Considerando uma Unidade de Cuidados Intensivos com 40 leitos ocupados com 
pacientes críticos (COVID-19), com grande potencial de risco de morte. Em razão 
disso cada paciente necessita de atenção e cuidados contínuos de enfermagem 
nas 24h, totalizando 18 horas por paciente. isto é uma relação Profissional/ 
Paciente igual 1Prof: 1,33 Pac. Pergunta-se quantos Enfermeiros e quantos 
Técnicos serão necessários para esta unidade para atender as Jornada de 30 e 
de 40 horas semanais?   

Nota: 1-Quando os profissionais forem contrato temporariamente, não será utilizado 
o IST necessário para cobertura de férias e licenças e taxa de absenteísmo; mas 
quando forem contratados definitivamente utilizar o IST de 15% 2- Quando a UTI 
tiver mais de 20 leitos, usar as orientações da resolução do COFEN; 3- De acordo 
com a Lei do Exercício Profissional e a Resolução 543/2017 o percentual de 
enfermeiros para essas unidades será de 52% e de Técnicos 48%. 

O cálculo segue as orientações contidas na Resolução do COFEN nº 543/2017  

Equação de cálculo 
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QPE= KM x THE 

KM= Dias da Semana de Funcionamento da Unidade / Jornada Semanal de Trabalho 

KM (sem IST) = Dias da Semana de Funcionamento da Unidade / Jornada Semanal de 
Trabalho   KM30 = 7/30 =0,2333     ///   KM40= 7/40 = 0,175 

THE = 40 Pacientes x 18 horas = 720 horas 

Dados da situação / problema: (sem IST) 

Total de leitos (Pacientes) = 40 Pac.; HE/ Pac. = 18 h; JST= 30 h/ Semana e JST = 40 h/ 
Semana; IST =0%; 52% Enfermeiros e 48% Técnicos de Enfermagem  

 

               Solução para JST de 30 horas (contrato temporário – sem IST) 

QPE = KM30 x THE 

QPE = 0,2333 x 720 = 167,97 =~168 Profissionais 

QEnf. = 167,97 x (52/100) = 87,34 =~ 87 Enfermeiros 

QTéc.= 167,97 x (48/100) = 80,62 =~ 81 Técnicos de Enfermagem 

 

Solução dos Problemas utilizando o Fator Multiplicador de Marinho - FMM do 
quadro (Apêndice A) UTI - JST de 30 horas – sem IST - Dados da Resolução do 
COFEN 

Equação 

QPE = Somatório do Nº de Leitos ocupados por categoria de cuidado multiplicado pelo 
FMM correspondente a categoria profissional e a JST  

Neste caso todos são de Cuidados intensivos, dai temos: 

QPE = 40 leitos x 4,2 = 168 Profissionais 

QPE Enf = 40 leitos x 2,184 = 87,36 =~ 87 Enfermeiros 

QPE TE = 40 leitos x 2,016 = 80,64 =~81 Técnicos de Enfermagem 

 

                 Solução para JST de 40 horas (contrato temporário) 
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QPE = KM40 x THE 

 QPE = 0,175 x 720 = 126  Profissionais 

QEnf. = 126 x (52/100) = 65,52 =~ 66 Enfermeiros 

QTéc.= 126 x (48/100) = 60,46 =~ 60 Técnicos de Enfermagem.  

Solução dos Problemas utilizando o Fator Multiplicador de Marinho - FMM do 
quadro (Apêndice A) UTI - JST de 40 horas – sem IST - Dados da Resolução do 
COFEN 

Equação 

QPE = Somatório do Nº de Leitos ocupados por categoria de cuidado multiplicado pelo 
FMM correspondente a categoria profissional e a JST  

Neste caso todos são de Cuidados intensivos, dai temos: 

QPE = 40 leitos x 3,15 = 126 Profissionais 

QPE Enf = 40 leitos x 1,638 = 65,52 =~ 66 Enfermeiros 

QPE TE = 40 leitos x 1,512 = 60,48 =~60 Técnicos de Enfermagem 

 

              Cálculo para contrato definitivo (com IST de 15¨%) 

O cálculo segue as orientações contidas na Resolução do COFEN 

Equação de Cálculo  

QPE= KM x THE 

KM= Dias da Semana de Funcionamento da Unidade / Jornada Semanal de Trabalho + 
15% de IST  

 KM30 = (7/30) X (1+ %/100) = (7/30) x (1+15/100)= 0,2683 

KM40 =  (7/40) X (1+ %/100) = (7/40) x (1+15/100)= 0,2012 

THE = 40 Pacientes x 18 horas = 720 horas 

 

Dados da situação: (sem IST) 
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Total de leitos (Pacientes) = 40 Pac.; HE/ Pac. = 18 h; JST= 30 h/ Semana e JST = 40 h/ 
Semana; IST =15%; 52% Enfermeiros e 48% Técnicos de Enfermagem  

 

                       Solução para JST de 30 horas (contrato definitivo) 

QPE = KM30 x THE 

QPE = 0,2683 x 720 = 193,17 =~193 Profissionais 

QEnf. = 193,17 x (52/100) = 100,45 =~ 100 Enfermeiros 

QTéc.= 193,17 x (48/100) = 92,72 =~ 93 Técnicos de Enfermagem 

Solução dos Problemas utilizando o Fator Multiplicador de Marinho - FMM do 
quadro (Apêndice A) UTI - JST de 30 horas – com IST - Dados da Resolução do 
COFEN 

Equação 

QPE = Somatório do Nº de Leitos ocupados por categoria de cuidado multiplicado pelo 
FMM correspondente a categoria profissional e a JST  

Neste caso todos são de Cuidados intensivos, dai temos: 

QPE = 40 leitos x 4,830 = 193,2=~193 Profissionais 

QPE Enf = 40 leitos x 2,5116 = 100,46 =~ 100 Enfermeiros 

QPE TE = 40 leitos x 2,3184 = 92,73 =~ 93 Técnicos de Enfermagem 

 

                 Solução para JST de 40 horas (contrato definitivo) 

QPE = KM40 x THE 

QPE = 0,2012 x 720 = 144,9 =~ 145  Profissionais 

QEnf. = 144,9 x (52/100) = 75,34 =~ 75 Enfermeiros 

QTéc.= 144,9 x (48/100) = 69,55 =~ 70 Técnicos de Enfermagem.  

Solução dos Problemas utilizando o Fator Multiplicador de Marinho - FMM do 
quadro (Apêndice A) UTI - JST de 40 horas – com IST - Dados da Resolução do 
COFEN 
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Equação 

QPE = Somatório do Nº de Leitos ocupados por categoria de cuidado multiplicado pelo 
FMM correspondente a categoria profissional e a JST  

Neste caso todos são de Cuidados intensivos, dai temos: 

QPE = 40 leitos x 3,622588 = 144,9 =~145 Profissionais 

QPE Enf = 40 leitos x 1,8837 = 75,34 =~ 75 Enfermeiros 

QPE TE = 40 leitos x 1,7388 = 69,55 =~ 70 Técnicos de Enfermagem 

 
================================================================================ 
 
 
 
 
 
 
Ao: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN                                                                          
Assunto: APRECIAÇÃO SOBRE O PARECER NORMATIVO DO COFEN nº 002/2020 
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Calculo pelo Fator MM  QPEenf = Nº de Pac X FMM   Para JST de 30h -- QPEenf = 8 leitos X 
2,548 = 20,384  /// QPEtec= 8 leitos X 2,352= 18,81 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES APÓS APRECIAÇÂO Do PARECER NORMATIVOCOFEN nº 002/2020 
 

1º Parabéns!  o COFEN precisava se posicionar em relação aos quantitativos de pessoal 

apesar da sentença  judicial  sobre a ação civil pública impetrada pela Federação e 

Sindicatos das Unidades privadas que gerou o processo 1014571-80.2017.4.01.3400, a 

luta pelos padrões mínimos para oferecermos uma assistência integral, segura e de 

qualidade deve ser bandeira do nosso conselho e das demais entidades da categoria da 

enfermagem. 

2- Quanto à proposta de considerar o número de horas estabelecidas para a categoria 

de cuidados intermediários, isto é 6 horas, por paciente  nas 24 horas,  e além disso, 

manter o percentual de 33% de Enfermeiros e 67% de Técnicos e/ou Auxiliares de 

enfermagem  decisão correta , uma vez que não há como nesse momento de crise 

aplicar um Sistema de Classificação de Pacientes(SCP) para criar um perfil assistencial 

para essas unidades de internação dos hospitais de campanha. 

3-Quanto à proposta de usar os parâmetros da RDC 007/2010, para atender as 

Unidades de Terapia Intensiva temos algumas considerações a fazer: 

A- Em 2010 a equipe que elaborou a RDC 007 usou como base de calculo as horas 

da Resolução do COFEN 293/2004 que era de 17,9 horas por paciente para as 

24 horas, para considerar o índice de segurança técnica de 15% (para cobertura 

da taxa de absenteísmo e taxa de benefícios) colocaram tudo na mesma relação 

chegando a 20,58 horas (aproximada para 21horas) por paciente. Na Resolução 

a comissão aproximou de 17,9 para 18 horas que acrescidas de 15% chega a 

20,7 horas, que uma vez aproximada chega-se aos mesmas 21horas da RDC 007. 

Acredito que tentaram manter a proposta existente na Resolução do COFEN nº 

293/2004, só que não utilizaram o percentual de 52% para o quantitativo de 

Enfermeiros. Talvez não tenham levado em consideração algumas situações 

explicitas na nossa Lei de Exercício Profissional (7498/86), na parte que se refere 

ao Art. 11, é PRIVATIVO do ENFERMEIRO, na alínea l- “cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes graves com risco de vida morte” e alínea m- cuidados de 
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enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base 

cientifica e capacidade de tomar decisões imediatas”, dentre outras 

responsabilidades do Enfermeiro impostas pela Resolução nº 358/2009, que trata 

e exige do enfermeiro a aplicação da Sistematização da Assistência  (SAE) e 

implementação do Processo de Enfermagem (PE). 

B- A relação apresentada na RDC 007/20010, de 1 Enfermeiro para 8 leitos,  1 

Técnico para 2 leitos e ainda um Técnico por turno para dar suporte as atividades 

de enfermagem no CTI chega-se aos mesmos quantitativos da proposta na 

Resolução do COFEN 543/2017, entretanto o grande e importante equívoco esta 

no Percentual de Enfermeiros que para atender às alíneas “l” e “m” do artigo 11 

da Lei do Exercício terão que ser proporcionalmente superiores ao percentual de 

Técnicos, uma vez que é no CTI que se reúnem os pacientes “graves com risco 

de morte” e aqueles pacientes que necessitam e exigem cuidados  de maior 

complexidade técnica e capacidade imediata para tomar decisões e salvar vidas. 

C- A relação mais adequada para uma unidade de Terapia intensiva é 1 Profissional 

(Enfermeiro + Técnico) para cada 1,143 Pacientes, já considerando 15% como 

índice de segurança Técnico (IST), sendo que dessa relação 52% devem ser 

enfermeiros e 48% deverem ser técnicos de Enfermagem (Ver quadro acima). 

D- Atentar que o percentual proposto para enfermeiros para Hospitais de Campanha, 

corretamente, está em 33%, já se seguirmos o proposto pela RDC007/2010 o 

percentual de Enfermeiros é 17,24% e de Técnicos de Enfermagem  é de 82,76%.  
 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                 Antônio Marinho / em 19 de maio de 2020 
 
 
 
 
 
 
 


