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RESUMO 
 

Objetivo: Avaliar o algoritmo da distribuição da carga de trabalho para Técnicos 

(TE) e Auxiliares de Enfermagem (AE) nas Unidades de Clínica Médica (CM) e Clínica 

Cirúrgica (CC). Método: Trata-se de estudo prospectivo, analítico de abordagem 

quantitativa do tipo tempo e movimento. Quatro enfermeiros do Hospital Geral de 

Pirajussara (HGP) observaram e mediram o tempo gasto por TE/AE durante 

assistência prestada aos pacientes internados nas unidades CM e CC. No início de 

cada período de trabalho (manhã, tarde e noite), durante sete dias da semana, os 

enfermeiros observadores sortearam oito TE e AE (quatro para cada unidade). 

Paralelamente, foi realizada a distribuição de pacientes para cada funcionário 

utilizando-se a recomendação do algoritmo do Modelo Assistencial de Enfermagem 

Experimental do HGP (MAEE-HGP). As variáveis categóricas foram descritas por meio 

de frequências absolutas e relativas e as variáveis quantitativas foram apresentadas 

com médias e desvios-padrão. Resultados: Identificou-se a carga de trabalho por 

TE/AE por grau de dependência do paciente nas 24 horas: 3,5h (±1,0) para cuidados 

mínimos, 3,9h (±0,9) para cuidados intermediários, 5,1h (±1,4) para cuidados de alta 

dependência, 6,7h (±1,0) para cuidados semi-intensivos e 3,1h (±1,0) para cuidados 

mistos. Quanto à distribuição por tipo de cuidado recomendado pelo algoritmo do 

MAEE-HGP, a carga de trabalho dos TE/AE, por período de trabalho seis horas foi: 

cuidados mínimos 4,9h (±0,7); cuidados intermediários 5,2h (±0,5), cuidados de alta 

dependência 4,9h (±0,5); cuidados semi-intensivos 5,1h (±0,6) e cuidados mistos 4,3h 

(±0,3). Conclusão: Os resultados do estudo demonstraram que a distribuição da carga 

de trabalho por TE/AE, por meio da utilização do algoritmo MAEE-HGP, resulta em 

uma distribuição de horas equilibrada. Essas efetivas horas obtidas poderão ser 

empregadas como base para desenvolvimento de sistema informatizado de tomada de 

decisão para distribuição das horas homogêneas para os TE/AE em unidades de 

Clínica Médica e Cirúrgica 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A equipe de enfermagem tem sob seu domínio a maior população de 

trabalhadores de uma instituição hospitalar. Tais profissionais exercem suas atividades 

com uma nuança considerável de informações que geram, gerenciam, registram, 

inferem e interferem nas 24 horas de atenção ao paciente, constituindo também o elo 

final desse processo(1, 2). 

O dimensionamento do pessoal de enfermagem é uma etapa inicial desse 

processo para que gestores de enfermagem possam prover quantidade de funcionários 

por categoria requerida para suprir as necessidades da assistência de enfermagem, 

direta ou indiretamente prestada à clientela(3-6). 

A operacionalização desse processo requer o uso de um método que possa 

sistematizar a mensuração das variáveis que interferem na carga de trabalho da equipe 

de enfermagem(1, 3, 6).  

A primeira variável deve conhecer e caracterizar a clientela relacionada ao grau 

de dependência assistencial, adotando-se métodos que possam classificar o paciente(1, 

3, 6).  

A segunda variável refere-se à identificação do tempo de assistência de 

enfermagem considerando-se o modelo de gestão da instituição, a estrutura 

organizacional, a planta física, a complexidade dos serviços, a política de recursos 

humanos, materiais e financeiros, o amparo legal e o padrão de assistência pretendido 

para as horas de assistência(1, 3, 6).  

A terceira, determina o percentual de cada categoria profissional(1, 3, 6).  

Já a quarta variável, diz respeito à análise do índice de ausências dos 

trabalhadores na instituição, previstas como férias, folgas semanais, feriados e aquelas 

consideradas não previstas, como por exemplo, faltas justificadas e injustificadas, 

licenças (médica, maternidade, paternidade, nojo, gala, etc.), suspensões(1, 6). Esta 

variável determina a quantidade de profissionais que deve ser acrescentada ao número 

total de funcionários de cada categoria profissional, possibilitando a cobertura das 

ausências, denominada Índice de Segurança Técnica(1, 3, 6).  

A quinta e última variável, reflete a jornada de trabalho, como o tempo diário de 

trabalho da equipe de enfermagem, determinado pela instituição(1).  

Por fim, a aplicação da equação para dimensionar o pessoal de enfermagem, 

identificando o número necessário para cada unidade em termos quali-quantitativos(6).  
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Ao longo dos anos, estudos evolutivos do dimensionamento provaram a real 

necessidade de utilizar métodos e, especialmente, cálculos que permitam identificar um 

número adequado de profissionais para exercer determinadas atividades, 

considerando-se as reais necessidades da assistência de cada unidade de 

internação(4-9). Objetiva-se, portanto, um cuidado com qualidade e seguro, tanto ao 

paciente como ao próprio profissional. 

Ressalta-se que aspectos qualitativos e, sobretudo, a quantidade dos 

profissionais de enfermagem nas instituições de saúde são considerados essenciais, a 

fim de garantir a segurança e a continuidade da assistência ao paciente, frente à 

complexidade do cuidado e preparo dos profissionais(1).  

Observa-se que a formação, o desempenho e o quantitativo dos recursos 

humanos de enfermagem afetam sobremaneira a qualidade dos serviços prestados e o 

grau de satisfação do usuário, constituindo elemento crítico para alcançar a finalidade e 

os objetivos dos serviços de saúde(3, 9). 

Neste cenário, os custos, o tipo de gestão e os interesses institucionais 

apresentam-se como uma área de conflito com os profissionais de enfermagem, 

surgindo, desta forma, necessidade para adaptar o quadro de pessoal, considerando-

se a área técnica e o campo da ética. Assim, o dimensionamento de pessoal deve estar 

em consonância com as características próprias da Instituição, da clientela e dos 

recursos humanos existentes(7, 10). 

Embora os gestores de saúde reconheçam a necessidade quantitativa da equipe 

de enfermagem nas instituições hospitalares, ainda se observam desequilíbrios em 

relação ao cálculo desta força de trabalho, em virtude do fato de que, muitas vezes, a 

decisão sobre lotação é realizada por profissionais de outras categorias, sendo o custo 

o principal fator de decisão. Assim, gera-se uma distribuição de recursos humanos de 

enfermagem insuficiente(6). 

Não obstante, a crise no sistema de saúde nacional, especialmente nos 

hospitais públicos, provoca a redução de despesas na qual a diminuição do número de 

funcionários é a primeira etapa desse corte, gerando dificuldades assistenciais e 

gerenciais por parte da equipe de enfermagem(1).  

Vale lembrar que os profissionais de enfermagem, conforme dados da literatura, 

representam cerca de 30%-60% do quadro de pessoal das instituições hospitalares. 

Neste sentido, a equipe de enfermagem detém o maior contingente e, 
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consequentemente, o segundo maior custo dos serviços de saúde, após o custo do 

corpo clínico em termos de contratações, demissões e capacitação do profissional(1, 2). 

Nos últimos anos, segundo a literatura nacional, a temática do dimensionamento 

de pessoal de enfermagem tem chamado a atenção dos gestores de instituições 

hospitalares e enfermeiros, pois pode interferir diretamente na qualidade da 

assistência(1,3,4,7-10). A insuficiência de recursos humanos para o serviço de 

enfermagem vem sendo preocupante, sobretudo para os enfermeiros que ocupam 

cargos de gerência, uma vez que tal inadequação implica questões legais de saúde e 

satisfação do próprio profissional (11, 12). 

 Neste cenário, há um trajeto a ser percorrido em termos de gestão da 

assistência de enfermagem, pela qual é possível nortear as ações administrativas em 

relação aos recursos humanos de enfermagem, considerando-se a filosofia do trabalho; 

a definição de modelos assistenciais, a implantação da Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE); o cálculo do quadro de pessoal e a seleção do Sistema de 

Classificação de Paciente (SCP)(13-17).  

Sob o aspecto da sustentabilidade das instituições hospitalares em relação ao 

custo e dimensionamento de pessoal(16), destaca-se o SCP, responsável pelo cálculo 

da equipe de enfermagem, conceito pelo qual surgiu a exigência das organizações de 

saúde racionalizarem o trabalho e, consequentemente, os recursos humanos e 

materiais(13-16). 

Segundo as definições descritas na literatura, SCP trata-se de um método que, 

por meio da classificação, identifica, monitora e valida as necessidades do cuidado 

individualizado do paciente, subsidiando o alcance dos padrões de qualidade(17-21). 

Considerando-se que dimensionar recursos humanos em enfermagem está vinculado 

ao tipo de cuidado necessário a cada paciente, os SCP vem sendo propostos como 

critérios no dimensionamento pessoal de enfermagem(18, 22, 23).  

A classificação de pacientes existe desde o período de Florence Nightingale que 

organizava as enfermarias de modo que os mais graves fossem alocados nas 

proximidades das mesas das enfermeiras(13, 15-17). Mas, há mais de 100 anos os 

japoneses já empregavam a classificação de pacientes, de acordo com as suas 

necessidades(18, 19). 

A fim de compreender a relação dos SCP e o cálculo do pessoal de enfermagem 

vale lembrar a evolução histórica marcada pela primeira adaptação do 

dimensionamento ocorrida nos Estados Unidos da América (EUA), na década de 1930. 
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Segundo relatos da literatura, estudiosos analisaram a carga de trabalho de 

enfermagem, evidenciando as variáveis horas diárias de cuidados dos pacientes de 

acordo com o tipo de especialidade em detrimento da proporção de enfermeiros por 

leito(18, 22). 

A introdução dos aspectos relacionados às ausências, tais como: folga, férias e 

licenças, para determinar a carga horária da assistência de enfermagem, marcou a 

segunda importante evolução do conceito de dimensionamento, ocorrida no final da 

década de 1950(5, 19). 

Posteriormente, seguiram-se estudos que culminaram na última evolução, 

quando, em 1961, pesquisadores norte-americanos do John Hopkins Hospital 

introduziram o SCP com o objetivo de orientar a realização do dimensionamento de 

enfermagem. Assim, os autores classificaram os pacientes considerando três grupos: 

autocuidado, cuidado parcial ou intermediário e cuidado intensivo ou total. A média de 

horas assistenciais de enfermagem requerida foi determinada de acordo com tal 

classificação(4, 19).  

Em meados da década de 1970, surgiram os primeiros parâmetros para ajustar 

as tabelas de lotação da equipe de enfermagem, adotando-se seis elementos para 

compor o Cuidado Progressivo do Paciente (CPP) em enfermagem(20). 

De fato, ao longo dos anos, sistemas com finalidades diferentes vêm sendo 

publicados no Brasil e no mundo(16, 18-21, 23-27), organizando e melhorando os serviços de 

enfermagem. Os SCP têm subsidiado a melhoria da qualidade da assistência de 

enfermagem, além de identificar os custos relacionados ao cuidado e ao 

dimensionamento do pessoal de enfermagem. 

A complexidade dos pacientes deve ser prioridade para a realização dos 

cálculos da carga de trabalho de enfermagem. Vale destacar que as classificações 

existentes referem-se àqueles pacientes internados em hospitais gerais que 

necessitam de cuidados, considerando-se o grau de dependência. Mas, essa 

classificação deve reconhecer o perfil do paciente, a fim de determinar o número de 

profissionais e o grau de dependência da enfermagem(14).  

Historicamente, cabe destacar que a resolução Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), referente ao quantitativo de profissionais, em 1996, por meio 

da "Resolução COFEN-189 Dimensionamento do Quadro de Profissionais" foi 

revogada, adotando-se o SCP proposto por Fugulin(25) 
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Em 2004, o COFEN atualizou a regulamentação de 1996, referente à proporção 

paciente/profissionais de enfermagem, estabelecendo parâmetros mínimos para o 

dimensionamento do quadro de profissionais nas instituições hospitalares, 

recomendando-se o uso de instrumentos de classificação(28). 

A análise evolutiva dos estudos sobre métodos de dimensionamento de pessoal 

de enfermagem, a partir da década de 1960, demonstra que a temática passou a 

considerar os diferentes graus de complexidade assistencial que os pacientes 

apresentam dentro de uma mesma unidade de internação, estimando suas 

necessidades diárias em relação à assistência de enfermagem(1). 

A literatura internacional destaca vários instrumentos relacionados à 

mensuração da carga de trabalho de enfermagem, tais como: OMEGA Score System 

(27), Time Oriented Score System (TOSS)(29), Project of ResearchofNursing (PRN) e o 

TherapeuticIntervention Scoring Systen (TISS), que, após revisão em 1996, resultou na 

versão TISS-28(30). 

Os instrumentos Therapeutic Intervention Scoring System – 28 (TISS-28)(30-32) e 

sua versão simplificada Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score (NEMS)(33), 

são empregados mundialmente, aceitos e validados para a realidade brasileira, sendo 

compostos por itens relacionados às intervenções terapêuticas, atribuindo-se uma 

pontuação. O somatório da pontuação dos itens de ambos os instrumentos possibilita 

mensurar a carga de trabalho em 24 horas(34). 

Em relação à identificação dos diferentes níveis de gravidade dos pacientes e, 

portanto, das necessidades de assistência de enfermagem, o TISS foi desenvolvido 

como sistema que classifica a gravidade indireta do paciente, tendo por princípio a 

quantidade de intervenção terapêutica, às quais os pacientes são submetidos, 

relaciona-se à gravidade do quadro clínico. Isto é, quanto mais grave o estado do 

paciente maior será o número de intervenções terapêuticas necessárias ao tratamento 

e, consequentemente, maior o tempo despendido pela enfermagem para tal 

atendimento(30). 

Originalmente o TISS foi idealizado em 1974, sendo composto pelo total de 57 

intervenções terapêuticas. O TISS-28, versão simplificada dos anteriores, foi idealizado 

em 1996. O escore final do TISS-28, que varia de um mínimo de zero ao máximo de 76 

pontos, permite não só estimar as intervenções realizadas no paciente, como também 

dimensionar a carga de trabalho de enfermagem(32). 
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Decorrente da abrangência de apenas 43% do tempo consumido pela equipe de 

enfermagem no cuidado ao paciente, o TISS-28 foi revisado, a fim de determinar as 

atividades de enfermagem que melhor representassem a carga de trabalho de 

enfermagem na Unidade Terapia Intensiva (UTI). O novo instrumento Nursing Activities 

Score (NAS), criado, em 2003, passou a considerar sete grandes categorias e 23 

itens(35). 

A pontuação do NAS representa o cálculo da porcentagem do tempo de 

enfermagem despendido para execução das atividades em 24 horas, fundamentado 

nos procedimentos de higiene, mobilização e posicionamento, suporte e cuidados aos 

familiares e pacientes, além das tarefas administrativas e gerenciais. Assim, cada item 

possui uma pontuação, sendo a soma correspondente às necessidades de assistência 

direta e indireta dos pacientes. Isto é, somando-se 100 pontos interpreta-se que o 

paciente requereu 100% do tempo de um profissional de enfermagem em seu cuidado 

nas últimas 24 horas(36-40).  

Embora a literatura descreva os modelos e os instrumentos assistenciais (22, 41-

43), a enfermeira gestora ainda recorre à sua experiência prática, sem caráter científico, 

a fim de calcular o quadro de pessoal(44-48). 

Recentes estudos demonstraram que na prática, o dimensionamento e a 

distribuição da carga de trabalho são realizados de forma empírica(44, 45). Mas, reflexões 

da comunidade científica ressaltam que estabelecer uma carga de trabalho ideal, sem 

perder de vista a filosofia de trabalho, as necessidades do paciente, a complexidade 

dos procedimentos, a divergência de habilidades e a competência dos enfermeiros têm 

sido consideradas pelos gestores de enfermagem um desafio perene (46-48).  

Nesse sentido, a Diretoria de Enfermagem do Hospital Geral de Pirajussara 

(HGP) vem enfrentado tais desafios, há cerca de 12 anos. Vale lembrar que a forma 

empírica como o dimensionamento da equipe de enfermagem do HGP era realizada, 

foi considerada preocupante pela Diretoria de Enfermagem, em virtude das 

características da instituição. Isto é, a distribuição da carga de trabalho era realizada 

calculando o número de pacientes por TE/AE – sem considerar o grau de dependência 

dos pacientes.  

Desde janeiro de 1999, o Hospital é administrado e gerenciado pela 

Organização Social de Saúde da Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina (SPDM), em parceria com a Secretaria de Estado de São Paulo, assim, 

inicialmente, o HGP apresentava dificuldades operacionais e assistenciais relevantes.  
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No início da administração da SPDM, a demanda e as características dos 

pacientes não eram conhecidas pela Diretoria de Enfermagem do HGP, desse modo, 

identificar o perfil de pacientes do hospital, especialmente, o grau de dependência dos 

pacientes foi fundamental, a fim de elaborar a assistência de enfermagem e distribuir a 

carga de trabalho de maneira segura para profissionais e pacientes.  

Ressalta-se que os gestores do HGP enfrentam, desde o início da gestão 

SPDM, uma administração complexa em termos financeiros e gerenciamento de leitos, 

entre outras dificuldades, tais como: perfil e exigências da clientela; demanda 

expressiva da região; taxa de ocupação elevada; alto índice de renovação; intervalo de 

substituição e, rotatividade significativa de leitos. Tais necessidades também exigem a 

presença de unidades de apoio administrativa, técnica e de enfermagem, a fim de 

possibilitar assistência segura e gestão eficaz, considerando os pilares da “cadeia de 

valor”: infraestrutura, pessoas, orçamento institucional, tecnologia de informação e 

relação com processos primários e produtivos da instituição. 

Compreende-se que a assistência de enfermagem prestada aos pacientes 

submetidos a complexas intervenções e com alta dependência de cuidados interfere 

diretamente na gestão financeira e administrativa da instituição. 

Considerando-se toda engrenagem da "cadeia de valor" supracitada, os 

profissionais da Diretoria de Enfermagem do HGP subsidiaram mudanças e 

adaptações, aprimorando o modelo assistencial de enfermagem nas unidades de 

internação, em busca da melhoria da qualidade da assistência, segurança ao paciente 

e satisfação da equipe técnica de enfermagem. 

As contradições do cuidar foram evidenciadas por uma prática em que o 

emprego dos modelos assistenciais existentes estava longe do objetivo ideal da 

enfermagem, distanciando-se do paciente.  

A fim de desenvolver um modelo de assistência responsável e seguro, tanto aos 

pacientes quanto como aos próprios profissionais foi necessário refletir sobre a prática 

da enfermagem e filosofia de trabalho da instituição, considerando-se as características 

administrativas, bem como o referencial teórico dos modelos assistenciais existentes.  

Antes, é necessário compreender os aspectos administrativos que norteiam as 

normas, rotinas, responsabilidades e atividades de gestão relacionadas aos setores 

hospitalares do HGP, tais como recursos humanos, enfermagem, serviços de apoio 

(hotelaria, farmácia, almoxarifado, portaria, etc.). Vale lembrar que tais atividades 

administrativas estão intimamente associadas à construção e adaptação do Modelo 
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Assistencial de Enfermagem para o HGP, considerando, sobretudo, os aspectos 

individuais da instituição. 

Apresentando preceitos de oferecer assistência à saúde de excelência, 100% do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sustentável econômica e ambientalmente, o HGP 

tornou-se um hospital de referência para urgências e emergências cirúrgicas e clínicas.  

Seu modelo gerencial foi desenvolvido e baseado na capacidade instalada e nas 

necessidades de ambos os municípios que possuem cinco Prontos Socorros (três 

Unidades Mistas), 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

A lógica desta gestão está pautada nas unidades de apoio que oferecem, por 

meio de processos, os serviços de excelência às unidades primárias (operacionais), a 

fim de que tenham condições de prestar assistência com qualidade.  

Todos os processos de apoio mantêm contrato de fornecimento de serviços para 

as unidades primárias, garantindo, sobretudo condições de segurança nos processos 

de atendimento aos pacientes. Com base no planejamento estratégico, a Diretoria de 

Enfermagem do HGP, o Modelo Assistencial de Enfermagem, nível tático, estão 

alinhados à missão, visão e valores da instituição. 

De fato, este modelo gerencial permite que todos os processos primários 

estejam voltados exclusivamente à qualidade da assistência, procurando promover 

segurança aos pacientes e profissionais.  

Desde a estruturação do Serviço de Enfermagem do HGP, conforme a filosofia 

da instituição e da Diretoria de Enfermagem foram definidos cargos e funções com as 

devidas competências necessárias e métodos de seleção e admissão. 

O dimensionamento da equipe de enfermagem pautou-se em um Sistema de 

Classificação de Pacientes(16) que define o grau de dependência da enfermagem de 

cada paciente, promovendo sua segurança do paciente em todos os processos 

assistenciais, além de garantir um cuidado de enfermagem individualizado por meio da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Este SCP(16) determina cinco categorias de cuidados a pacientes: Intensivos, 

Semi-Intensivos, Alta Dependência, Intermediários e Mínimos, conforme a seguinte 

conceituação: 1. Cuidados Intensivos - pacientes graves e recuperáveis, com risco 

iminente de vida, sujeitos à instabilidade das funções vitais que requeiram assistência 

de enfermagem e médica permanente e especializada; 2. Semi-Intensivos - pacientes 

recuperáveis, sem risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade das funções vitais que 

requeiram assistência de enfermagem e médica permanente e especializada; 3. Alta 
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Dependência – pacientes crônicos que requeiram avaliações médicas e de 

enfermagem, estável sob o ponto de vista clínico, com total dependência das ações de 

enfermagem, quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas; 4. Cuidados 

Intermediários – pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem que 

requeiram avaliações médicas e de enfermagem, com parcial dependência de 

enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas e 5. Cuidados 

Mínimos – pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem que 

requeiram avaliações médicas e de enfermagem, mas fisicamente auto-suficientes 

quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas.(15-16) 

Assim, é possível identificar o grau de dependência da enfermagem de cada 

paciente, os riscos durante o processo assistencial, avaliando o perfil do paciente 

individual e continuamente, estabelecendo e gerenciando os protocolos de 

enfermagem e a SAE. 

Uma das principais avaliações realizadas periodicamente por meio de 

indicadores é a que monitora o absenteísmo, a rotatividade e os acidentes com 

material biológico. Estes dados podem demonstrar o grau de satisfação dos 

profissionais de enfermagem.  

 Quanto ao ambiente e condições de trabalho, além do estabelecimento de 

contratos internos trata-se de contratos realizados entre cliente (enfermagem) e 

fornecedores (unidades de apoio) para garantir o fornecimento de insumos, serviços e 

estrutura física para execução dos procedimentos técnico-assistenciais de enfermagem 

e manutenção da qualidade assistencial. 

Além do dimensionamento do quadro de enfermagem, considerando-se o 

cenário assistencial do HGP (unidade assistencial e grau de necessidade dos serviços 

de enfermagem requerido), cabe ao gestor do Serviço de Enfermagem, com o setor de 

Recursos Humanos investir permanentemente em treinamento e capacitação da equipe 

de enfermagem. 

Compreende-se que mesmo havendo um modelo assistencial de enfermagem 

adequado, a execução da prestação de cuidado vai depender de profissionais 

habilitados e competentes.  

Nesse sentido, uma recente pesquisa sobre o clima organizacional realizado 

pelo setor de Recursos Humanos no HGP revelou os motivos, pelos quais os 

profissionais de enfermagem sentem-se motivados pelo trabalho na instituição, a saber: 
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valorizam as condições de trabalho; o reconhecimento profissional; as promoções 

internas, o apoio para treinamento e desenvolvimento e a remuneração profissional. 

Vale lembrar que tais profissionais são os executores das atividades de 

enfermagem diretas aos pacientes, e seu bem estar, bem como as condições de 

trabalho e o grau de satisfação podem interferir diretamente no resultado da qualidade 

assistencial. 

Assim, com a finalidade de auxiliar a adequação quantitativa dos recursos 

humanos de enfermagem do HGP em relação à carga de trabalho, considerando o 

grau de dependência dos pacientes, a Diretoria de Enfermagem desenvolveu um 

Modelo Assistencial de Enfermagem Experimental do HGP (MAEE-HGP).  

Ressalta-se que o desenvolvimento do MAEE-HGP para gestão do cuidado em 

unidades de internação clínico-cirúrgica surgiu do cotidiano das autoras, como 

enfermeiras assistenciais e coordenadoras de enfermagem de instituição pública, com 

exigências e características específicas. 

Para tanto, o presente estudo propôs-se a identificar as horas efetivas de 

enfermagem despendidas por TE/AE, segundo o grau de dependência dos pacientes, 

por e verificar se estas horas estão de acordo com a distribuição recomendada pelo 

algoritmo do MAEE-HGP e, consequentemente, subsidiar bases para o desenvolvido 

de sistemas de apoio a decisão. 
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2 OBJETIVO 
 

1. Avaliar o algoritmo da distribuição da carga de trabalho dos TE/AE em Unidades 

de Clínica Médica e Cirúrgica, por grau de dependência dos pacientes, nos 

turnos de trabalho manhã, tarde e noturno. 
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3 Algoritmo   do  Modelo  Assistencial  de Enfermagem  MAEE HGP  

relacionado  à  distribuição  de carga de trabalho   aos  Técnicos  e 

Auxiliares  de Enfermagem 

 
 

Uma equipe de enfermeiras gestoras e assistenciais do HGP forneceu o 

conteúdo teórico para a discussão do modelo assistencial, com base na literatura e 

experiência prática adquirida ao longo dos anos de gestão nas Unidades Afiliadas da 

SPDM. Assim, especialistas em administração hospitalar, gerenciamento de 

enfermagem, indicadores assistenciais, médico-cirúrgica, terapia intensiva, pediatria, 

neonatologia, emergência e educação continuada reuniram-se para refletir sobre as 

dificuldades encontradas na prática assistencial, analisando os resultados da literatura, 

bem como os protocolos brasileiros e norte-americanos.  

Os temas da discussão foram: o dimensionamento do quadro de pessoal da 

enfermagem; a distribuição da carga de trabalho; os resultados da literatura dos 

Sistemas de Classificação de Pacientes(16); modelos de distribuição de carga de 

trabalho; modelos de dimensionamento de profissionais; instrumentos para avaliar o 

grau de dependência da assistência; indicadores da qualidade assistencial e de 

eventos adversos; modelos de gerenciamento por processos; interfaces cliente e 

fornecedor interno e critérios de excelência assistencial. 

Ao longo de, aproximadamente, 10 anos, o MAEE-HGP foi elaborado, 

organizado, adaptado e desenvolvido, considerando-se a seguinte literatura: 

Necessidades Humanas Básicas (49); Processo de Enfermagem de Wanda de Aguiar 

Horta (50); Teoria do autocuidado de Orem (51); Primary Nursing(52-54); Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (Processos de Enfermagem) (55-58); Sistema de 

Classificação de Paciente(11-16); Classificação de Risco(59); Resolução do COFEN (25, 26, 

28) e, por fim, Gestão da qualidade, gestão de processos, gestão de risco, 

desenvolvimento de pessoas (60-65). 

Cabe destacar que o MAEE-HGP também foi concebido segundo as seguintes 

fontes e critérios institucionais: Modelos Assistenciais de Enfermagem existentes na 

literatura; a legislação da lei do exercício profissional do Conselho Federal de 

                                            
* Enfa. Elizabeth Akemi Nishio, Coordenadora de Enfermagem das Unidades Afiliadas SPDM; Enfa. Cristiane AparecidaBetta , 
Diretora de Enfermagem do HGP. 
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Enfermagem (COFEN); a teoria de dimensionamento e distribuição de recursos 

humanos por intermédio de um Sistema de Classificação de Paciente (SCP), em que 

os pacientes são categorizados em grau de dependência em relação ao cuidado e 

agrupados em Unidades Assistenciais, conforme a semelhança Clínica (coerência 

clínica), com subclasses de pacientes de categorias diagnósticas homogêneas; a 

prevenção de agravos relacionados ao processo assistencial; a garantia da assistência 

individualizada aos pacientes com elaboração da SAE; o regime trabalhista da 

instituição; os critérios e competências necessárias bem como a capacitação dos 

profissionais de enfermagem; a escala compartilhada da enfermagem que disponibiliza 

em cada unidade assistencial, em todos os turnos e diariamente, o número fixo de 

TE/AE.  

Neste contexto, vale ressaltar que conforme estabelecido, as coberturas de 

folgas e férias são realizadas pelos TE/AE, denominados "folguistas" e "feristas", além 

do monitoramento da qualidade assistencial, foi estabelecido o quantitativo do quadro 

de enfermagem por unidade assistencial e turnos de trabalho. 

Cabe ainda destacar que a distribuição dos pacientes é feita pelo enfermeiro, no 

início de cada período (por plantão) para os TE/AE, baseada no Sistema de 

Classificação de Paciente(16) (Quadro 1). 

Quando o número de pacientes por categorias não permite a distribuição 

sugerida por funcionário, o enfermeiro faz a distribuição das tarefas mistas baseado no 

tempo necessário para cada paciente categorizado: semi-intensivo oito Unidades de 

Tempo (107,6min), alta dependência seis Unidades de Tempo (80,7min), cuidados 

intermediários quatro Unidades de Tempo (53,8min) e cuidados mínimos três Unidades 

de Tempo (40,35min), por período de seis horas. O TE/AE tem disponível 330min por 

período de seis horas, sendo assim, a distribuição dos pacientes mistos deverá 

obedecer ao tempo máximo de cada funcionário. O enfermeiro também poderá utilizar 

a planilha eletrônica programada para calcular a distribuição de pacientes para cada 

funcionário. Quadro 2. 
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Tipo de Paciente por grau 

de dependência da 

enfermagem 

Distribuição de pacientes por 

funcionário (TE/AE) 

*Unidade de Tempo 13,45’  (U) 

por paciente/ 6hs - 30’= 

330’/funcionário 

Semi-Intensivo 3 pacientes 8 U/paciente (107,6’) 

Alta Dependência 4 pacientes 6 U/paciente (80,7’) 

Cuidados Intermediários 5-6 pacientes 4U/paciente (53,8’) 

Cuidados Mínimos 7-8 pacientes 3 U/paciente (40,35’) 

Cuidados Mistos  *Distribuição de pacientes  

utilizando Unidades de 

Tempo/categoria 

Máximo de tempo por 

funcionário 330’ 

Quadro 1 - Algoritmo da Distribuição da Carga de Trabalho para Técnicos e Auxiliares 

de Enfermagem na Clinica Médica e Clinica Cirúrgica do HGP. 
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DISTRIBUIÇÃO DE CARGA DE TRABALHO PARA TÉCNICOS E AUXILIARES  
NA CLINICA MÉDICA E CIRÚRGICA 

TE/AE SCP 
*Nº DE 

PACIENTE 
UNIDADE DE 

TEMPO 
TEMPO SOMA TOTAL 

1 
SEMI-INTENSIVO c 0 01:50:00 05:30:00 

06:00:00 
ALTA DEPENDÊNCIA 0 0 01:22:30 00:00:00 

INTERMEDIÁRIOS 0 0 00:55:00 00:00:00 

MINIMOS 0 0 00:41:15 00:00:00 

2 
SEMI-INTENSIVO 0 0 01:50:00 00:00:00 

06:00:00 
ALTA DEPENDÊNCIA 0 0 01:22:30 05:30:00 

INTERMEDIÁRIOS 0 0 00:55:00 00:00:00 

MINIMOS 0 0 00:41:15 00:00:00 

3 
SEMI-INTENSIVO 0 0 01:50:00 00:00:00 

06:00:00 
ALTA DEPENDÊNCIA 0 0 01:22:30 00:00:00 

INTERMEDIÁRIOS 0 0 00:55:00 05:30:00 

MINIMOS 0 0 00:41:15 00:00:00 

4 
SEMI-INTENSIVO 0 0 01:50:00 00:00:00 

06:00:00 
ALTA DEPENDÊNCIA 0 0 01:22:30 00:00:00 

INTERMEDIÁRIOS 0 0 00:55:00 00:00:00 

MINIMOS 0 0 00:41:15 05:30:00 

5 
SEMI-INTENSIVO 0 0 01:50:00 00:00:00 

09:12:30 
ALTA DEPENDÊNCIA 0 0 01:22:30 05:30:00 

INTERMEDIÁRIOS 0 0 00:55:00 01:50:00 

MINIMOS 0 0 00:41:15 01:22:30 

6 
SEMI-INTENSIVO 0 0 01:50:00 00:00:00 

06:27:30 
ALTA DEPENDÊNCIA 0 0 01:22:30 04:07:30 

INTERMEDIÁRIOS 0 0 00:55:00 01:50:00 

MINIMOS 0 0 00:41:15 00:00:00 

7 
SEMI-INTENSIVO 0 0 01:50:00 00:00:00 

04:10:00 
ALTA DEPENDÊNCIA 0 0 01:22:30 01:22:30 

INTERMEDIÁRIOS 0 0 00:55:00 00:55:00 

MINIMOS 0 0 00:41:15 01:22:30 

 TOTAL DE PACIENTES 0     

 

Quadro 2 - Distribuição de carga de trabalho para Técnicos e Auxiliares na Clínica 

Médica e Cirúrgica do HGP. 
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4 MÉTODO 

4.1 Delineamento da pesquisa 

 

Trata-se de um estudo prospectivo, analítico de abordagem quantitativa do tipo 

tempo e movimentoa, inserido na linha de pesquisa Sistemas de Apoio à Decisão do 

Departamento de Informática em Saúde (DIS) da UNIFESP. 

 

4.2 Local do estudo 

 

O presente estudo foi realizado no Hospital Geral de Pirajussara, gerenciado 

pela Organização Social de Saúde da Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina, localizado no município de Taboão da Serra, em São Paulo. 

Trata-se de um hospital estadual geral de grande porte, do tipo terciário, com 

282 leitos ativos, referência para alta complexidade cirúrgica: neurocirurgia, ortopedia, 

cardíaca e gestação de alto risco para os municípios de Embu e Taboão da Serra, com 

população estimada de 450.000 habitantes. Destina 100% do total de leitos aos 

pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

As unidades de internação Clínica Médica (CM) com 41 leitos e Clínica Cirúrgica 

(CC) com 40 leitos foram selecionadas para campo do estudo, considerando-se os 

seguintes critérios: número de pacientes internados; diversidade de diagnósticos e de 

cuidados de enfermagem, número de TE/AE.  

As duas unidades assistenciais utilizam o Sistema de Classificação de 

Paciente(16) e a distribuição de pacientes categorizados por TE/AE, preconizado pelo 

MAEE-HGP. A distribuição de pacientes para os TE/AE fica a cargo do enfermeiro de 

cada período. 

Ressalta-se que foram selecionadas as mesmas unidades de internação para os 

três períodos de trabalho de 24 horas. 

 

                                            
a
Campbell, DT, Stanley, JC, Delineamentos experimentais e quase-experimentais de pesquisa, São 

Paulo, EPU Editora da Universidade de São Paulo, 1979. 136p. 
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4.3 Amostra do estudo 

 

Os TE/AE do HGP que participaram do presente estudo, estavam divididos na 

escala mensal de trabalho das unidades de Clínica Cirúrgica e Clínica Médica, nos 

períodos da manhã, tarde e noite. Ressalta-se que o período noturno é dividido entre 

Serviço Noturno I (SNI) e Serviço Noturno II (SNII). 

O total de profissionais disponíveis para serem sorteados e mensurados 

posteriormente na Clínica Cirúrgica foi de 38 (15 técnicos de enfermagem e 23 

auxiliares de enfermagem) e o total de profissionais da Clínica Médica 40 (13 técnicos 

de enfermagem e 27 auxiliares de enfermagem). Vale destacar que estes profissionais 

faziam parte da escala do período da manhã e tarde e dos dois noturnos de ambas as 

unidades deste estudo. 

Sendo assim, o presente estudo contou com o seguinte número de profissionais 

mensurados pelos enfermeiros observadores: 12 Técnicos de Enfermagem da Clínica 

Cirúrgica e 16 Técnicos de Enfermagem da Clínica Médica; 26 Auxiliares de 

Enfermagem na Clínica Cirúrgica e 34 na Clínica Médica.  

Ressalta-se que 26 profissionais na CC foram sorteados mais de uma vez e 

também 24 profissionais na CM. Os profissionais da CC sorteados e observados 

somente uma vez foram 15 e na CM, 24. 

A média de idade dos profissionais foi de 36 anos, seu tempo médio de formado 

dos mesmos 5 anos e 7 meses e o tempo médio de vínculo empregatício com a 

instituição foi de 3 anos e 3 meses. 

A jornada de trabalho destes profissionais no hospital é de 36 horas semanais; 

180 horas mensais; seis horas nos períodos diurnos (manhã e tarde) e 12 horas por 36 

horas nos dois noturnos; Serviço Noturno I e Serviço Noturno II. 

 

4.4 Período de Coleta 

 

A coleta foi realizada nos três períodos (plantões) de cada Unidade Assistencial, 

nos meses de março a abril de 2009 e de outubro a novembro de 2009, conforme 

descrito nos dados do Quadro 3. 
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Unidades Períodos Datas da coleta 

Clínica Médica Manhã 06/04/2009 a 12/04/2009 

 Tarde 16/11/2009 a 22/11/2009 

 Noturno 12/10/2009 a 18/10/2009 

Clínica Cirúrgica Manhã 30/03/2009 a 05/04/2009 

 Tarde 09/11/2009 a 15/11/2009 

 Noturno 19/10/2009 a 25/10/2009 

Quadro 3. Descrição do período de coleta de dados nas unidades de internação CM e 

CC do HGP. São Paulo, 2009. 

 
 

4.5 Variáveis 

 

A seguir, as variáveis analisadas encontram-se descritas: 

 

4.5.1 Variáveis independentes 

 

As variáveis independentes do presente estudo são constituídas pelos grupos de 

pacientes classificados como Cuidados Semi-Intensivos, Alta Dependência, Cuidados 

Intermediários e Cuidados Mínimos, sob os cuidados dos TE/AE nas Unidades de 

Clínica Médica e Clínica Cirúrgica II, nos três períodos Manhã, Tarde, Serviço Noturno I 

e Serviço Noturno II. 

 

4.5.2 Variáveis dependentes 

 

A variável dependente deste estudo foi a mensuração da carga de trabalho a 

cada 6 horas. Desta forma, foi explorada a relação que havia entre variáveis 

independentes: tipo de clínica (cirúrgica e médica); classificação de paciente (cuidados 

mínimos, intermediários, alta dependência e semi-intensiva) e a variável dependente: 

média de carga de trabalho. 
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4.6 Procedimento para coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada em duas unidades de internação (CM e CC) do 

HGP, a fim de obter a média da carga de trabalho por TE/AE, considerando-se a 

realização das tarefas diretas e indiretas, utilizando-se o Sistema de Classificação de 

Paciente(16) seguida da distribuição realizada pelo MAEE-HGP.  

Nos três períodos (manhã, tarde e noturnos), a coleta de dados contemplou 7 

dias corridos, isto é, de segunda-feira a domingo. Destaca-se que o mesmo ocorreu 

com o período noturno no qual os profissionais do serviço noturno I e serviço noturno II 

do HGP participaram do estudo. 

Foram selecionados quatro enfermeiros observadores do HGP (enfermeiros 

experientes do quadro funcional de enfermagem), os quais receberam orientações 

sobre o presente estudo, tais como: fases do método da coleta de dados; sorteio dos 

funcionários observados (um funcionário para cada observador); acompanhamento 

mensurado por cronômetro, durante todo o período do plantão; anotação do tempo final  

em planilha específica e, treinamento para uso de cronômetro eletrônico, conforme 

descrição a seguir. 

No início de cada período de trabalho na CM e CC (6 horas para os períodos 

manhã e tarde e à noite dois períodos de 6 horas), os enfermeiros observadores 

sortearam quatro profissionais (Técnicos ou Auxiliares de Enfermagem) para participar 

do estudo. 

Os dados coletados foram transcritos em documentos específicos para cada 

funcionário e, posteriormente, digitados em bancos de dados (Anexos 4 e 5). 

O início da medição foi marcado pelo estado de prontidão do profissional (do 

início do recebimento do plantão até o término da passagem do plantão) que executou 

as tarefas diretas e indiretas. A mensuração do tempo de trabalho de cada profissional 

foi feita de forma ininterrupta, com exceção do momento quando o mesmo realizou 

atividades pessoais. Mediante tais atividades, o cronômetro foi interrompido e 

posteriormente religado, dando continuidade ao tempo cronometrado antes. 

A relação dos procedimentos de enfermagem diretos e indiretos realizados pelos 

TE/AE está descrita no Anexo 1. 

Os participantes do estudo foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa, 

da não obrigatoriedade de participar, do direito à confidencialidade e após o 

consentimento, assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). 
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4.7 Limitações do Estudo 

 

O uso de técnicas em pesquisa quase-experimentos apresenta algumas várias 

ameaças à causalidade, uma delas é ao tornar o sujeito objeto de estudo observacio-

nal, podendo apresentar o efeito hawthorneb. 

O presente estudo pode ter apresentado o efeito supracitado nas medidas de 

tempo obtidas através da observação. Ao serem observados, os TE/AE, podem ter 

aumentado o tempo da assistência dedicado aos pacientes que estavam sob sua res-

ponsabilidade, porém, cabe lembrar que tal efeito foi minimizado, tendo em vista a 

mensuração do tempo realizada em diferentes ocasiões. 

 

4.8. Aprovação Comitê de Ética 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo, e autorizado pela Comissão de Ensino do Hospital 

Geral de Pirajussara CEP 0978/08 (Anexo 3). 

 

4.9. Método Estatístico 

 

A análise estatística do estudo considerou as variáveis categóricas 

(independentes e dependentes, supracitadas), descritas por meio de frequências 

absolutas e relativas e as variáveis quantitativas apresentadas como médias e desvio-

padrão.  

As relações entre as variáveis categóricas foram avaliadas pelo teste exato de 

Fisher. Todas as probabilidades de significância (valores de P) apresentadas foram do 

tipo bicaudal. O software STATA/SE 9.2 (Stata Corp LP, College Station, TX, USA) foi 

utilizado para análise estatística dos dados. 

                                            
b
Landsberger, Henry A, Management Worker its CriticsandDevelopments in Humanrelations in industry., 

NY, Cornell University in Ithaca, 1958, 119p 
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5 RESULTADOS 
 

Os resultados encontrados neste estudo são apresentados a seguir. 

 

Tabela 1. Número de TE/AE observados por unidade (Clínica Médica e Clínica 

Cirúrgica), por turno e tipo de cuidado prestado. Hospital Geral de Pirajussara, Taboão 

da Serra, São Paulo, março a novembro de 2009. 

 

 

 TE/AE observados 

n (%) 

Tipo de clínica 

Clínica médica 

Clínica cirúrgica 

 

84 (50,0) 

84 (50,0) 

Turno 

Manhã 

Tarde 

Noite 

 

56 (33,3) 

56 (33,3) 

56 (33,3) 

Tipo de cuidado 

Mínimos 

Intermediários 

Alta dependência 

Semi-intensivos 

Mistos 

 

31 (18,5) 

51 (30,4) 

61 (36,3) 

21 (12,5) 

4 (2,4) 
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Tabela 2. Número de TE/AE observados, segundo o tipo de cuidado, por turno de 

trabalho nas unidades Clínica Medica e Clínica Cirúrgica. Hospital Geral Pirajussara, 

Taboão da Serra, SP, março a novembro de 2009. 

 

 

Tipo de paciente 
Clínica Médica 

n  

Clínica Cirúrgica 

n  

 Manhã Tarde Noite Manhã Tarde Noite 

Mínimos 03 03 06 08 05 06 

Intermediários 05 07 00 11 16 12 

Alta dependência 12 10 15 09 07 08 

Semi-intensivos 07 08 04 00 00 02 

Misto 01 00 03 00 00 00 

Total 28 28 28 28 28 28 
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Tabela 3. Distribuição dos pacientes assistidos, segundo o tipo de cuidado, por clínica. 

Hospital Geral de Pirajussara, Taboão da Serra, São Paulo, março a novembro de 

2009. 

 

 

 Clínica 
 
 

Tipo de paciente 
Clínica 
Médica 
n (%) 

Clínica  
Cirúrgica 

n (%) 
P 

Cuidados mínimos 12 (14,3) 19 (22,3) 0,23 

Cuidados intermediários 12 (14,3) 39 (46,4) <0,001 

Cuidados alta dependência  37 (44,0) 24 (28,6) 0,054 

Cuidados semi-intensivos 19 (22,6) 2 (2,4) <0,001 

Cuidados mistos 4 (4,8) 0 (0) 0,12 
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Tabela 4. Tempo médio (em horas*) da carga de trabalho despendida por TE/AE, 

conforme tipo de clínica, turno e tipo de cuidado. Hospital Geral de Pirajussara, Taboão 

da Serra, São Paulo,março a novembro de 2009. 

 

 

 
 

*Horas médiasDespendidas 

Média ± desvio-padrão 

Clínica 

Clínica médica 

Clínica cirúrgica 

  

5,0 (0,6) 

5,1 (0,6) 

Turno 

Manhã 

Tarde 

Noite 

  

5,3 (0,4) 

5,4 (0,3) 

4,4 (0,5) 

Tipo de paciente 

Cuidados mínimos 

Cuidados intermediários 

Cuidados alta dependência 

Cuidados semi-intensivos 

Cuidados mistos 

  

4,9 (0,7) 

5,2 (0,5) 

4,9 (0,5) 

5,1 (0,6) 

4,3 (0,3) 

Nota: Carga de trabalho = quantidade de horas a cada período de 6 horas dedicadas à 

assistência de enfermagem aos pacientes. 
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Tabela 5. Número de TE/AE observados, carga média de trabalho e desvio padrão, conforme tipo de clínica, turno e tipo de 

cuidado. Hospital Geral de Pirajussara, Taboão da Serra, São Paulo, março a novembro de 2009. 

 

 Manhã Tarde Noite 

Tipo de paciente CMed CCir CMed CCir CMed CCir 

Cuidados mínimos       

Número 3 8 3 5 6 6 

Média± (DP) 5,2 (0,3) 5,2 (0,5) 5,3 (0,6) 5,5 (0,1) 3,9 (0,6) 4,6 (0,5) 

Cuidados intermediários       

Número 5 11 7 16 12 0 

Média± (DP) 5,3 (0,4) 5,4(0,4) 5,5 (0,2) 5,4 (0,3) 4,5 (0,5) – 

Alta-dependência       

Número 12 9 10 7 15 8 

Média±(DP) 5,2 (0,2) 5,3(0,4) 5,2 (0,3) 5,4 (0,3) 4,4 (0,3) 4,4 (0,6) 

Cuidados semi-
intensivos 

      

Número 7 0 8 0 4 2 

Média±(DP) 5,3(0,5) – 5,6 (0,3) – 4,5 (0,3) 4,3 (0,3) 

Pacientes Mistos       

Número 1 0 0 0 3 0 

Média±DP 4,6 – – – 4,2 (0,2) – 

Nota: Carga de trabalho = quantidade de horas a cada período de 6 horas dedicadas a assistência aos pacientes. 
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Tabela 6. Diferença entre horas médias de trabalho da Clínica Médica e da Clínica 

Cirúrgica, conforme o tipo de cuidado. Hospital Geral de Pirajussara,Taboão da 

Serra, São Paulo, março a novembro de 2009. 

 

 

Tipo de cuidado 

 

Diferença em horas 

Clínica Médica - Cirúrgica 

(IC95%) 

P 

 

Mínimos 

Intermediários 

Alta dependência 

Semi-intensivos 

Mistos 

 

-0,52 (-1,02 a -0,02) 

0,32 (-0,03 a 0,67) 

-0,14 (-0,43 a 0,14) 

0,99 (0,10 a 1,87) 

NA 

 

0,04 

0,08 

0,32 

0,03 

NA 

Significância estatística p= < 0,05; IC95%Intervalo de Confiança. 
Notas: NA = não se aplica, por não haver pacientes mistos nas duas clínicas. 
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Figura 1. Carga média de trabalho por período de 6h pelos TE/AE, conforme o tipo 

de clínica. Hospital Geral de Pirajussara, Taboão da Serra, São Paulo, 2009. 
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Figura 2. Carga média de trabalho por período de 6h pelos TE/AE, conforme o 

turno, nas Clínicas Médica e Cirúrgica. Hospital Geral de Pirajussara, Taboão da 

Serra, SP, 2009.  
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CMi = Cuidados Mínimos; CI = Cuidados Intermediários; PAD = Pacientes de Alta Dependência; CSI 
= Cuidados Semi-Intensivos e Mistos = Pacientes Mistos 

 

 

Figura 3. Carga média de trabalho por período de 6h pelos TE/AE, conforme o tipo 

de cuidado, nas Clínicas Médica e Cirúrgica. Hospital Geral de Pirajussara, Taboão 

da Serra, São Paulo, 2009. 
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Tabela 7. Tempo médio de cuidado (em horas) de TE/AE, por paciente, conforme o 

tipo de cuidado, nas 24h. Hospital Geral de Pirajussara Taboão da Serra, São Paulo, 

março a novembro de 2009. 

 

 

 
 
 

TIPO DE PACIENTE Clínica Médica Clínica Cirúrgica 

Semi-Intensivo 6,8 5,7 

Alta Dependência 4,9 5,0 

Intermediário 3,6 3,4 

Mínimo 2,8 2,9 

Mistos 4,4 - 
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Tabela 8. Número médio de pacientes distribuídos para cada TE/AE por tipo de 

cuidados na Clínica Médica e Cirúrgica. Hospital Geral Pirajussara, Taboão da 

Serra, março a novembro de 2009. 

 

 

Tipo de Cuidado 

Número médio de pacientes por tipo de  

cuidado por TE/AE* 

Clínica Cirúrgia Clínica Médica 

Semi-Intensivos 3,5 3,0 

Alta Dependência 4,0 4,0 

Intermediários 6,2 6,5 

Mínimos 6,7 6,5 

Mistos - 6,0 
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Tabela 9. Horas médias trabalhadas a cada 24 horas por TE/AE conforme tipo de 

cuidado. Hospital Geral de Pirajussara, Taboão da Serra, São Paulo, março a 

novembro de 2009. 

 

 

Tipo de paciente 
Carga de trabalho/24 horas 

Média ± (DP) 

Mínimos 

Intermediários 

Alta dependência 

Semi-intensivos 

Mistos 

3,5 (1,0) 

3,9 (0,9) 

5,1 (1,4) 

6,7 (1,0) 

3,1 (1,0) 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Decorrentes do aumento das exigências por parte da sociedade científica e 

da implantação de novos modelos de gestão em saúde, a utilização de instrumentos 

que gerenciem os recursos materiais e humanos de forma eficaz e segura, tanto 

para pacientes e profissionais como para o próprio serviço tornou-se uma prática 

imperativa e inexorável para gestores de enfermagem(9). 

Somados à tendência da melhoria do cuidado por meio de uma gestão 

responsável e eficiente, os programas de humanização da assistência também 

exigem dos profissionais maior dedicação e tempo na atenção às necessidades dos 

pacientes e familiares e, especialmente, do trabalhador. Esta nova era tem 

favorecido melhorias na qualidade dos serviços de saúde, cada vez mais 

submetidos às exigências de auditorias e acreditações além da implantação de 

instrumentos de sustentabilidade(4-9, 13-14).  

No âmbito da Enfermagem, a comunidade acadêmica vem realizando estudos 

com o objetivo de auxiliar a adequação quali-quantitativa dos recursos humanos em 

relação à carga de trabalho, isto é, horas dedicadas à assistência de enfermagem e 

classificar os pacientes quanto a seu grau de dependência, além de quantificar o 

tempo despendido para realização de tarefas diretas e indiretas(16-17, 21).  

Autoras de um estudo publicado recentemente, em 2007, revelaram que só 

22, dos 50 enfermeiros submetidos a um questionário sobre Sistemas de 

Classificação e métodos de dimensionamento de pessoal, utilizam o grau de 

dependência do cuidado como forma de dimensionar a carga de trabalho dos 

profissionais de enfermagem(45). As autoras da pesquisa mostraram-se descontentes 

com o número de respostas não pertinentes à questão relacionada com a forma de 

avaliação do grau de complexidade assistencial do paciente. Segundo o estudo, o 

conceito “grau de complexidade assistencial” ainda não está claro para alguns 

enfermeiros. Ademais, dos 50 enfermeiros questionados, utilizam a experiência 

clínica para realizar o dimensionamento, e apenas quatro usam a Resolução do 

COFEN(28).  

A mesma pesquisa também destaca que, embora os enfermeiros das 

unidades de internação investigadas utilizem o grau de complexidade como critério 



34 
 

 

de dimensionamento, a complexidade não é avaliada de forma objetiva, isto é, por 

meio de instrumentos de classificação de pacientes. Ela ocorre de maneira subjetiva, 

por intermédio do julgamento clínico do enfermeiro(45).  

As autoras do estudo supracitado também se surpreenderam ao analisarem a 

quantidade de enfermeiros (64%) que relataram estar satisfeitos com a forma de 

dimensionamento utilizada. A pesquisa revelou que as enfermeiras imaginam 

conhecer o quantitativo e o qualitativo adequado de pessoal para prestar assistência 

apenas pela experiência no dia a dia. Segundo as autoras, não basta conhecer a 

realidade do cotidiano para decidir e atuar. Há necessidade de criação de métodos 

que transformem a intuição em um dado relevante, na tentativa de adaptar o quadro 

de pessoal de enfermagem às necessidades requeridas(45). 

O estudo também revelou que dos 50 enfermeiros submetidos ao 

questionário, 26 relataram a importância da utilização de SCP, porém, 13 

profissionais disseram que foge à realidade da instituição e todos os entrevistados 

(50) não usam SCP(45). 

Pesquisas sobre dimensionamento recomendam uma combinação de meios 

objetivos e subjetivos para determinação da carga de trabalho da equipe de 

enfermagem, gerando cálculos apropriados à realidade organizacional(16, 18, 26, 45-48, 

69). É necessário, portanto, fundamentar informações para implantação de 

instrumentos de gestão assistencial que possam contribuir para a segurança do 

paciente e, ao mesmo tempo, poupar o profissional da sobrecarga de trabalho, 

sinônimo de insatisfação profissional.  

Um estudo realizado em Ribeirão Preto, SP revelou que os enfermeiros 

empregam como critérios de dimensionamento diversos aspectos, tais como: média 

de permanência; características da unidade; taxa de ocupação dos leitos; modelo de 

assistência de enfermagem; tipo de clientela; tipo de convênio; composição da 

equipe de enfermagem e do setor; horas trabalhadas por dia e por mês; taxa de 

absentismo e Sistema de Classificação de Pacientes. Mas, não realizam o 

dimensionamento preconizado pela literatura, podendo comprometer a sustentação 

efetiva do processo de gerenciamento de recursos humanos(48). 

Na prática, observa-se um expressivo número de trabalhadores 

sobrecarregados que retratam um dimensionamento inadequado além de índices de 

eventos adversos preocupantes, evidenciando cuidados inseguros ao paciente(43, 46-

48, 70). 
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Nesta perspectiva, um estudo realizado no Paraná dimensionou o quadro de 

pessoal de enfermagem para unidades clínica-cirúrgica de adulto, a fim de comparar 

o quadro existente com aquele projetado(71). Os resultados mostraram que o 

percentual de ausências não previstas da equipe de enfermagem identificou a 

licença por problemas de saúde, como o principal motivo. Os autores indicaram a 

possibilidade de estar ocorrendo sobrecarga de trabalho, bem como deficiência na 

assistência, em decorrência do número reduzido de enfermeiros. O quadro de 

pessoal projetado pelo estudo, de acordo com o modelo de dimensionamento 

desenvolvido, apontou para um déficit no quantitativo de enfermeiros. Em relação a 

essa categoria de trabalhador, os autores refletiram a hipótese de que determinadas 

ações de enfermagem em pacientes de maior complexidade e gravidade deveriam 

ser avaliadas e executadas pelo enfermeiro, segundo a Lei do Exercício Profissional 

(1986); dada a carência desse profissional, estão sendo desenvolvidas ações pelo 

pessoal de nível médio(71). 

Os autores do estudo concluíram que a forma de organização e distribuição 

do trabalho impõe ao enfermeiro dificuldades e restrições no sentido de estabelecer 

vínculos mais consistentes com a clientela e, sobretudo, com o grupo de trabalho, o 

que possibilitaria o desenvolvimento de um trabalho mais integrativo, resultando em 

uma assistência de enfermagem de melhor qualidade(71). 

Igualmente, a humanização do atendimento em saúde vem se mostrado 

relevante, pois a assistência calcada em princípios, tais como a integralidade do 

cuidado, a equidade e a preocupação com o trabalhador, demanda a revisão dos 

modelos assistenciais existentes, com ênfase na valorização da dignidade do 

paciente e dos profissionais(17-20). 

Compreende-se que a construção do conhecimento de enfermagem vem 

ocorrendo no processo de trabalho por meio do improviso e da criatividade. 

Contudo, é necessário respaldo teórico e documentação científica, a fim de que a 

produção do cotidiano da enfermagem possa ir além do improviso, contribuindo para 

o crescimento da profissão(56-59).  

Nesse cenário, alguns estudos têm evidenciado a realização do 

dimensionamento do pessoal de enfermagem, baseado no uso do SCP com 

subsequente aplicação da equação proposta por Gaidzinski(4), em hospital 

universitário do Estado do Paraná(71) e em unidades de internação médicas e 

cirúrgicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto(47). 
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Gerando um instrumento que auxilia o planejamento e avaliação do serviço de 

enfermagem, vale lembrar que Gaidzinski(4) criou um método de dimensionamento 

do pessoal de enfermagem que identifica e analisa as variáveis envolvidas nesse 

processo. Desta forma, possibilita uma projeção quantitativa e qualitativa do quadro 

de pessoal de enfermagem para as unidades de internação. A identificação das 

seguintes variáveis é necessária para realizar esse método: carga de trabalho da 

unidade; índice de segurança técnica e tempo efetivo de trabalho. Em seguida, é 

feita uma equação que estima o qualitativo de pessoal de enfermagem. 

O desenvolvimento e a introdução de modelos assistenciais individuais e 

humanizados assumem importante significado, à medida que se procura adequar o 

quadro de pessoal disponível às necessidades assistenciais da clientela, aos 

objetivos institucionais e às expectativas dos clientes. 

A literatura é escassa e são poucos os estudos que discutem e propõem 

adaptações de modelos assistenciais para o cálculo da carga de trabalho do pessoal 

de enfermagem(45), sem utilizar os dados estabelecidos pela Resolução 293/2004 do 

COFEN (28) . Mas, os resultados do presente estudo sugerem ser possível adaptar 

modelos assistenciais individualizados, a fim de oferecer um dimensionamento de 

enfermagem racional e uma distribuição da carga de trabalho condizente com as 

características e modelos de gestão da instituição.  

Ao analisar os resultados deste estudo, primeiro foi possível notar a 

quantidade de profissionais de enfermagem que foi observada, em cada unidade 

(CM e CC), turnos (manhã, tarde e noite) e tipos de pacientes por grau de 

dependência, a que prestaram cuidados, conforme descritos nos dados da Tabela 1. 

Foram 168 mensurações da carga de trabalho dos TE/AE que prestaram 

assistência de enfermagem nos três períodos e nas duas unidades de estudo Clínica 

Médica e Cirúrgica. Sendo, 56 medidas de carga de trabalho por turno (28 de cada 

unidade assistencial). 

A distribuição de TE/AE foi: 12 Técnicos de Enfermagem da Clínica Cirúrgica 

e 16 Técnicos de Enfermagem da Clínica Médica; 26 Auxiliares de Enfermagem na 

Clínica Cirúrgica e 34 na Clínica Médica.  

Ressalta-se que 26 profissionais na CC foram sorteados mais de uma vez e 

24 profissionais na CM. Já os profissionais da CC sorteados e observados somente 

uma vez foram 15 e 24 na CM. 
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O total de funcionários sorteados (profissionais do HGP) foi de 88, com média 

de idade de 36 anos. A média do tempo de formado dos profissionais foi de cinco 

anos e sete meses e a média do tempo de trabalho dos funcionários sorteados nas 

unidades de internação selecionadas foi de três anos e três meses. A jornada de 

trabalho dos profissionais foi de 36 horas semanais, distribuídos em períodos de seis 

horas manhã, seis horas à tarde e 12 x 36 no período noturno. 

Vale lembrar que a distribuição da carga de trabalho utilizando-se o MAEE-

HGP é realizada a cada período (por plantão) pelo enfermeiro, para TE/AE e é 

baseada no Sistema de Classificação de Paciente(16).  

Nos dados da Tabela 2 são demonstrados os números de TE/AE observados 

por turno, tipo de pacientes a quem prestaram assistência (grupos por grau de 

dependência da assistência de enfermagem) e tipo de unidade assistencial (Clínica 

Cirúrgica e Clínica Médica). Nota-se que houve predominância de TE/AE 

observados na Clínica Médica, que cuidaram dos seguintes tipos de pacientes 

categorizados por grau de dependência: Pacientes Alta Dependência (37 

observados), Cuidados Semi-Intensivos (19 observados), Cuidados Intermediários 

(12 observados), na Clínica Cirúrgica TE/AE que assistiram grupos de tipo de 

pacientes: Cuidados Intermediários (39 observados), Pacientes Alta Dependência 

(24 observados) e Cuidados Mínimos (19 observados).  

Complementar aos dados das Tabelas 2 e 3, a mesma distribuição representa 

em percentual na Clínica Médica de 44 % de Paciente de Cuidados de Alta 

Dependência, 22,6% de Cuidados Semi-Intensivo, 14,3% de Cuidados 

Intermediários e Mínimos e 4,8% de Pacientes com Cuidados Mistos.  

Na Clínica Cirúrgica 46,4% foram TE/AE que cuidaram de Pacientes com 

Cuidados Intermediários; 28,6% pacientes de Alta Dependência, 22,3% Cuidados 

Mínimos e 2,7% pacientes Semi-Intensivos.  

Estes resultados retratam as características de cada unidade em estudo, nas 

quais as tendências de distribuição dos tipos de pacientes se mantêm ao longo dos 

anos no HGP, sendo na Clínica Cirúrgica 2,5% caracterizados por pacientes de 

Cuidados Semi-Intensivos, 19,5% pacientes de Alta Dependência, 34% pacientes de 

Cuidados Intermediários e 44% de Cuidados Mínimos. Na Clínica Médica, 21% de 

pacientes de Cuidados Semi-Intensivos, 39,4% de pacientes de Cuidados de Alta 

Dependência, 18,4% Cuidados Intermediários e 21,2% pacientes de Cuidados 

Mínimos.  
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A carga média de trabalho por período de 6 horas foi de, aproximadamente, 5 

horas, independente da clínica ou tipo de paciente. Nos turnos da manhã e tarde, no 

entanto, a carga foi menor no período noturno, fato justificado pela quantidade de 

procedimentos realizados à noite e respeitando o descanso e sono do paciente. A 

distribuição da carga de trabalho entre os profissionais em estudo foi homogênea 

entre os turnos e tipos de pacientes conforme os dados da Tabela 4. 

Nos dados da Tabela 5, observou-se o número de TE/AE, em relação à carga 

de trabalho média por tipo de paciente, turno, Clínica Cirúrgica e Clínica Médica, 

com a respectiva carga média e desvio padrão. Não foram verificadas amostras de 

TE/AE observadas de Cuidados Intermediários na Clínica Médica, noturno. 

Cuidados Semi-Intensivos da Clínica Cirúrgica, tanto no período da manhã como 

tarde, em decorrência do delineamento desta pesquisa, no qual os TE/AE a serem 

observados foram sorteados no início de cada plantão.  

Os dados da Tabela 6 mostram que não houve diferenças significativas entre 

a carga de trabalho para cuidar dos pacientes de Cuidados Intermediários e 

Cuidados Alta Dependência (p=0,08 e p=0,32 respectivamente), para os tempos 

despendidos para os tipos de pacientes de Cuidados Mínimos com diferença de -

0,52min (-1,02h a -0,02min) e Cuidados Semi-Intensivos -0,99min (0,10min a 1,87h) 

houve significância estatística com p=0,04 e p=0,03, respectivamente. 

Os dados da Figura 1 demonstram em percentil 25% e 50% as amostras 

colhidas entre a Clínica Médica e Clínica Cirúrgica não havendo diferenças 

significativas, entre o turno da manhã e tarde, exceto o período noturno como já 

explicado anteriormente. Nos dados da Figura 2, a carga de trabalho por TE/AE para 

grupos de tipos de pacientes (Cuidados Mínimos = CMi, Cuidados Intermediários = 

CI, Pacientes Alta Dependência = PAD, Cuidados Semi-Intensivos (CSI) e Mistos = 

Pacientes Mistos, somente os TE/AE que cuidaram de pacientes mistos 

apresentaram diferenças significativas. 

Os dados das Tabelas 6 e 7 demonstram a diferença estatística p<005 de 

carga de trabalho dos TE/AE que prestaram assistência ao tipo de pacientes 

Cuidados Semi-Intensivos entre as Clínicas Médica e Cirúrgica. 

Em termos de comparação da Resolução 293/2004 do Conselho Federal de 

Enfermagem com o MAEE-HGP, observa-se que o COFEN não contempla a 

categoria Alta Dependência. Mas, considerando-se as características e perfil do 
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hospital avaliado, o MAEE-HGP utiliza um Sistema de Classificação de Paciente16 

que contempla cinco categorias, incluindo a Alta-dependência.  

Ressalta-se que os pacientes classificados com a categoria de grau intensivo 

são assistidos na Unidade de Terapia Intensiva, Unidade Coronariana Intensiva e 

Pronto Atendimento, pois nas unidades em estudo: Clínica Médica e Clínica 

Cirúrgica, não são admitidos pacientes intensivos. Já os pacientes Semi-intensivos 

são assistidos em leitos destinados à Clínica Médica. 

Nos dados do Quadro 3, observa-se que a carga de trabalho pelos TE/AE da 

Clínica Medica do HGP para pacientes com Cuidados Semi-Intensivos foram +1,54h 

quando comparados com a Resolução 293/2004 do COFEN(28), em relação a 

Fugulin(27) foram +0,72min; para pacientes com Cuidados de Alta Dependência, não 

houve comparações pois ambos COFEN e Fugulin(27) não citam este tipo de 

paciente, com Cuidados Intermediários no HGP, em relação ao COFEN, as horas 

foram iguais 3h6min, comparando com Fugulin(27) o HGP oferece 0,99 horas a mais 

para Cuidados Mínimos, quando relacionados o HGP com o COFEN + 0,3min e com 

Fugulin(27) + 0,39min. Os profissionais enfermeiros não foram considerados neste 

estudo. 

Acredita-se que tal resultado esteja relacionado aos fatores determinantes 

que podem influenciar na carga de trabalho para a assistência de enfermagem 

prestada pelos TE/AE, como o Modelo de Gestão do HGP e o desenho do MAEE-

HGP que disponibiliza o quantitativo necessário de recursos humanos de 

enfermagem diariamente, em todos os períodos, contando com “folguistas” e 

“feristas” necessários para cobertura das faltas programadas e com controle de 

absenteísmo com menos de 2%, além dos produtos e serviços oferecidos pelos 

fornecedores internos de apoio que permitem aos profissionais técnicos prestarem 

assistência direta e indireta relacionada às próprias funções, tais como:  

 Farmácia:  

o Processos de dispensação unitarizado por período, com 25 medicações 

injetáveis preparadas e insumos necessários, para serem administrados. 

A unitarização das medicações orais é oferecida. 

o Auxílio e orientação dos farmacêuticos clínicos e os processos 

multidisciplinares com participação destes técnicos desde a admissão do 

paciente com a reconciliação medicamentosa até a alta hospitalar com 

as orientações sobre as interações fármaco-fármaco e fármaco 
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nutrientes, proporcionando maior segurança e continuidade do 

tratamento, após alta hospitalar, complementando a orientação da 

equipe de enfermagem e médica. 

o Controle e gerenciamento com a equipe de enfermeiros dos estoques 

mínimos das unidades assistenciais, carros de parada cardiorrespiratória 

e desfibrilador, além de rastrear todos os medicamentos dispensados.  

 Hotelaria: 

o Gerencia desde a rouparia, lavanderia, limpeza, portaria e gestão 

ambiental.  

o Fornece as roupas necessárias nos horários estabelecidos por contrato 

interno (cliente interno x fornecedor interno). Isto é, cada unidade 

assistencial estabelece um contrato com as necessidades de 

fornecimento e roupas, limpeza concorrente e terminal, recolhimento de 

lixo e roupas contaminadas, além da limpeza terminal. A equipe executa 

a limpeza concorrente nos leitos dos pacientes que deambulam.  

 Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, Laboratório e Raios X (RX): 

o Fornecem os resultados eletronicamente com acesso livre ao corpo 

clínico e enfermeiros, favorecendo continuamente a leitura dos 

resultados online e, consequentemente, na tomada de decisão do corpo 

clínico a qualquer alteração da evolução clínica do paciente; 

 Setor de Recursos Humanos (RH): 

 Executa sob a Supervisão de Educação Permanente da Enfermagem a 

seleção por competência e promove o desenvolvimento das pessoas, 

baseado nas avaliações de desempenho por competências, por meio 

de treinamento e capacitação periódicos. Para motivação das equipes, 

a política do RH oferece além de todos os direitos trabalhistas regidos 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas, bolsas de estudos aos níveis 

médio e superior, promoções internas por competência, além do 

estímulo para trabalho em equipe. Isto é, todos são responsáveis pelo 

resultado assistencial institucional.  

Ressalta-se que, durante a elaboração do MAEE-HGP, foram utilizados 

modelos gerenciais, considerando-se os processos de trabalho do HGP, incluindo o 

dimensionamento da equipe de enfermagem, cuja definição epidemiológica foi se 

adequando e formando-se ao longo dos anos, conforme cada unidade assistencial. 
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A distribuição da carga de trabalho entre os profissionais técnicos sempre foi 

uma preocupação da direção de enfermagem do HGP, pois trata-se do maior 

contingente de profissionais de uma instituição hospitalar, que executa a maioria dos 

procedimentos diretos e indiretos dos pacientes 72 em vigília nas 24 horas(1, 2). 

O algoritmo do MAEE- HGP favoreceu a criação da recomendação de 

distribuição de pacientes para cada TE/AE, baseada no SCP(16) para as Unidades de 

Clínica Médica e Clínica Cirúrgica. (Quadro 1). 

Nos dados da Tabela 8, demonstram a média do número de pacientes 

distribuídos para cada TE/AE pelos enfermeiros das duas unidades em estudo, 

durante o período da coleta, no qual as recomendações propostas pelo MAEE-HGP 

foram seguidas. 

Nos dados da tabela 9 foi identificada a carga de trabalho pelos TE/AE por 

tipo de paciente nas 24 horas: 3,5h (±1,0) para cuidados mínimos, 3,9h (±0,9) para 

cuidados intermediários, 5,1h (±1,4) para cuidados de alta dependência, 6,7h (±1) 

para cuidados semi-intensivos e 3,1h (±1) para cuidados mistos. 

Quanto à distribuição da carga de trabalho entre os profissionais de nível 

médio, foi equilibrada, porém é necessário considerar o resultado da qualidade 

assistencial, observada por meio de indicadores.  

Compreende-se que o resultado da qualidade assistencial não depende 

somente desta categoria profissional, porém é responsável com os enfermeiros e 

outros técnicos assistenciais. Assim, a preocupação dos gestores de enfermagem 

com o desempenho, satisfação e condições dignas de trabalho é constante. 

Vale lembrar que a qualidade passou a ter uma compreensão ampla e 

relevante às instituições hospitalares, nas quais as características do processo de 

trabalho, bem como uma equipe multiprofissional, com formação educacional distinta 

estão envolvidas na prestação da assistência(72-73). 

Definida como um conjunto de atributos em que a excelência profissional é 

imprescindível, na área da saúde a qualidade necessita de uso eficiente dos 

recursos, risco mínimo ou zero ao paciente e satisfação dos profissionais e 

clientes(74).  

Não obstante, a melhoria contínua da qualidade da assistência com vistas à 

excelência é um processo perseverante a fim de identificar os fatores que podem 

influenciar o processo de trabalho da equipe de enfermagem. Tal dedicação requer 

dos gestores de enfermagem a implantação e a elaboração de ações e instrumentos 
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que possibilitem avaliar de maneira sistemática e permanente os níveis da qualidade 

do cuidado prestado. 

Nesta perspectiva, os indicadores da assistência e da gestão vêm 

desempenhando um papel relevante frente aos profissionais de saúde, adquirindo 

um importante significado na busca da eficácia dos resultados organizacionais(74).  

Segundo a Joint Commision American Hospital Organization, indicador é 

definido como uma unidade de medida quantitativa. Tal medida pode ser utilizada a 

fim de monitorar uma atividade bem como a qualidade assistencial de uma 

organização(75).  

Ressalta-se que os indicadores identificam e sinalizam resultados específicos, 

sendo necessário ser realizado de forma periódica, contínua e devendo ser revisado 

rotineiramente. Tal periodicidade de uso e revisão dos indicadores pode trazer 

benefícios na busca da excelência profissional a fim de organizar, planejar, assistir e 

atender aos objetivos do modelo de gestão dos serviços de saúde(74-78).  

Assim, os resultados do presente estudo permitirão que instituições 

hospitalares com modelo de gestão semelhantes ao do HGP tenham subsídios para 

dimensionar o quadro de TE/AE nas Unidades de Clínica Cirúrgica e Médica, 

proporcionar uma distribuição de horas de trabalho justa e homogênea entre os 

profissionais de nível médio da enfermagem e, consequentemente, melhores 

condições de executarem suas funções, satisfação em trabalhar na instituição e um 

resultado assistencial de qualidade. 

O cenário atual também permite refletir sobre os avanços da tecnologia da 

informação (TI) em benefício da gestão do cuidado, contribuindo para racionalizar o 

tempo dedicado as tarefas administrativas da equipe de enfermagem, bem como 

auxiliar o processo de enfermagem, a fim de alcançar melhores resultados(75-78). 

No Brasil, os recursos da TI na área da saúde, especialmente, no contexto 

hospitalar começaram a ser utilizados no início da década de 1980 e, no final desta 

década, a enfermagem publicou as primeiras iniciativas na área da educação(79- 80).  

Hoje, é fundamental que a Enfermagem integre tecnologia da informação ao 

cuidado direto e indireto, sobretudo, às atividades de gestão. Trata-se de um desafio 

complexo em termos de aquisição de habilidades e competências por parte da 

equipe de enfermagem(81). 
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O uso de sistemas de informação computadorizados, em tempo real, 

possibilita o planejamento de ações, permitindo alocar, distribuir e controlar o quadro 

de enfermagem no contexto hospitalar(82). 

No cotidiano da enfermagem, a presença da TI, relatada pela literatura(83-89), 

trouxe a necessidade de revisão dos processos e a mudança na cultura relacionada 

às responsabilidades da equipe de enfermagem. Isto é, o impacto da tecnologia 

computacional tem promovido aos profissionais de enfermagem novos papéis e 

mudanças de paradigmas(90-91). 
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7 CONCLUSÃO 
 

O presente estudo, ao identificar a carga média de trabalho do TE/AE do 

HGP, buscou evidenciar a importância de um processo de categorização do 

paciente com relação aos cuidados de enfermagem, além de um instrumento 

gerencial que possibilite aos enfermeiros avaliar, planejar e distribuir o quantitativo 

necessário de recursos humanos em instituições hospitalares. 

O período de trabalho (em horas), o tipo de clínica e o tipo de turno estiveram 

em proporções similares em decorrência do delineamento do presente estudo. Isto 

é, o tipo de paciente reflete as características das Clínicas Médica e Cirúrgica, com 

predominância de pacientes com cuidados de alta dependência e intermediários. 

A análise das horas de trabalho despendidas, conforme o tipo de clínica, turno 

e tipo de cuidado, revelou homogeneidade na distribuição da carga de trabalho entre 

os TE/AE em ambas as unidades selecionadas e turnos de trabalho, exceto no 

período noturno no qual o tempo dedicado à assistência de enfermagem é menor, 

conforme distribuição de tarefas nas 24 horas, que procura respeitar ao máximo o 

descanso e o sono do pacientes.  

Os resultados do estudo demonstraram que a distribuição da carga de 

trabalho por TE/AE, por meio da utilização do algoritmo MAEE-HGP, resulta em uma 

distribuição de horas equilibrada.  

Essas efetivas horas obtidas poderão ser empregadas como base para 

desenvolvimento de sistema informatizado de tomada de decisão para distribuição 

das horas homogêneas para os TE/AE em unidades de Clínica Médica e Cirúrgica. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Procedimentos Diretos e Indiretos executados pelos TE/AE 

 

Procedimentos Diretos de Enfermagem: 

 
Higiene e Conforto: Banho no Leito, Banho de Aspersão sem Auxilio, Banho de 

Aspersão com Auxílio, Higiene Íntima, Higiene Oral, Mudança de decúbito, Troca de 

fralda, Higiene Ocular, Cuidados com SVD/Uripen, Aspiração c, Diurese com 

Papagaio, Diurese com Comadre. 

Administração de Medicamentos e Dietas: Medicações Via Oral, Intramuscular, 

Intravenoso, Subcutâneo, Medicação por Sonda Nasogástrica/Enteral, Soro ou 

Hemoderivados, Punção de Acesso Venoso, NPP, Inalação com auxílio, 

Administração de Dieta Enteral, Inalação sem Auxílio, Alimentação com Auxílio. 

Curativos: Incisão cirúrgica, Escara limpa, Manipulação de Dreno Tórax, Cuidados 

com Traqueostomia, Escaras contaminadas, com secreção, desbridamento de 

ferida, cuidados com CVC, cuidados com DVE, cuidados com colostomia. 

Controles: Sinais Vitais, Controle de Diurese, Glicemia Capilar. 

Outros Procedimentos: Enteroclisma/FleetEnema, Nebulização Cateter Nasal, 

Coleta de Exames Laboratoriais, Auxílio para o médico na coleta de material, fazer 

ECG, Aspiração de vias aéreas superiores, Encaminhamento do paciente ao Centro 

Cirúrgico, Ambulatório de Ortopedia ou Exames Complementares 

 

Procedimentos Indiretos de Enfermagem: 

Anotações de Enfermagem, Passagem de Plantão, Orientação ao Paciente e 

Família, Conferência de Medicações, Encaminhamento para exames externos. 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre eEsclarecido 

 
Os objetivos deste estudo são calcular a média do tempo dos procedimentos mais realizados 

pelos TE/AE, distribuir as tarefas a esses profissionais considerando a média do tempo, de acordo 

com a classificação do grau de dependência de cada paciente e desenvolver um Sistema de 

Classificação de Paciente informatizado.  

Os dados serão coletados por enfermeiros que compõem esse grupo de estudo, de TE/AE 

sorteados no dia da mensuração do tempo de suas tarefas por meio de um cronômetro digital.  

Não há benefício direto para os participantes. A finalidade desse estudo é de fornecer uma 

distribuição da carga de trabalho segura e equilibrada aos profissionais envolvidos no cuidado direto 

ao paciente, utilizando um Sistema de Classificação de Paciente informatizado que permita a 

obtenção de informações de forma rápida e realista. 

Informo que em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Elizabeth Akemi Nishio 

que pode ser encontrada no Hospital Geral do Pirajussara: Av. Ibirama, 1214 – Taboão da Serra – SP 

ou pelos telefones (011) 94702750 / (011) 35839505. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 

5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br 

Informo que é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu trabalho na instituição. 

Será respeitado o seu direito de confidencialidade, sigilo dos que participarem do estudo, não sendo 

divulgado a identificação de nenhum profissional. 

Você será mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, quando em estudos 

abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Não há despesas e compensações pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

É compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: ”Desenvolvimento do sistema informatizado para classificação 

de paciente.” 

Eu discuti com a Elizabeth Akemi Nishio sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
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ABSTRACT 
 
 

 

 

 

Aims: To identify the nursing hours spent by technicians and nursing assistants in 

the Units of Clínical Medicine (CM) and Units of Clínical Surgery (CC) for the comple-
tion of nursing care in different shifts, morning, noon and night. Method: This is an 

original study prospective, analytical approach to quantitative standard time and mo-
tion. Four nurses from the General Hospital Pirajussara (HGP) observed and meas-
ured the time spent by technicians and nursing assistants for care provided to pa-
tients hospitalized in units CM and CC. At the beginning of each work period (morn-
ing, afternoon and evening) for seven days a week, nurse’s observers randomly 
chose eight nursing technicians (TE) and nursing assistants (AE) (four for each). In 
parallel, we carried out the distribution of patients for each employee using the rec-
ommendation of the Nursing Care Model of Experimental HGP (MAEE-HGP). Cate-
gorical variables were described through absolute and relative frequencies and quan-
titative variables were presented as means and standard deviations.Results: We 

identified the hours spent by TE/AE by type of patient within 24 hours: 3.5 hours (± 
1.0) for minimal care, 3.9 hours (± 0.9) for intermediate care, 5.1 hour (± 1.4) for high 
dependency care, 6.7 hours (± 1.0) for semi-intensive care and 3.1 hours (±1.0) for 
joint care. As the distribution of patients by type recommended by the MAEE-HGP, 
the hours spent between TE/AE, for six hours were minimal care 4.9 hours (± 0.7), 
intermediate care 5.2 hours (± 0.5), high dependency care 4.9 hours (± 0.5), semi-
intensive care 5.1 hours (± 0.6) and mixed care 4.3 hours (±0.3). Conclusion: The 

study results showed that the distribution of workload by TE/AE, by using the algo-
rithm MAEE-HGP, resulting in a balanced distribution of hours. These may be ob-
tained actual hours used as the basis for development of computerized decision-
making for homogeneous distribution of hours for the AE/TE in units medical and 
surgical. 
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