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Para:        Fabíola de Campos Braga Mattozinho  

                 Presidente do Conselho Regional de Enfermagem–Seção São Paulo 

 

Assunto: Relatório das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho         

instituído pela PORTARIA COREN-SP/DIR/158/2013, de 12 de 

março de 2013 

 

Relatório 

O Grupo de Trabalho, constituído por Fernanda Maria Togeiro Fugulin 

(coordenadora), Raquel Rapone Gaidzinski, Ana Maria Laus, Maristela Barbosa 

Massuda e Viviane Camargo Santos, foi instituído com o objetivo de propor 

adequações nos parâmetros para o dimensionamento de profissionais de 

enfermagem preconizados na Resolução Cofen nº293/04, apresentando 

sugestões para o aprimoramento e implementação da referida Resolução com 

base na realidade evidenciada no Estado de São Paulo. 

Para a consecução do objetivo proposto, foram realizadas 29 reuniões, 

no período de 14 de março de 2013 a 07 de julho de 2014, nas quais foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

1. Revisão dos conceitos, métodos e parâmetros da Resolução Cofen 

nº293/04 

1.1 Discussão e uniformização do entendimento e da aplicação da Resolução 

com o Grupo de Trabalho; 

1.2 Orientação para capacitação dos fiscais do Coren-SP, para disseminar as 

concepções e alterações propostas pelo Grupo de Trabalho, com a 

participação de 75 fiscais do Estado de São Paulo. 

1.3 Indicação de alterações no conteúdo dos instrumentos para capacitação 

dos enfermeiros responsáveis pela elaboração do cálculo do 

dimensionamento. Foram realizadas 363 oficinas, durante os anos 2013 e 

2014, em 65 municípios do Estado de SP, sendo 3947 Enfermeiros 

treinados e capacitados; 
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1.4 Retirada  do livreto e da planilha de dimensionamento disponibilizados no 

site do Coren-SP para  reformulação, em virtude  de apresentarem  

conceitos e métodos que diferem da Resolução Cofen,  tais como: o 

Sistema de Classificação de Pacientes e a opção de equação para cálculo 

de pessoal, indicados no Livreto, além de problemas conceituais e de 

operacionalização na planilha de dimensionamento proposta no site. 

 

2. Diagnósticos dos problemas apresentados pelas Instituições 

Hospitalares (IH) do Estado de São Paulo, relacionados à 

operacionalização da Resolução Cofen nº 293/04.   

Foram analisados dados apresentados por 295 IH fiscalizadas pela sede 

do Coren SP, no período de setembro a dezembro de 2012. Dessas 

Instituições, apenas 143 (48,5%) foram passíveis de análise, das quais 47 

(32,9%) realizaram o cálculo conforme preconizado na Resolução Cofen n⁰ 

293/04 e 96 (67,1%) não atenderam à Resolução. O quadro 1 indica os 

principais problemas encontrados nos cálculos de dimensionamento 

apresentados pelas 96 IH. 

Quadro 1 – Principais problemas encontrados nos cálculos de 
dimensionamento realizado pelas IH fiscalizadas pela sede do Coren SP, 
período setembro a dezembro de 2012. São Paulo, 2015. 
  

Principais problemas nos cálculos Quantidade 

Ausência de cálculo para todos os setores 44 

Aplicação incorreta da Constante de Marinho (KM)  36 

Percentuais das categorias profissionais diferentes da 
proporção indicada na Resolução 

24 

Erros de cálculos  24 

Uso de métodos diferentes do proposto pelo Cofen 15 

Utilização inadequada da taxa de ocupação dos leitos 14 

Horas de Enfermagem por tipo de cuidado, diferentes das 
preconizadas pela Resolução 

9 
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3. Orientação para o desenvolvimento de nova planilha eletrônica a ser 

disponibilizada no site do Coren-SP, como subsídio para as IH elaborarem 

o dimensionamento de profissionais de enfermagem, com o apoio do 

fiscal Nilson Lopim e da Gerência da Tecnologia da Informação  do Coren-

SP (Anexo 1) .  

4. Apresentação das atividades realizadas pelo Grupo de Trabalho, dia 13 

de dezembro de 2013, a 77 fiscais do Coren SP.   

5.  Desenvolvimento de estratégia para avaliação dos parâmetros 

preconizados pelo Cofen frente aos utilizados nos cálculos de 

dimensionamento, pelas IH do Estado de São Paulo, como subsídio para 

a proposição de adequações na Resolução COFEN. 

Com o objetivo de avaliar as horas de assistência de enfermagem, por 

categoria profissional, dispensadas aos pacientes assistidos nas IH, de acordo 

com o grau de dependência da equipe de enfermagem, foram levantados os 

dados apresentados nos cálculos de dimensionamento de pessoal de 876 IH 

fiscalizadas no estado de São Paulo, no período de 2012 a 2013, com a 

finalidade de compará-los com as horas preconizadas pelo Cofen.   

Das 876 IH, 276 não demonstraram como chegaram ao resultado do 

cálculo; 157 não apresentaram o quadro existente de profissionais da 

instituição, impossibilitando uma comparação ao dimensionado, segundo 

Resolução Cofen; 94 apresentaram dados incompletos; 26 não caracterizaram 

IH ou estavam desativadas. Dessa forma, a amostra considerada foi de 323 IH.    

As 323 IH foram agrupadas por tipo de administração: 49 públicas e 79 

privadas, fiscalizadas pela Sede São Paulo; 20 públicas e 175 privadas, 

fiscalizadas pelas subseções do interior, localizadas em 158 municípios.  

Nessa fase, foi organizado o banco de dados para armazenamento das 

informações obtidas nos processos administrativos de fiscalização das 323 IH, 

por meio de uma planilha eletrônica, elaborada com a finalidade de calcular e 

analisar as horas de assistência de enfermagem dispensadas aos pacientes 

dessas IH, segundo a categoria profissional e tipo de cuidado e compará-las 

com os parâmetros do Cofen (Figura 1).  
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Figura 1- Planilha para análise do dimensionamento de pessoal de enfermagem das instituições hospitalares frente aos 
parâmetros recomendados pela Resolução Cofen n◦293/04. São Paulo 2015.  

 

INSTITUIÇÃO:

UNIDADE: UNIDADE: UNIDADE: UNIDADE:

EM SERVIÇO PROJETADA (COFEN) EM SERVIÇO PROJETADA (COFEN) EM SERVIÇO PROJETADA (COFEN) EM SERVIÇO PROJETADA (COFEN)

0 0 0 0

0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intensivo 0,0 0,0 0,0 0,0

Semi intensivo 0,0 0,0 0,0 0,0

Alta dependência 0,0 0,0 0,0 0,0

Intermediários 0,0 0,0 0,0 0,0

Mínimos 0,0 0,0 0,0 0,0

Total de pacientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ENFERMEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0

TÉCNICOS/AUXIL. 0,0 0,0 0,0 0,0

EQUIPE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intensivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Semi intensivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alta dependência 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intermediários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mínimos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ENFERMEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TÉCNICOS/AUXIL. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EQUIPE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intensivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Semi intensivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alta dependência 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intermediários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mínimos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ENFERMEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TÉCNICOS/AUXIL. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CARGA DE TRABALHO MÉDIA 

DIÁRIA POR TIPO DE 

CUIDADO

QUANTIDADE MÉDIA DE 

PESSOAL DE ENFERMAGEM 

(QP)

QUANTIDADE MÉDIA DE LEITOS DISPONÍVEIS (L)

VERIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ENFERMAGEM CONFORME RESOLUÇÃO COFEN 293/04

PARTICIPAÇÃO NO CUIDADO  

DA CATEGORIA 

PROFISSIONAL (%)

Carga semanal de trabalho (JST)

Variáveis

CARGA DE TRABALHO MÉDIA 

DIÁRIA POR CATEGORIA 

PROFISSIONAL

TEMPO MÉDIO DIÁRIO DE 

CUIDADO POR PACIENTE 

(Horas/dia) 

TAXA DE OCUPAÇÃO (TO%)

QUANTIDADE MÉDIA DIÁRIA 

DE PACIENTES POR TIPO DE 

CUIDADO
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Destaca-se que essa planilha também poderá ser utilizada pelos fiscais 

do Coren-SP, como instrumento de análise da adequação do quadro de 

profissionais de enfermagem das IH à Resolução Cofen 293/04. 

Posteriormente, foi elaborada outra planilha eletrônica, com o objetivo de 

analisar, estatisticamente, as informações do banco de dados, bem como 

comparar os dados estatísticos obtidos com os parâmetros preconizados pela 

Resolução Cofen nº 293/2004 (Anexo2).  

Foram processados, por meio dessa planilha, dados referentes a 1075 

Unidades de Internação (UI), sendo 267 públicas e 329 privadas, fiscalizadas 

pela Sede - São Paulo, e 68 públicas e 411 privadas, fiscalizadas pelas 

subseções do interior.  

Dentre essas unidades, 323 assistiram pacientes de cuidados intensivos, 

450 atenderam pacientes de cuidados semi-intensivos, 43 receberam pacientes 

de alta dependência, 735 prestaram assistência a pacientes de cuidados 

intermediários e 519 a pacientes de cuidados mínimos. 

As figuras 2, 3, 4, 5 e 6 mostram os tempos médios de assistência 

dispensados aos pacientes internados nas IH públicas e privadas fiscalizadas 

pela Sede (São Paulo) e pelas subseções do interior de São Paulo, assim 

como sua distribuição percentual entre as categorias profissionais de 

enfermagem, segundo os diferentes tipos de cuidado, em relação aos tempos 

médios preconizados pela Resolução Cofen nº 293/2004. 
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Figura 2 – Tempos médios de assistência e distribuição percentual dos 
profissionais de enfermagem dispensados aos pacientes de cuidados 
intensivos nas IH públicas e privadas do Estado de São Paulo, frente aos 
parâmetros preconizados pela Resolução Cofen nº 293/2004. São Paulo, 2015. 
 

 
 
 
Figura 3 – Tempos médios de assistência e distribuição percentual dos 
profissionais de enfermagem dispensados aos pacientes de cuidados semi-
intensivos nas IH públicas e privadas do Estado de São Paulo, frente aos 
parâmetros preconizados pela Resolução Cofen nº 293/2004. São Paulo, 2015. 
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Figura 4 – Tempos médios de assistência e distribuição percentual dos 
profissionais de enfermagem dispensados aos pacientes de cuidados alta 
dependência nas IH públicas e privadas do Estado de São Paulo. São Paulo, 
2015. 

 

 

 

Figura 5 – Tempos médios de assistência e distribuição percentual dos 
profissionais de enfermagem dispensados aos pacientes de cuidados 
intermediários nas IH públicas e privadas do Estado de São Paulo, frente aos 
parâmetros preconizados pela Resolução Cofen nº 293/2004. São Paulo, 2015.  
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Figura 6 – Tempos médios de assistência e distribuição percentual dos 
profissionais de enfermagem dispensados aos pacientes de cuidados mínimos 
nas IH públicas e privadas do Estado de São Paulo, frente aos parâmetros 
preconizados pela Resolução Cofen nº 293/2004. São Paulo, 2015.  

 

 

 

 

 

Cabe salientar que a figura 4 diz respeito à categoria de cuidado alta 

dependência, que embora não seja considerada pelo Cofen foi utilizada pelas 

IH. A ausência da indicação de parâmetros para essa categoria de cuidados 

impossibilitou a análise comparativa dos dados. 

As figuras apresentadas permitem observar que nas IH do Estado de 

São Paulo as horas médias de assistência, dispensadas pela equipe de 

enfermagem, estão muito próximas ou acima do preconizado pela Resolução 

Cofen nº 293/2004 e que a participação do profissional enfermeiro na 

assistência mantem-se sempre muito abaixo do percentual recomendado por 

essa Resolução, em todos os tipos de cuidado. 

Apesar dos dados obtidos, referentes aos tempos médios de assistência, 

validarem os valores recomendados pelo Cofen, verifica-se que eles não estão 

sendo observados pela maioria das IH do Estado, conforme pode ser verificado 

nas tabelas apresentadas a seguir: 
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Tabela 1 – Análise estatística das horas médias e de sua distribuição 

percentual entre os profissionais de enfermagem, dispensadas aos pacientes 

classificados como cuidados intensivos. São Paulo, 2015. 

EQUIPE (horas) % ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAR

78 78 78 103 103 103 24 24 24 118 118 118

MEDIANA 17,1 21,7 78,4 17,9 21,1 78,9 15,6 17,9 82,1 17,8 20,0 80,0

RESOLUÇÃO COFEN 293/04 17,9 52,0 48,0 17,9 52,0 48,0 17,9 52,0 48,0 17,9 52,0 48,0

% DE UNIDADES INFERIORES AO COFEN 52,6 97,4 1,3 49,5 99,0 1,0 62,5 100,0 0,0 50,8 97,5 5,1

17,8 22,7 77,3 18,1 23,5 76,6 16,2 18,7 81,3 18,1 22,1 77,3

DESVIO PADRÃO 5,0 11,2 11,2 5,1 9,5 9,5 4,1 5,9 5,9 4,4 11,0 12,8

LIMITE SUPERIOR 18,9 25,2 19,1 25,3 17,8 21,1 18,9 24,1

LIMITE INFERIOR 16,7 20,2 17,1 21,6 14,6 16,3 17,3 20,1

TEMPO MÉDIO POR PROFISSIONAL 4,0 13,8 4,3 13,9 3,0 13,2 4,0 14,0

QUANTIDADE DE UNIDADES

MÉDIA

INTERVALO DE 

CONFIANÇA DE 95%

ESTATÍSTICAS

SPPUB SPPRI INTPUB INTPRI

 

 

De acordo com a tabela 1 observa-se que o valor médio das horas de 

assistência prestada aos pacientes de cuidados intensivos, referendam os 

tempos médios de cuidado recomendados pelo Cofen, com exceção das horas 

apresentadas pelas UI do interior público (16,2 horas). Entretanto, verifica-se 

que 52,6% das 78 unidades públicas e 49,5% das 103 privadas, fiscalizadas 

pela sede, bem como 62,5% das 24 públicas e 50,8% das 118 privadas, 

fiscalizadas pelas subseções do interior, ministraram menor tempo de 

assistência do que o preconizado pela Resolução n° 293/04.  

No que se refere à proporção de enfermeiros, o percentual de unidades 

que apresentam quantitativo de enfermeiros inferior à proporção indicada pelo 

Cofen atinge 97,4% das UI públicas e 99% das privadas fiscalizadas pela sede 

São Paulo e 100% das públicas e 97,5% das privadas fiscalizadas pelas 

subseções do interior. 
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Tabela 2 – Análise estatística das horas médias e de sua distribuição 

percentual entre os profissionais de enfermagem, dispensadas aos pacientes 

classificados como cuidados semi-intensivos. São Paulo, 2015. 

EQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAR

125 125 125 133 133 133 31 31 31 161 161 161

MEDIANA 8,6 20,0 80,0 11,2 22,7 77,4 8,6 15,8 84,2 9,8 17,6 82,4

3º QUARTIL 10,6 23,8 83,7 13,5 28,5 82,5 10,4 18,8 89,6 11,9 25,0 85,7

% DE UNIDADES INFERIORES AO COFEN 60,8 97,6 2,4 26,3 98,5 0,8 58,1 100,0 0,0 44,1 95,7 3,7

MÉDIA 8,9 21,2 78,8 11,2 23,8 76,3 9,1 15,6 84,4 10,1 20,4 79,2

DESVIO PADRÃO 2,7 10,0 10,0 2,9 8,1 8,1 2,8 6,3 6,3 3,4 10,3 11,7

LIMITE SUPERIOR 9,4 22,9 11,7 25,2 10,1 17,8 10,6 22,0

LIMITE INFERIOR 8,5 19,4 10,7 22,4 8,1 13,4 9,6 18,7

TEMPO MÉDIO POR PROFISSIONAL 1,9 7,0 2,7 8,6 1,4 7,7 2,1 8,0

QUANTIDADE DE UNIDADES

INTERVALO DE 

CONFIANÇA DE 95%

ESTATÍSTICAS DA AMOSTRA DO TEMPO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS SEMI-INTENSIVOS DE PACIENTES INTERNADOS

ESTATÍSTICAS

SPPUB SPPRI INTPUB INTPRI

 

 

Observa-se, na tabela 2, que o valor médio das horas de assistência 

prestada aos pacientes de cuidados semi-intensivos, referendam os tempos 

médios de cuidado recomendados pelo Cofen, com exceção das UI públicas 

fiscalizadas pela sede (8,9 horas). No entanto, verifica-se 60,8% das 125 

unidades públicas e 26,3% das 133 privadas, fiscalizadas pela sede, bem como 

58,1% das 31 públicas e 44,1% das 161 privadas, fiscalizadas pelas subseções 

do interior, ministraram menos tempo de assistência do que o preconizado pela 

Resolução n° 293/04.  

No que se refere à proporção de enfermeiros, o percentual das unidades 

que apresentam quantitativo de enfermeiros inferior à proporção indicada pelo 

Cofen atinge 97,6% das IH públicas e 98,5% das privadas fiscalizadas pela 

sede São Paulo e 100% das públicas e 95,7% das privadas fiscalizadas pelas 

subseções do interior. 
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Tabela 3 – Análise estatística das horas médias e de sua distribuição 

percentual entre os profissionais de enfermagem, dispensadas aos pacientes 

classificados como cuidados intermediários. São Paulo, 2015. 

EQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAR

177 177 177 226 226 226 50 50 50 282 282 282

MEDIANA 5,4 20,0 80,0 6,4 23,1 77,3 6,1 17,4 82,7 5,8 17,3 82,6

RESOLUÇÃO COFEN 293/04 5,6 33,0 67,0 5,6 33,0 67,0 5,6 33,0 67,0 5,6 33,0 67,0

% DE UNIDADES INFERIORES AO COFEN 53,1 94,4 5,6 30,5 83,2 16,4 44,0 96,0 4,0 42,2 85,1 12,8

MÉDIA 5,7 21,0 79,0 6,6 23,3 76,8 6,2 17,4 82,6 5,9 20,2 80,0

DESVIO PADRÃO 1,8 8,7 8,7 2,0 9,4 9,4 2,0 7,2 7,2 1,9 11,9 11,3

LIMITE SUPERIOR 6,0 22,3 6,8 24,5 6,7 19,4 6,1 21,6

LIMITE INFERIOR 5,5 19,7 6,3 22,1 5,6 15,4 5,6 18,8

TEMPO MÉDIO POR PROFISSIONAL 1,2 4,5 1,5 5,0 1,1 5,1 1,2 4,7

QUANTIDADE DE UNIDADES

INTERVALO DE 

CONFIANÇA DE 95%

ESTATÍSTICAS DA AMOSTRA DO TEMPO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS DE PACIENTES INTERNADOS

ESTATÍSTICAS

SPPUB SPPRI INTPUB INTPRI

 

  

 

No que se refere às unidades com pacientes intermediários, tabela 3, 

constata-se que as horas médias de assistência referendam os tempos médios 

de cuidado recomendados pelo Cofen. No entanto, da mesma maneira dos 

outros tipos de cuidados, verifica-se 53,1% das 177 unidades públicas e 30,5% 

das 226 privadas, fiscalizadas pela sede, assim como 44% das 50 públicas e 

42,2% das 282 privadas, fiscalizadas pelas subseções do interior, ministraram 

menos tempo de assistência do que o preconizado pela Resolução n° 293/04.  

No que se refere à proporção de enfermeiros, o percentual das unidades 

que apresentam quantitativo de enfermeiros inferior à proporção indicada pelo 

Cofen atinge 94,4% das IH públicas e 83,2% das privadas fiscalizadas pela 

sede São Paulo e 96% das públicas e 85,1% das privadas fiscalizadas pelas 

subseções do interior. 
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Tabela 4 – Análise estatística das horas médias e de sua distribuição 

percentual entre os profissionais de enfermagem, dispensadas aos pacientes 

classificados como cuidados mínimos. São Paulo, 2015. 

EQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAREQUIPE (horas)% ENFERMEIRA% TÉC/AUXILIAR

95 95 95 121 121 121 43 43 43 260 260 260

MEDIANA 3,9 19,6 80,4 4,2 21,9 78,2 4,2 17,6 82,4 4,0 17,2 82,8

RESOLUÇÃO COFEN 293/04 3,8 33,0 67,0 3,8 33,0 67,0 3,8 33,0 67,0 3,8 33,0 67,0

% DE UNIDADES INFERIORES AO COFEN 47,4 98,9 1,1 33,9 80,2 19,8 41,9 95,3 4,7 38,5 85,8 12,7

MÉDIA 3,9 20,2 79,8 4,5 23,6 76,5 4,2 17,2 82,8 4,4 19,9 80,0

DESVIO PADRÃO 1,2 5,3 5,3 1,7 11,4 11,4 1,5 7,3 7,3 2,9 11,7 11,7

LIMITE SUPERIOR 4,2 21,3 4,8 25,6 4,7 19,4 4,8 21,3

LIMITE INFERIOR 3,7 19,1 4,2 21,5 3,8 15,0 4,1 18,5

TEMPO MÉDIO POR PROFISSIONAL 0,8 3,1 1,1 3,4 0,7 3,5 0,9 3,5

QUANTIDADE DE UNIDADES

INTERVALO DE 

CONFIANÇA DE 95%

ESTATÍSTICAS DA AMOSTRA DO TEMPO E PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NOS CUIDADOS MÍNIMOS DE PACIENTES INTERNADOS

ESTATÍSTICAS

SPPUB SPPRI INTPUB INTPRI

 

 

A tabela 4 mostra que em todas as unidades, que assistiram pacientes 

de cuidados mínimos, as horas médias de assistência referendam os tempos 

médios de cuidado recomendados pelo Cofen. No entanto, verifica-se 47,4% 

das 95 unidades públicas e 33,9% das 121 privadas, fiscalizadas pela sede, 

bem como 41,9% das 43 públicas e 38,5% das 260 privadas, fiscalizadas pelas 

subseções do interior, ministraram menos tempo de assistência do que o 

preconizado pela Resolução n° 293/04.  

No que se refere à proporção de enfermeiros, o percentual das unidades 

que apresentam quantitativo de enfermeiros inferior à proporção indicada pelo 

Cofen atinge 98,9% das IH públicas e 80,2% das privadas fiscalizadas pela 

sede São Paulo e 95,3% das públicas e 85,8% das privadas fiscalizadas pelas 

subseções do interior. 
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6. A partir do diagnóstico situacional da realidade evidenciada no Estado 

de São Paulo, visando o aprimoramento da Resolução Cofen nº 293/2004, 

referente ao dimensionamento de profissionais de enfermagem para 

unidades de internação, o Grupo de Trabalho recomenda:  

6.1 Excluir a indicação de acréscimo de 0,5 horas ao tempo de assistência 

indicado para o atendimento das necessidades dos pacientes crônicos com 

idade superior a 60 anos, sem acompanhante, classificados na categoria de 

cuidados intermediários, pois esse tempo não é suficiente para assistir os 

pacientes que apresentam total dependência de enfermagem para o 

atendimento de suas necessidades humanas básicas, cujas exigências não 

são supridas pelo acompanhante. Considera-se necessário a indicação e a 

validação de horas específicas para o atendimento desses pacientes, cujo 

perfil assistencial correspondente à categoria de cuidados “Alta 

Dependência de Enfermagem”, que integra a classificação de Fugulin et al 

referendada pela Resolução Cofen.  

 

6.2 Incluir a categoria de cuidados “Alta Dependência de Enfermagem” por 

melhor retratar uma parcela significativa de pacientes assistidos nas 

instituições de saúde, possibilitando maior acurácia no dimensionamento de 

pessoal de enfermagem.  

 

6.3 Alterar a indicação do parágrafo 7°, artigo 4°, que indica a classificação de 

crianças menores de seis anos e do recém-nascido, assistidos em 

berçários ou unidades de internação pediátricas, sem acompanhante, como 

cuidados intermediários por: “Para berçário e unidade de internação em 

pediatria, todo o recém-nascido e a criança menor de seis anos devem ser 

classificadas, no mínimo, como cuidados intermediários, 

independentemente da presença do acompanhante”.   

 

6.4 Acrescentar a indicação: “Nas unidades de alojamento conjunto o binômio 

deve ser classificado em cuidados intermediários”.  

 



14 

 

14 

 

6.5 Corrigir o termo Jornada Semanal de Trabalho (JST) por Carga Semanal de 

Trabalho (CST), por questão conceitual. 

 

6.6 Retificar o Artigo 5º, esclarecendo que a distribuição percentual dos 

profissionais deverá seguir o grupo de pacientes que apresentar maior 

medida de Carga de Trabalho, ao invés de maior prevalência.  

 

6.7 Alterar as horas de enfermagem, segundo o tipo de cuidado, para:  

 

 quatro horas de assistência nos cuidados mínimos;  

 seis horas nos cuidados intermediários;   

 dez horas nos cuidados semi-intensivo e alta dependência;  

 dezoito horas nos cuidados intensivos;  

 

6.8 Revisar a distribuição percentual dos profissionais de enfermagem, 

determinando a proporção por categoria profissional por meio de valores 

inteiros, sem intervalos, ou seja:  

 

 cuidados mínimos, intermediários e alta dependência, mínimo de 30% de 

enfermeiros e 70% de técnicos/auxiliares de enfermagem;  

 Cuidados semi-intensivos, mínimo de 40% de enfermeiros e 60% de 

técnicos/auxiliares de enfermagem; 

 Cuidados Intensivos, mínimo de 50% de enfermeiros* e 50% de técnicos de 

enfermagem. 

 

* Tendo em vista o disposto no artigo 11 da Lei do Exercício Profissional 

da Enfermagem n°7498/86, que refere: “O Enfermeiro exerce todas as 

atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, cuidados diretos de 

enfermagem a pacientes graves com risco de vida”, recomenda-se que a 

distribuição percentual das horas de assistência de enfermagem, por categoria 

profissional, seja objeto de discussão junto ao Conselho Federal de 
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Enfermagem, uma vez que a Resolução Cofen nº 293/94 contraria a referida 

Lei.  

 

7. O Grupo de Trabalho considera necessário, ainda, analisar e referendar 

parâmetros objetivos para o dimensionamento de profissionais de 

enfermagem em Unidades Especiais, a partir dos estudos publicados 

sobre o planejamento de recursos humanos nessas áreas.  

 

CONSIDERAÇÕES 

A gestão de pessoas na área da saúde e, particularmente, da 

enfermagem, implica, necessariamente, na mobilização contínua de ações que 

promovam condições apropriadas para o desenvolvimento dos processos 

assistenciais, de forma segura e eficaz.  

Nessa perspectiva, verifica-se que o dimensionamento de profissionais 

de enfermagem, na realidade do sistema de saúde brasileiro, ainda carece de 

atenção dos órgãos oficiais, bem como dos gestores e administradores das 

instituições de saúde, por constituir o principal fator de desgaste e estresse 

profissional, que compromete a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores 

e influencia, de forma decisiva, os resultados da assistência prestada.  

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho, apontadas neste 

relatório, permitiram identificar e analisar a aplicabilidade da Resolução Cofen 

n° 293/04 na realidade do dimensionamento de profissionais de enfermagem 

das IH do Estado de São Paulo, oferecendo subsídios para a proposição de 

adequações nos parâmetros preconizados na referida Resolução e sugestões 

para o seu aprimoramento. 

O desenvolvimento da planilha eletrônica, a ser disponibilizada no site 

do Coren-SP, constitui importante contribuição para as IH elaborarem o 

dimensionamento de profissionais de enfermagem, de acordo com o método, 

instrumento e parâmetros indicados na Resolução Cofen. 

As informações apresentadas fornecem, também, dados relevantes para 

o estabelecimento de estratégias e políticas que contribuam para a adequação 

quantitativa e qualitativa de profissionais de enfermagem nas IH do Estado, 
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visando compatibilizar o quadro de profissionais com as demandas de saúde 

da população assistida e, dessa forma, contribuir para a superação das 

dificuldades evidenciadas na prática assistencial de enfermagem no cenário 

nacional. 

Com a apresentação do presente relatório os integrantes do Grupo de 

Trabalho encerram suas atividades, colocando-se à disposição para o que se 

fizer necessário, manifestando respeito e consideração pela importante 

iniciativa da Presidência no Coren SP na busca por melhores condições de 

trabalho e de assistência de enfermagem, com base na realidade das IH do 

Estado de São Paulo. 
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Anexo 1 – Planilha eletrônica, a ser disponibilizada no site do Coren-SP, como instrumento para elaborar o cálculo do 

dimensionamento de enfermagem. São Paulo 2015.  
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Anexo 2 – Planilha para análise estatística do banco de dados das instituições hospitalares e comparação com parâmetros     

recomendados pela Resolução Cofen nº 293/04. São Paulo 2015. 

 


