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INTRODUÇÃO
 De acordo com as projeções realizadas pela Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2016), o mundo precisará de aproximadamente 13 milhões de profissionais 

até 2030 para alcançar uma cobertura efetiva de serviços de saúde. Essa informa-

ção obriga diversos países, assim como o Brasil, adotar medidas, especialmente 

frente a desafios associados à oferta e à demanda por serviços de saúde, como o 

envelhecimento da população, o aumento da prevalência de doenças crônicas, 

emergência de novas doenças, má distribuição de profissionais pelo território e 

formação especializada centrada em estabelecimentos hospitalares, em desasso-

ciação com as necessidades populacionais  (CARVALHO et al., 2013). 

 Nesse sentido, o planejamento e dimensionamento da força de trabalho 

em saúde (PDFTS) se tornam estratégias político-gerenciais fundamentais para 

se buscar antecipar cenários de efetiva cobertura de saúde à população de dada 

jurisdição. Esforços diversos têm sido empreendidos no intuito de se desenvolver 

metodologias para planejar/dimensionar recursos humanos em saúde tanto no 

Brasil quanto internacionalmente (KROEZEN et al., 2018; MACKENZIE et al., 2019).

 Este livro1 reúne metodologias consolidadas em experiências publicadas na 

literatura científica e institucional e, assim, visa descrever metodologias de PDFTS. 

O primeiro capítulo apresenta conceitos e abordagens de planejamento e dimen-

sionamento da força de trabalho em saúde. O segundo capítulo expõe os procedi-

mentos metodológicos utilizados para a realização de levantamentos acerca das 

metodologias. No terceiro capítulo são apresentados os resultados destes levan-

tamentos e o quinto capítulo apresenta as considerações finais.

1 Este livro é um dos produtos do projeto “Pesquisa, desenvolvimento e implementação de modelo 
referencial de dimensionamento da força de trabalho em regiões de saúde no Brasil”, estabelecido 
a partir de acordo de cooperação firmado entre o Centro de Inovação em Gestão da Educação e do 
Trabalho em Saúde da Universidade Federal de Goiás (CIGETS/UFG) e o Departamento de Gestão 
do Trabalho em Saúde (DEGTS), vinculado à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde (SGTES/Ministério da Saúde). 





 O objetivo da presente unidade é esboçar um nivelamento de conceitos 

sobre PDFTS, assim como descrever abordagens das quais as metodologias se 

derivam. 

 

1.1. Definições sobre PDFTS
 Um dos primeiros pontos que merecem atenção é a definição de conceitos 

que irão guiar a presente publicação – planejamento e dimensionamento – que, 

apesar de fins semelhantes, possuem distinções. Como existem imprecisões no 

uso das terminologias (KROEZEN et al., 2018; SCHOO et al., 2008), uma estraté-

gia de triangulação será adotada de modo a contemplar definições de autores do 

PDFTS, assim como descrever a forma como as terminologias emergem em estu-

dos nacionais e internacionais.  

 Na literatura internacional, o termo geralmente utilizado para designar o 

Planejamento da Força de Trabalho em Saúde (FTS) é “workforce planning” ou 

“human resources planning”. A primeira definição é de O’Brien-Pallas et al. (2001, 

p. 36):
o planejamento integrado de recursos humanos em saúde envolve 
estimar o número, mix e distribuição de profissionais de saúde ne-
cessário para atender as necessidades da população em um longo 
prazo. Lida com um processo de planejamento de recursos a nível 
agregado e em horizonte temporal de longo prazo. 

 O planejamento da FTS é compreendido como “um processo para estimar 

o número de pessoas e tipos de conhecimento, habilidades e atitudes necessárias 

para atingir alvos de saúde predeterminados” (HALL; MEIJA, 1978, p. 18). Em outra 

definição, o planejamento da FTS é uma área “que envolve instituições governa-

mentais e privadas, na busca de antecipar quantos recursos humanos serão neces-

sários de modo a manter ou aprimorar a quantidade, qualidade, disponibilidade e 

efetividade dos serviços de saúde ofertados” (LOPES et al., 2015, p. 3). Na definição 

da International Personnel Management Association, o planejamento da força de 

trabalho é um “processo metodológico de analisar a força de trabalho atual, deter-

minar as necessidades futuras, identificar lacunas entre o presente e o futuro pro-

jetado e implementação de soluções para que a organização possa atingir missão, 

metas e objetivos” (IPMA, 2002, p. 10). 

 Com base nessas definições, observa-se que o planejamento está associa-

do à antecipação de condições futuras e longo prazo. Por isso, muitas das vezes, 

estudos de planejamento da FTS também trabalham com a previsão de cenários 
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baseada em condições mais prováveis ou não de ocorrer (KROEZEN et al., 2018; 

LAURENCE; KARNON, 2017; MACKENZIE et al., 2019). 

 Importante ainda ressaltar que o planejamento da FTS se dá a nível agre-

gado (O’BRIEN-PALLAS et al., 2001), geralmente incluindo províncias, regiões de 

saúde e até mesmo países. Estudos prévios relatam experiências de planejamento 

de força de trabalho de médicos em estados australianos (LAURENCE et al., 2018), 

profissionais de saúde bucal em países europeus (AHERN et al., 2019), médicos, 

enfermeiros, psicólogos e profissionais de serviço social em província canaden-

se (MACKENZIE et al., 2019), profissionais de farmácia na Jamaica (MURPHY et al., 

2014) e médicos e enfermeiros em países africanos (TEN HOOPE-BENDER et al., 

2017). 

 A partir desse escopo, compreende-se que o planejamento da FTS se dá 

em uma esfera macro, imersa em fatores de natureza política, econômica, social, 

geográfica e tecnológica, os quais não podem ser dissociados do processo de pla-

nejamento (BIRCH et al., 2007; CARVALHO et al., 2013; HALL & MEJIA, 1978). Destes 

atributos derivam aspectos de alavancagem para políticas públicas, como a capa-

cidade de gerenciar questões relacionadas à oferta de FTS por meio da formação 

de recursos humanos em saúde, regulações de trabalho e migração de profissio-

nais (BIRCH et al., 2007; LOPES et al., 2015).  

 Em se tratando do termo dimensionamento, observa-se que no contexto 

internacional há maior diversidade de terminologias empregadas, como staff size, 

staff need, staff requirement, service planning, workload measurement, workload 

planning (BURMEN et al., 2017; GRIFFITHS et al., 2020; MACDONALD et al., 2013; 

O’BRIEN-PALLAS et al., 2001; SCHOO et al., 2008). 

 Na definição de pesquisadoras brasileiras da área de enfermagem, o dimen-

sionamento é compreendido como
processo sistemático que fundamenta o planejamento e a avaliação 
do quantitativo e qualitativo de pessoal da enfermagem necessário 
para prover a assistência, de acordo com a singularidade dos servi-
ços de saúde, que garantam a segurança dos usuários/clientes e dos  
trabalhadores (FUGULIN et al., 2010, p. 122).

 O dimensionamento está associado à atividade de determinar quadro de 

pessoal adequado em termos de composição e quantitativo para o cumprimento 

das atividades cotidianas da assistência (VIANNA et al., 2013).  Nessa mesma linha, 

O’Brien-Pallas et al. (2001) aplica o termo planejamento de serviço de curto prazo 

para definir o processo de assegurar a alocação eficiente e efetiva de recursos por 



setores, o que inclui o capital humano. Schoo et al. (2008) descreve que a mensu-

ração da carga de trabalho é uma função de três elementos: demanda por servi-

ço, o desempenho executado na prestação do serviço e as unidades de trabalho 

necessárias para prestação do serviço. Os autores ainda descrevem que no nível 

micro geralmente se buscam abordagens pragmáticas baseadas em indicadores 

de desempenho a fim de estimar o quadro de pessoal em dado cenário.

 

Quadro 1 – Dimensionamento e Planejamento da força de trabalho em saúde.

Atributo Dimensionamento Planejamento

Escopo Micro Macro

Contexto Unidades organizacionais Regiões, territórios

Prazo Curto Médio/longo

Grupo de interesse 
primário

Gestores de 
estabelecimentos de saúde Gestores de sistemas de saúde

Elementos 
metodológicos

Sistemas de classificação de 
pacientes, mensuração de 
carga de trabalho, índice de 
segurança técnica, indicado-
res de capacidade instalada.

Demanda por serviços/profis-
sionais de saúde (o que inclui 
demografia, epidemiologia) e 
Oferta de profissionais de saúde 
(o que inclui formação de profis-
sionais, fluxos migratórios, saída 
de profissionais, taxa de partici-
pação de profissionais na assis-
tência). Razão populacional por 
profissionais de saúde.

Exemplos de 
estudos empíricos

Bonfim et al. (2016); Santos e 
Gaidzinski (2019); Matsumoto 
(2018); Burmen et al. (2017); 
Margadant et al. (2021)

Mackenzie et al. (2019); Birch et al. 
(2007); Laurence e Karnon (2017); 
Ahern et al. (2019)

 
Fonte: Elaborado pelos autores.

 No Brasil, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) realizou avanços 

importantes ao publicar resoluções (por exemplo, a Resolução n. 543/2017), que 

descrevem metodologias para dimensionar a força de trabalho de enfermagem 

necessária em unidades de internação, apoio diagnóstico, centrais de materiais e 

esterilização, atenção básica, dentre outros (CANAVEZI et al., 2017). Com base nisso, 

observa-se que o dimensionamento frequentemente está associado a contextos 

intraorganizacionais, como unidades de terapia intensiva (MONTEIRO et al., 2020). 
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 Diante das definições e de estudos na área, percebe-se que dimensiona-

mento está ligado a elementos de natureza micro (SCHOO et al., 2008). Geralmen-

te, busca-se dimensionar um quadro de pessoal para estabelecimento de saúde 

ou determinado setor. Neste contexto, os cálculos baseados em capacidade insta-

lada (ex.: um profissional para oito leitos), sistemas de classificação de pacientes e 

escalas de mensuração da carga de trabalho são alguns recursos metodológicos 

geralmente empregados (GRIFFITHS et al., 2020). 

 Observando as definições, compreende-se a razão de inconsistências no 

uso. Para dirimir confusões, pode-se se afirmar que o dimensionamento é um sub-

conjunto do planejamento. O quadro 1 sintetiza um paralelo entre os elementos 

que diferenciam cada um dos conceitos. 

 Com a evolução das metodologias para dimensionamento e planejamento 

da força de trabalho em saúde, foi natural a emergência de tipologias para clas-

sificá-las. A subseção a seguir apresenta algumas tipologias de planejamento e 

dimensionamento da FTS. 

1.2. Tipologias das metodologias para planejamento da força 
de trabalho em saúde
 As metodologias de planejamento da força de trabalho em saúde 

evoluíram de modelos menos complexos, que demandam menos cálculos ou 

diversidade de dados, para mais complexos, que empregam análises baseadas 

nas necessidades populacionais em termos de componentes demográficos e 

epidemiológicos. 

 Primeiramente, é importante situar que os estudos sobre planejamento da 

FTS aplicam análises sobre a demanda por serviços de saúde e a oferta de profis-

sionais de saúde. A demanda pode ser estimada a partir de diferentes abordagens, 

conforme será apresentado adiante. A oferta, por sua vez, está associada a fatores 

como a capacidade de formação de profissionais de saúde, aos fluxos migratórios, 

estoque de profissionais habilitados, estoque de profissionais atuantes, saída de 

profissionais (por exemplo, por aposentadorias e óbitos), proporção da participa-

ção em atividades de atenção direta à saúde, proporção da participação em ati-

vidades de determinada linha de cuidado (BIRCH et al., 2007; LOPES et al., 2015; 

MACKENZIE et al., 2019). A figura 1 exemplificada a fluxo da oferta. 
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Figura 1 – Oferta da Força de Trabalho em Saúde.

 
 

Fonte: Elaborado com base nos estudos de Mackenzie et al. (2019).

Figura 2 – Abordagem de razão populacional

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores.

 Em se tratando de estimativa da demanda por serviços de saúde, existe 

maior variedade de elementos que podem ser aplicados para determiná-la (Ono 

et al., 2013). Diversas abordagens para planejamento da demanda por serviços de 

saúde emergiram, dentre elas a razão populacional, a utilização, a meta de serviço 

e de necessidades (WHO, 2010a), cada uma delas é descrita a seguir.
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  A abordagem de razão populacional, como apresentado na Figura 2, ba-

seia-se na lógica de estipular uma razão entre um quantitativo populacional e uma 

categoria profissional (por exemplo, um médico para 3000 pessoas). O aumento da 

FTS futura ocorre mediante projeções de crescimento populacional. É uma abor-

dagem amplamente utilizada, uma vez que não demanda grande variedade de 

dados, além dos cálculos serem de simples aplicação. Apesar disso, essa aborda-

gem pressupõe uniformidade nas necessidades da população, bem como na pro-

dutividade dos profissionais (WHO, 2010a; DREESCH et al., 2005; LOPES et al., 2015). 

Esse tipo de parâmetro é frequente em orientações do Ministério da Saúde, como 

no documento Critérios e Parâmetros Assistenciais para Planejamento e Progra-

mação de Ações e Serviços no Âmbito do Sistema Único de Saúde (Ministério da 

Saúde, 2017a).

A abordagem de utilização estima a FTS de acordo com padrões passados no uso 

dos serviços de saúde. Para aplicá-la é necessário pressupor que os padrões de uso 

dos serviços prévios foram integrais às necessidades da população, uma vez que a 

configuração da FTS futura será uma função dos padrões passados corrigidos por 

mudanças no perfil demográfico da população (DREESCH et al., 2005; KROEZEN 

et al., 2018; O’BRIEN-PALLAS et al., 2001; WHO, 2010a). A Figura 3 ilustra essa abor-

dagem. 

Figura 3 – Abordagem de utilização

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 4 – Abordagem de meta de serviço

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 5 – Abordagem de necessidades

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelos autores.

 A abordagem de meta de serviço busca estimar a FTS com base em obje-

tivos, normalmente estabelecidos em políticas de saúde (DREESCH et al., 2005; 

WHO, 2010a). Portanto, torna-se uma perspectiva aplicável quando existem obje-

tivos e metas bem definidas, isto é, quando se busca estimar a força de trabalho 
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necessária para atender serviços de assistência à pessoa até atingir um dado alvo. 

Conforme ilustrado na Figura 4, é possível planejar os recursos humanos em saúde 

necessários para atingir uma meta associada à redução da prevalência de dado 

status de saúde na população de uma região.

 Por fim, a abordagem de necessidades busca compreender elementos da 

natureza demográfica, epidemiológica e de serviços da população para planejar 

serviços que atendam às suas demandas (ASAMANI et al., 2021; BIRCH et al., 2007; 

MACKENZIE et al., 2019). Tal abordagem possui como vantagem melhor compre-

ensão da realidade do usuário de serviços de saúde, porém exige maior variedade/

volume de dados para aplicação. Além disso, como é uma abordagem que não 

estabelece limites de recursos, traz como pressuposto a integral capacidade de 

provimento dos serviços de saúde. Essa abordagem é ilustrada na Figura 5.

1.3. Tipologias das metodologias para dimensionamento da 
força de trabalho em saúde
 As tipologias de dimensionamento são baseadas em levantamentos 

realizados por Griffiths et al. (2020) e Schoo et al. (2008). As metodologias podem ser 

classificadas entre julgamento profissional, benchmarking, abordagem baseada 

em volume, sistema de classificação de paciente e tarefas. 

 As duas primeiras são mais simples. Enquanto a primeira se baseia no di-

mensionamento conforme julgamento de especialistas e profissionais com expe-

riência, a segunda abordagem parte de comparações com unidades com perfil 

assistencial semelhante (GRIFFITHS et al., 2020). 

 A abordagem de volume é construída com base em parâmetros de razão 

por capacidade instalada (GRIFFITHS et al., 2020). Exemplos dessa abordagem es-

tão presentes em legislações ou orientações que informam o número mínimo de 

leitos para cada categoria profissional (ANVISA, 2010; PICCHIAI, 2009). A Figura 6 

ilustra essa abordagem. 

 Já a abordagem por sistema de classificação de pacientes (SCP) compre-

ende que os indivíduos possuem diferentes graus de dependência por serviços de 

saúde, permitindo mensurar o esforço necessário dos profissionais que atuarão na 

assistência (FUGULIN et al., 2005; VANDRESEN et al., 2018). A Resolução n. 543/2017 

do Conselho Federal de Enfermagem contempla o uso de metodologias baseadas 

em SCP para estimar a força de trabalho de enfermagem necessária em horas 
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para perfis de cuidados para pacientes. A Figura 7 ilustra alguns exemplos de apli-

cação dessa abordagem.

Figura 6 – Abordagem de volume

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 7 – Abordagem por sistema de classificação de pacientes (SCP)

 
Fonte: Elaborado pelos autores.

 Por fim, a abordagem de tarefas contempla metodologias que mensuram 

a carga de trabalho a partir de uma análise da frequência dos procedimentos e o 

tempo médio demandado por eles ao longo da assistência de um paciente (GRI-

FFITHS et al., 2020). Alguns instrumentos, como o Nursing Activity Score (NAS), 

foram desenvolvidos no intuito de computar as horas de cuidado a enfermagem 

necessitaria para atender necessidades de pacientes e, muitas vezes, são utilizados 

como suporte ao dimensionamento (MONTEIRO et al., 2020).

4 horas de
enfermagem

6 horas de
enfermagem

Cuidado mínimo

Cuidado intermediário





 O objetivo da presente unidade é apresentar os procedimentos metodoló-

gicos para levantamento de publicações acerca da temática dimensionamento e 

planejamento da força de trabalho em saúde em publicações científicas e institu-

cionais no Brasil e exterior. O mapeamento de ambas as fontes foi necessário, visto 

que algumas instituições, como conselhos de saúde, secretarias estaduais/munici-

pais de saúde e organizações internacionais também levantam discussões acerca 

do dimensionamento de força de trabalho na saúde. 

 Em relação às fontes institucionais nacionais, foram consultados materiais 

em documentos publicados pelo Ministério da Saúde, secretarias estaduais de 

saúde e conselhos federais de saúde, regulamentados pela Resolução n. 287/1998 

do Conselho Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). As consultas foram 

realizadas nos sítios eletrônicos de todas as secretarias de saúde das unidades da 

federação brasileira sobre materiais contendo metodologias de dimensionamento 

de força de trabalho em saúde. De modo semelhante, foram realizadas buscas nos 

sítios eletrônicos dos conselhos federais de saúde. Para ambas as consultas, foram 

utilizados os sistemas de buscas de documentos disponíveis nos sítios, aplican-

do-se as palavras-chave “dimensionamento ou planejamento” e “metodologia ou 

modelo”. Esse levantamento permitiu localizar materiais nas secretarias de saúde 

do Distrito Federal, São Paulo e Conselho Federal de Enfermagem. 

 Em relação à literatura institucional internacional, foram selecionados rela-

tórios de instituições internacionais a partir da técnica bola de neve. Assim, foram 

escolhidos relatórios a partir do termo “health workforce planning”, que apresen-

tavam os modelos utilizados por países e como foi executado o planejamento. A 

seleção resultou em 13 relatórios técnicos de organizações como a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o Banco Mundial e União Europeia.

 Em relação às publicações científicas, primeiramente foi realizada uma bus-

ca nas bases nacionais SciELO Saúde, Spell e Biblioteca Virtual da saúde (BVS). 

Para a seleção de publicações optou-se por estudos na língua portuguesa e que 

tivessem a descrição completa de metodologias de dimensionamento da força 

de trabalho na área de saúde. Na base SciELO Saúde foram utilizados os termos 

de busca “(Dimensionamento OR planejamento) AND (modelo OR metodologia)”, 

porém houve a necessidade de aumentar o escopo, por apresentar apenas sete 

artigos. Por esse motivo, o primeiro termo foi alterado para “Força de trabalho OU 

dimensionamento”. Na base Spell, a busca manteve o termo “(Dimensionamento 
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OR planejamento) AND (modelo OR metodologia)”, com retorno de apenas um 

artigo. Ao alterar o termo para “Força de trabalho AND saúde”, o resultado foi am-

pliado para 13 artigos. Contudo, não houve aproveitamento desses pela falta de um 

conteúdo metodológico completo de dimensionamento de recursos humanos da 

saúde. A pesquisa na BVS foi realizada utilizando o termo “(Dimensionamento OR 

planejamento) AND modelo”, obtendo um retorno de 56 artigos. Posteriormente, 

a busca foi alterada para “(Dimensionamento OR planejamento) AND (modelo OR 

metodologia)” obtendo-se um conjunto maior de resultados, 141 artigos. 

 Após as buscas nas bases, foram compilados 386 artigos, sendo que, ao rea-

lizar uma análise detalhada, foram excluídos os que fossem de temas diferentes ou 

sem aplicação metodológica, duplicados e/ou em idioma divergente. Nessa busca 

optou-se por selecionar: revisões de literatura sobre planejamento ou dimensio-

namento de força de trabalho da saúde, trabalhos que apresentassem modelos, 

cálculos e métricas sobre PDFTS aplicados apenas ao contexto da saúde. Conclu-

ídas as filtragens, 27 trabalhos foram selecionados, sendo 2 revisões de literatura 

sobre o tema e 25 contendo modelos sobre dimensionamento de força de trabalho 

completos. Para o levantamento dos trabalhos referenciados foi utilizada a técnica 

“bola de neve”, em que cada um desses estudos aponta outros. Assim, ao total, fo-

ram incluídos mais 20 novos documentos, dentre eles artigos, dissertações, teses e 

relatórios. Todo o levantamento é sintetizado na Figura 8

Figura 8 – Levantamento dos trabalhos referenciados

 

Fonte: Elaborado pelos autores.

BUSCAS EM PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS

Seleção de 13 relatórios técnicos de instituições nacionais e internacionais

BUSCAS EM PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

Seleção de 1.047 artigos nas bases Biblioteca Virtual da Saúde, Scielo Saúde,
 Spell, Web of Science, Pubmed e Scopus

LEVANTAMENTO ADICIONAL

Seleção de mais 20 novos documentos a partir da técnica de bola de neve
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 Buscas também foram realizadas em três bases internacionais: Web of 

Science (WoS), Scopus e Pubmed, utilizando os termos workforce planning asso-

ciados aos termos health e model. Essa busca resultou em 661 artigos, sendo 184 

da WoS, 267 na PubMed e 210 na Scopus. Após isso, foram removidos estudos du-

plicados, totalizando 358 artigos. Destes, foi verificado o fator de impacto de todas 

as revistas e selecionadas apenas aquelas cujo valor mínimo foi de 1.40, totalizando 

169 artigos. A partir dessa seleção, foi realizada uma triagem por três pesquisado-

res, a partir de uma análise de diferentes critérios: aderência do resumo ao tema, 

identificação de modelos contendo métricas e variáveis usadas para mensurar o 

dimensionamento da força de trabalho. Após essa triagem, foram selecionados 84 

trabalhos que foram analisados com maior profundidade.

 Uma estratégia complementar ao levantamento internacional foi a condu-

ção de um estudo bibliométrico, descrito na Unidade 5 uma vez que a partir das 

análises realizadas foi possível identificar os autores mais relevantes sobre a temá-

tica de dimensionamento da força de trabalho no exterior. Esse estudo foi sobre-

tudo importante, pois existem variadas experiências de dimensionamento no ex-

terior e, desse modo, foi possível ratificar alguns achados das consultas realizadas 

nesse estudo, bem como revisões publicadas anteriormente (LOPES et al., 2015).





 A partir dos levantamentos realizados foi possível identificar experiências 

de PDFTS tanto em contexto nacional quanto internacional. A presente seção tem 

como objetivo descrever algumas das experiências com maior número de relatos. 

O Quadro 2 apresenta a lista das metodologias bem como as abordagens às quais 

estão associadas e a terminologia, dimensionamento ou planejamento. Em segui-

da, serão apresentados exemplos de aplicação de cada uma delas.

Quadro 1 – Lista de metodologias e abordagem predominante

Estratégia Abordagem Metodologia

Dimensionamento Volume Recomendações ANVISA, 
secretarias de saúde

Dimensionamento Tarefas Instrumentos (ex.: NAS, TISS-28)

Dimensionamento Sistema de Classificação 
de Pacientes Conselho Federal de Enfermagem

Dimensionamento/
Planejamento Tarefas/Utilização Carga de trabalho (Workload 

Indicator of Staffing Needs)

Planejamento Razão Populacional Atenção Primária

Planejamento Razão Populacional Especialidades por razão 
populacional

Planejamento Necessidades Necessidades

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.1 Metodologias para dimensionamento
 Primeiramente serão descritos exemplos de aplicação de metodologias 

para dimensionamento da FTS. Nesse sentido, serão apresentadas experiências 

sobre metodologias baseadas em tarefas, sistema de classificação de pacientes e 

volumes. 

 3.1.1. Metodologia baseadas em tarefas 

 As metodologias baseadas em tarefas se caracterizam por utilizar a frequên- 

cia dos procedimentos e os respectivos tempos como referência para o dimen-

sionamento. Associando-se ambos os elementos é possível mensurar a carga de 

trabalho por profissionais e assim dimensionar a FTS. 

 Neste universo de metodologias, existem exemplos mais estruturados, com 

o guia para aplicação, validados por múltiplos estudos, inclusive no Brasil, como 
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o Workload Indicator of Staffing Needs (WISN) (WHO, 2010b; BONFIM et al., 2022; 

BURMEN et al., 2017; MCQUIDE et al., 2013; SILVA & DAL POZ, 2022; WUNDAVALLI et 

al., 2019) e instrumentos para mensuração de carga de trabalho para enfermagem 

em contextos de internação hospitalar, como o Nursing Operation Workload (Mar-

gadant et al., 2021), o Therapeutic Intervention Scoring System-28 (PADILHA et al., 

2005), o Nine Equivalents of Nursing Manpower (CARMONA-MONGE et al., 2013) e 

o Nursing Activy Score (NAS) (MONTEIRO et al., 2020; QUEIJO & PADILHA, 2009). 

 A maior parte dos estudos nacionais de mensuração de carga de trabalho 

da abordagem tarefa é direcionada para as categorias de enfermagem ou me-

dicina e geralmente seguem os modelos mencionados acima. No cenário inter-

nacional, é possível identificar experiências que também os seguem, assim como 

estudos construídos a partir de lógicas menos estruturadas, com aplicações para 

mensurar a carga de trabalho de categorias profissionais como médicos radiolo-

gistas (MACDONALD et al., 2013; NISHIE et al., 2015), dietistas (WARD & O’RIORDAN, 

2015), farmacêuticos (CAVAYE et al., 2018; GREGÓRIO et al., 2017). 

 A seguir serão descritas as aplicações do WISN e do NAS, uma vez que são 

instrumentos com maior aplicação em contexto nacional. 

 3.1.1.1. WISN 

 Os estudos identificados que utilizaram a metodologia de carga de trabalho 

foram baseados no Workload Indicator of Staffing Needs (WISN) da Organização 

Mundial da Saúde, fazendo uso de dados de tempos e frequência de produção 

em estabelecimentos de saúde (WHO, 2010b). Por se tratar de uma metodologia 

oriunda da OMS, registram-se aplicações tanto no Brasil quanto no exterior.

 Cabe mencionar que neste material a metodologia será apresentada no âm-

bito do dimensionamento. No entanto, é importante esclarecer que ela pode ser 

enquadrada tanto como planejamento quanto dimensionamento, a depender do 

escopo de aplicação. Conforme o próprio manual do WISN descreve, “o quadro de 

pessoal necessário para estabelecimentos de saúde pode ser agregado ao longo das 

áreas administrativas para estimar o pessoal necessário por distritos, províncias ou 

nações” (WHO, 2010b, p. 2). O escopo a nível meso/macro, com adições de análises de 

elementos estratégicos como a oferta de FTS, pode levar à classificação da metodo-

logia como ferramenta de planejamento, enquadrada na abordagem de utilização 

por aplicar frequências e padrões de uso passados para mensurar a FTS. Enquanto 

ferramenta de dimensionamento, enquadra-se na abordagem de tarefas. 
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 Os estudos que utilizaram o WISN focaram nas categorias profissionais de 

médicos (BURMEN et al., 2017; MACHADO et al., 2022; MATSUMOTO, 2018; MENE-

ZES et al., 2022), enfermeiros (BONFIM et al., 2016; CANAVEZI et al., 2017; WUNDA-

VALLI et al., 2019). Silva e Dal Poz (2022) realizaram um estudo em um hospital 

referência em cuidados paliativos e contemplaram as categorias de serviços em 

medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia e serviço social. 

Ainda foram localizados estudos abrangendo outras categorias da área de saúde, 

como farmacêuticos e assistentes de farmácia (MCQUIDE et al., 2013). Em relação 

ao contexto, foram identificadas aplicações desde a atenção primária (BONFIM et 

al., 2016, 2022; MATSUMOTO, 2018) até alta complexidade (MCQUIDE et al., 2013; 

SILVA & DAL POZ, 2022). As experiências identificadas utilizaram majoritariamente 

levantamentos primários de dados. 

 Os passos seguidos para aplicação da metodologia WISN são apresentados 

na Figura 9. 

Figura 9 – Passos para aplicação da metodologia de carga de trabalho

Fonte: Elaborado com base no Manual do WISN – WHO (2010b).

Passo 1. Inicialmente, define-se uma unidade e um quadro profissional para 

o dimensionamento. Algumas perguntas podem orientar a tomada de de-

cisão quanto à priorização da unidade, conforme a lista a seguir: 

• Em que área há maior escassez de profissionais?
• Quais categorias profissionais possuem uma distribuição de profissionais 
mais desigual? 
• Qual área possui maior desbalanceamento de profissionais?

Após a definição da categoria profissional, é calculada uma estimativa do 

tempo disponível de um trabalhador ao longo de um ano, em horas – cha-

mado de tempo de trabalho disponível por profissional (TTD) – que é resul-

4) Dimensionar necessidades de pessoal

5) Interpretar resultados para aplicação
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tado da carga horária descontados os períodos de férias, feriados e possíveis 

ausências, conforme descrito na equação 1.

TTD = (T - A)  ×  F                  (1)TTD = (T - A)  ×  F                  (1)

T: Número de dias de trabalho possíveis em um ano;
A: Ausências registradas em razão de férias, feriados, licenças e de 
mais razões;
F: Número de horas trabalhadas por dia.

Passo 2. Uma vez definidos os pontos anteriores, são determinadas as prin-

cipais atividades executadas pelos profissionais envolvidos. Nesse sentido, 

é comum categorizar as atividades em três grupos. A Figura 10 apresenta a 

divisão de atividades para o profissional de enfermagem. 

Figura 10 – Componentes de trabalho de enfermeiro

Serviços de 
saúde (A) Suporte (B) Atividades

adicionais (C)

Atividades de cuidado 
direto

Ex.: Consultas, 
atendimento de 

demanda espontânea, 
visita domiciliar

Atividades de cuidado 
indireto

Ex.: Assistência em 
exames, supervisão de 
funcionários, reuniões 

administrativas, 
registros

Atividades de 
uma categoria 

desempenhadas por 
apenas um indivíduo do 

grupo

Ex.: controle de 
suprimentos, 

treinamento e 
desenvolvimento de 

funcionários

Fonte: Adaptado de Bonfim et al. (2016).

Passo 3. Em sequência, é computado o tempo de execução das atividades 

listadas no passo 2, o que pode ser feito por meio de observações ou regis-

tros com parâmetros de tempo de execução de procedimentos. O próximo 

passo é dimensionar a necessidade de pessoal, que é realizado por meio de 

cálculos específicos para cada grupo de atividades do passo 2. 

Para serviços de saúde (A), multiplica-se o tempo médio das atividades pela 

frequência anual. Em sequência, divide-se esse resultado pelo TTD. Para 
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fins de exemplificação, a Tabela 1 apresenta o cálculo para apenas dois pro-

cedimentos. Foi usado um TTD equivalente a 1576 horas. 

Tabela 1 – Exemplo de cálculo de serviços de saúde

Intervenção Produção 
anual

Tempo 
médio em 

horas

Tempo 
total

Quantidade 
de 

profissional

Consulta 5000 0,33 1650 1650/1576 = 1,04

Atendimento 
de demanda 
espontânea

3000 0,39 1170 1170/1576 = 0,74

(A) Total 1,78 profissionais

Fonte: Adaptado de Canavezi et al. (2017).

Nas atividades de suporte (B), é calculado o percentual dos profissionais 

para cada ação, para, em seguida, estimar o Fator de Ajuste de Categoria 

(FAC). Por exemplo, estima-se que, em média, enfermeiras, diariamente, 

passam 30 minutos (0,5 hora) do tempo efetuando registros em prontuá-

rios ou demais documentos. Considerando uma carga horária líquida diária 

desse profissional de 7,2, divide-se 0,5 hora/7,2 horas, obtendo-se que 6,9% 

da carga horária é dedicada a tal atividade. Se o profissional participar de 

uma reunião de 2h mensalmente, sabendo-se que ocorreram 12 reuniões 

ao longo de um ano, por 12 x 2 horas, obtêm-se 24 horas em reuniões. Isso 

irá resultar em 24h/1576h de TTD, o que culmina em 1,5%. Somam-se todos 

os percentuais para, posteriormente, calcular o FAC a partir da equação 2 a 

seguir. 

Caso, por exemplo, o percentual total seja de 50% após calcular todas as ati-

vidades de suporte, o FAC será de:

FAC   =   1  ÷  (1  -  0,5)  =  2 
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Por fim, são abordadas as atividades adicionais (C), que são aquelas reali-

zadas por apenas um número limitado de profissionais, como supervisão ou 

gerenciamento da relação preceptores/residentes. Nesse caso, é calculado o 

tempo anual dessas atividades e dividido pelo TTD. 

Passo 4. Considerando o total de cada componente, é possível aplicar a 

equação 3 a seguir para estimar o total de profissionais necessários na uni-

dade priorizada.  

Força de trabalho necessária   =   A   ×   B   +   C                         (3)

 A metodologia WISN possui vantagens e desvantagens. Primeiramente, 

possuem referências internacionais que têm sido testadas em diferentes países, 

inclusive no Brasil. É uma das mais difundidas entre pesquisadores brasileiros que 

estudam PDFTS. Ademais, é uma metodologia que consegue se adaptar a diferen-

tes níveis de atenção e contextos, uma vez que se baseia em tempos e frequência 

de procedimentos. Todavia, a sua aplicação parte de padrões de uso anteriores 

para dimensionar, ou seja, a metodologia assume que a produção retrospectiva 

estava em condições ideais de cumprimento para adotá-la como referência. Ade-

mais, é uma metodologia que não emprega um olhar sobre o perfil de necessida-

des da população-alvo. 

 3.1.1.2. NAS

 O instrumento do NAS descreve um conjunto de atividades reunidas nas 

seguintes categorias: monitorização e controles; investigações laboratoriais; me-

dicação; procedimentos de higiene; cuidado com drenos; mobilização e posicio-

namento; suporte e cuidados aos familiares e pacientes; tarefas administrativas 

e gerenciais; suporte ventilatório; suporte cardiovascular; suporte renal; suporte 

neurológico; suporte metabólico; intervenções específicas (GREBINSKI et al., 2019; 

LIMA et al., 2008; MONTEIRO et al., 2020; QUEIJO & PADILHA, 2009). Para cada ativi-

dade do instrumento existem pontuações, conforme apresentado em uma amos-

tra do instrumento na Tabela 2, disponível integralmente no Anexo D. 

 A aplicação da metodologia pode ser representada pelo fluxograma apre-

sentado na Figura 11, que será detalhada na sequência. 
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Tabela 2 – Instrumento NAS (parcial)

Atividade Pontuação

1a. Sinais vitais horários, cálculo e registro do balanço hídrico. 4,5

1b. Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua 
por 2 horas ou mais em algum plantão 12,1 por razões de 

segurança, gravidade ou terapia, tais como ventilação mecânica 
não invasiva, desmame, agitação, confusão mental, posição prona, 
procedimentos de doação de órgãos, preparo e administração de 

fluidos ou medicação, auxílio em procedimentos específicos.

12,1

1c. Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 
4 horas ou mais em algum plantão 19,6 por razões de segurança, 

gravidade ou terapia, tais como os exemplos acima.
19,6

Fonte: Adaptado de Queijo e Padilha (2009).

Figura 11 – Fluxograma da aplicação da NAS

Fonte: Elaborado pelos autores.

Passo 1. Primeiramente, é necessário definir um período de aplicação do 

instrumento. Por exemplo, pode-se definir que a análise será realizada para 

um período de seis meses. 

Passo 2. Em sequência, diariamente o instrumento será aplicado para pa-

cientes que permanecerem 24 horas na unidade de internação. Tal coleta 

pode ser feita por meio dos registros dos prontuários com complementa-

ções de fontes primárias caso necessário. Com base nisso, cada paciente 

possuirá uma pontuação ao final do dia, conforme os procedimentos aos 

quais foi submetido e, consequentemente, será possível somar todas as 

pontuações diárias de todos os pacientes. 

2) Aplicar instrumento

3) Somar média de pontuações NAS

4) Dimensionar força de trabalho 



Passo 3. Ao final do período de aplicação, é possível calcular a média das 

pontuações dos pacientes. Por fim, conforme a equação 4, é calculado o 

dimensionamento, inclusive com a determinação da proporção de enfer-

meiros em relação a técnicos de enfermagem. 

 

em que

PE: Pessoal de enfermagem 
E: quantidade de equipes 
NAS: pontuação média do período 
IST: índice de segurança técnica para garantir cobertura integral de profis-
sionais devido a ausências de profissionais (falta, férias, licenças).

Para fins de exemplificação, considere-se o seguinte caso. Suponha-se que 

um hospital possua 5 equipes (turnos da manhã, tarde, noite I, noite II e noi-

te III). O NAS médio diário em um período de 4 meses foi de 565,32 pontos e 

o IST foi de 15%. Considerando a proporção de 52% de enfermeiras em rela-

ção a técnicos, tem-se: 

32,50 × 0,52 = 17 enfermeiras
32,50 × 0,48 = 15 técnicos de enfermagem

 Apesar de ser uma abordagem com quantidade razoável de publicações, 

estudos futuros devem ser replicados para validar o uso destes métodos em dife-

rentes contextos (MONTEIRO et al., 2020). Geralmente as metodologias têm sido 

empregadas para mensurar a carga de trabalho de uma categoria profissional ape-

nas (GRIFFITHS et al., 2020). É necessário que avanços sejam realizados de modo a 

agregar com a mensuração da carga de trabalho a partir de equipes (FUNKE et al., 

2012), bem como ampliar para mais categorias profissionais, além da enfermagem. 

 3.1.2. Metodologia de Sistema de Classificação de Pacientes

 A presente metodologia parte da premissa de que a variação no perfil de 

pacientes assistidos exige diferentes graus de necessidade por cuidado que, por 
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consequência, podem ser traduzidos em carga de trabalho (CANAVEZI et al., 2017; 

FUGULIN et al., 2005). Nesse sentido, estudos têm sido realizados no intuito de de-

senvolver medidas para classificação de pacientes e tradução destas para a carga 

horária necessária para atender diferentes grupos de pacientes.

 Uma das metodologias presentes na Resolução n. 543/2017 do COFEN é ba-

seada na lógica de internações para dimensionar o número enfermeiros e técni-

cos/auxiliares de enfermagem adequado para unidades de internação. A Figura 12 

apresenta o fluxo de aplicação da metodologia.

Figura 12 – Fluxo de aplicação da metodologia de internações

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 3 – Necessidade de profissionais por grau de cuidado

Grau de cuidado Quantidade horas 
de enfermagem

Proporção de enfermeiros 
em relação a técnicos/

auxiliares

Cuidados mínimos 4 horas 33%

Cuidados intermediários 6 horas 33%

Cuidados de alta dependência 10 horas 36%

Cuidados semi-intensivos 10 horas 42%

Cuidados intensivos 18 horas 52%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Passo 1. Inicialmente, o paciente é classificado quanto ao grau de depen-

dência de serviços de assistência a depender de um conjunto de condições: 

paciente em cuidados mínimos (PCM), paciente em cuidados intermediá-

rios (PCI), pacientes em cuidados de alta dependência (PCAD), paciente em 

cuidados semi-intensivos (PCSI), pacientes em cuidados intensivos (PCIt). 

33

2) Calcular total de horas de enfermagem
necessárias para atender demandas



34

Existem diferentes escalas para classificação de pacientes, inclusive para 

diferentes perfis de público e de serviço  (DINI et al., 2014; MARTINS & FOR-

CELLA, 2006). Foi parametrizado que para cada grau de cuidado é necessá-

rio um total de horas, bem como uma proporção de profissionais de enfer-

magem em relação a técnicos, conforme a Tabela 3.

Passo 2. O cálculo do total de horas de enfermagem (THE) é feito a partir da 

quantidade de pacientes em cada uma das classificações acima, conforme 

a equação 5. As variáveis PCM, PCI, PCAD, PCSI e PCIt são as quantidades 

de pacientes de acordo com o grau de cuidado e os números se referem às 

horas, conforme estipulado na Tabela 3. 

THE   =   (PCM  ×  4)  +  (PCI  ×  6)  +  (PCAD  ×  10)  +  (PCSI  ×  10)  +  (PCIt  ×  18) 

(5)

Para fins didáticos, será apresentado um exemplo de aplicação na Tabela 

4. Suponha-se uma unidade com a seguinte distribuição de pacientes em 

determinado mês: 

Tabela 4 – Distribuição de pacientes por tipo

Tipo de paciente Quantidade

Paciente em cuidados mínimos 5

Paciente em cuidados intermediários 8

Pacientes em cuidados de alta dependência 4

Pacientes em cuidados semi-intensivos 3

Pacientes de cuidados intensivos 2

Fonte: Elaborado pelos autores.

Considerando essas quantidades e a fórmula, tem-se a necessidade de 174 

horas de total de horas de enfermagem (THE).

THE   =   (5  ×  4)  +  (8  ×  6)  +  (4  ×  10)  +  (3  ×  10)  +  (2  ×  18)

THE   =    174
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Passo 3. Após o cálculo das horas de enfermagem, é mensurada a constan-

te de marinho (KM) para assegurar a cobertura do serviço, deduzidas ausên-

cias, apresentada na equação 6.

Caso a unidade do exemplo opere todos os dias da semana, os profissio-

nais tenham uma carga horária semanal de 36 horas e o gestor da unidade 

queira utilizar um índice de segurança técnica de 15% para cobrir ausências, 

tem-se: 

O quantitativo de pessoal é determinado pela multiplicação entre o total de 

horas de enfermagem e a constante de Marinho, conforme equação 7.

Qtde de Profissionais   =   THE  ×  KM                               (7)

Qtde de Profissionais   =   174  ×  0,2236  =  38,90 profissionais

Por fim, para estimar a proporção de enfermeiros e técnicos/auxiliares de 

enfermagem, tomam-se as proporções da classificação de pacientes (Ta-

bela 3) com maior carga horária. A classe de paciente que demanda mais 

tempo de profissionais no exemplo criado foi a dos pacientes com cuidado 

intermediário, visto que, conforme a Tabela 3, com oito pacientes, e a quan-

tidade de horas demandadas por essa categoria de paciente é de 6 horas, o 

que resulta em 48 horas para o grupo. Tomando como referência a terceira 

coluna de Tabela 3, tem-se uma proporção de 33% de enfermeiros – o que 

corresponde a 13 trabalhadores da categoria – a 66% de técnicos/auxiliares 

de enfermagem, ou seja, 25 profissionais.

 Tais experiências geralmente foram direcionadas para dimensionar enfer-

meiros e técnicos de enfermagem na atenção especializada (BRAGA et al., 2018; 

MATSUSHITA et al., 2005; NICOLA, 2004; PEDRO et al., 2017; TANOS et al., 2000; 

VANDRESEN et al., 2018; VITURI et al., 2011) e inclusive atenção domiciliar (DAL BEN 

& GAIDZINSKI, 2007).
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 3.1.3. Metodologias de dimensionamento por volume 

 As metodologias de dimensionamento baseadas em volume geralmente 

são construídas a partir de parâmetros de capacidade instalada, por exemplo o 

número de leitos de uma UTI que cada enfermeiro deve atender. 

 A construção destes parâmetros pode ser realizada por meio de diferentes 

estratégias: 1) consenso entre grupos de trabalho, a partir da análise de recomenda-

ções ou benchmarking; 2) estudos experimentais, no qual se busca compreender 

o efeito do tamanho do efetivo profissional sobre o status de saúde dos pacientes; 

3) uso corrente na prática clínica: construção do parâmetro a partir da avaliação da 

capacidade de atendimento no período corrente (CARTMILL et al., 2012). 

 Por um lado, essa metodologia possui como vantagem a simples aplicação. 

No entanto, os parâmetros devem ser aplicados com cautela, pois cada cenário 

possui um perfil particular, o que demanda adaptações de acordo com o uso.

 

 3.2. Metodologia para Planejamento da Força de Trabalho 
em Saúde
 A seguir serão apresentadas metodologias para planejamento da força de 

trabalho, descrevendo experiências que seguem lógicas de razão populacional, 

utilização e necessidades. Conforme já informado, geralmente as metodologias de 

planejamento da FTS possuem uma abordagem integrada, na qual se calculam 

elementos relacionados à demanda por serviços de saúde e à oferta de profissio-

nais para, finalmente, comparar ambos. 

 3.2.1. Razão Populacional 

 A presente metodologia se caracteriza por planejar a FTS a partir de parâ-

metros de razões, estipulando um número necessário de profissionais de acordo 

com determinado referencial populacional (por exemplo, estima-se que em um 

dado local seja necessário um médico cardiologista para cada 15.385 pessoas). Essa 

é uma abordagem que não demanda uma ampla variedade de dados, nem exige 

procedimentos matemáticos complexos, o que pode explicar a sua popularização 

em vários países (DREESCH et al., 2005; LOPES et al., 2015; WHO, 2010a). No entanto, 

é um modelo que pressupõe que as necessidades da população são relativamente 

homogêneas, uma vez que elementos demográficos e epidemiológicos não são 

analisados (DREESCH et al., 2005). 
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 Dentre as experiências internacionais, parâmetros de razão populacional 

são aplicados para diferentes finalidades, como 1) estimar um parâmetro que pos-

sa responder à necessidade de profissionais pela população em determinada re-

gião (Smith, 2018); 2) realizar projeções da necessidade de profissionais a partir da 

previsão do tamanho da população (KEIPPER & BERMAN, 2019); 3) determinar di-

retrizes para um programa de saúde (WHO, 2014); 4) comparar a distribuição de 

profissionais em diferentes regiões (WHO, 2016). 

 No Brasil, algumas políticas de saúde institucionalizadas pelo Ministério da 

Saúde contêm parâmetros que estipulam a distribuição de categorias profissio-

nais a partir de um quantitativo populacional, como a Política Nacional de Atenção 

Básica (Ministério da Saúde, 2017b) e os Critérios e Parâmetros Assistenciais para 

o Planejamento e Programação de Ações e Serviços de Saúde no âmbito do SUS 

(Ministério da Saúde, 2017a). Metodologias baseadas nestas referências serão deta-

lhadas a seguir. 

 3.2.1.1. Especialidades médicas 

 O Caderno de Critérios e Parâmetros Assistenciais para o Planejamento e 

Programação de Ações e Serviços de Saúde no âmbito do SUS (Ministério da Saú-

de, 2017a) é uma publicação que contém, dentre outros elementos, parâmetros de 

razão populacional para especialidades médicas. A Tabela 5 ilustra alguns desses 

parâmetros. 

Tabela 5 – Referência de parâmetros de necessidade por especialidades médicas

Especialidade Razão médico/100 mil 
habitantes

Número de habitantes/
especialista

Clínico Geral 25 4.000

Ginecologista/Obstetra 25 4.000

Pediatra 25 4.000

Oftalmologista 4 25.000

Ortopedista 10 10.000

Cardiologista 6,5 15.385

Cirurgião Geral 16 6.250

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde (2017a),

 



38

 A aplicação dessa metodologia está condicionada à estimativa da popula-

ção de um dado espaço geográfico dividido pelo parâmetro determinado. Para 

isso, é possível utilizar dados de projeções populacionais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ou do Ministério da Saúde para um município ou re-

gião de interesse e, assim, determinar a FTS.

 Considerando que dada região de saúde estime que sua população atinja a 

marca de 352 mil habitantes até 2025, o número de profissionais de saúde neces-

sário será resultado deste quantitativo populacional dividido pelos parâmetros, o 

que resultará nos valores da Tabela 6.

Tabela 6 – Estimativa populacional baseada em razão populacional

Especialidade
Razão 

médico/100 mil 
habitantes

Número de 
habitantes/
especialista

Total de 
profissionais

Clínico Geral 25 4.000 88

Ginecologista/
Obstetra 25 4.000 88

Pediatra 25 4.000 88

Oftalmologista 4 25.000 14

Ortopedista 10 10.000 35

Cardiologista 6,5 15.385 23

Cirurgião Geral 16 6.250 23

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde (2017a), 

 Adicionalmente, outras análises podem ser agregadas a estes estudos, como 

a estimativa da oferta futura de profissionais de modo a verificar o balanceamento 

entre os componentes demanda e oferta. Além disso, incluir elementos sobre a 

cobertura de plano de saúde, a fim de estimar a força de trabalho necessária para 

atender a população dependente do SUS. 

 No Brasil, Pierantoni e Magnago (2015) realizaram um estudo comparando 

projeções da demanda e da oferta de profissionais de saúde. Para calcular o pri-

meiro componente, os pesquisadores utilizaram cálculos baseados em razão po-

pulacional.
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 3.2.1.2. Razão populacional em atenção básica

 A metodologia de atenção primária é baseada na Política Nacional de Aten-

ção Básica (PNAB) e possui características de uma metodologia de razão popu-

lacional, uma vez que determina a quantidade de equipes de saúde da família 

(eSF) e atenção básica (eAB) a partir de um quantitativo populacional (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017b). Experiências que seguem os pressupostos dessa política foram 

identificadas nos trabalhos de Guimarães et al. (2020) e Nascimento et al. (2021). A 

Figura 13 representa as principais etapas de aplicação desse modelo. 

Figura 13 – Etapas de aplicação da metodologia na atenção primária

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Passo 1. De acordo com o Ministério da Saúde (2017b), a quantidade de 

equipes de estratégia de saúde da família/atenção básica deve variar entre 

2000 e 3500 pessoas a depender do grau de vulnerabilidade do território. 

Portanto, uma das primeiras etapas dessa metodologia é definir o grau de 

vulnerabilidade de cada território. Esta estimativa deve se basear em indica-

dores locais. No passado, foram registradas experiências promissoras com o 

uso do indicador de cobertura de bolsa família dos territórios (GUIMARÃES 

et al., 2020; NASCIMENTO et al., 2021) dado que é um indicador que pode ser 

extraído a partir de dados secundários, a nível inframunicipal. 

Os territórios que possuem maior grau de vulnerabilidade devem possuir co-

bertura ampliada, portanto com proporções de 2000 habitantes para cada 

eSF/eAB. Enquanto em locais de baixa vulnerabilidade, podem ser aplicadas 

proporções de 3500 habitantes para cada equipe de eSF/eAB, por exemplo. 

A Tabela 6 apresenta um exemplo de aplicação da metodologia.

2) Dimensionar força de trabalho



Tabela 6 – Exemplo da aplicação da metodologia na atenção primária

Território População 
adscrita Vulnerabilidade eSF/eAB

Território A 5000 Alta – 2500 2,00

Território B 7000 Baixa – 3500 2,00

Território C 3200 Média – 3000 1,06

Território D 5400 Alta – 2500 2,16

Território E 4000 Baixa – 3500 1,14

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Passo 2. Após definir o número de eSF/eAB, são determinados os números 

de profissionais de acordo com parâmetros da PNAB: um médico para cada 

equipe, um enfermeiro para cada equipe, técnico/auxiliar de enfermagem e 

agente comunitário para cada 750 indivíduos do território. 

Etapas complementares foram conduzidas em experiências relatadas no 

Material Didático para Secretarias de Saúde sobre Planejamento e Dimen-

sionamento da Força de Trabalho em Saúde (NASCIMENTO et al., 2020). 

Além do planejamento executado nos passos 1 e 2, os pesquisadores ainda 

calcularam o potencial de exercício profissional de diferentes categorias a 

partir de parâmetros sobre a distribuição da carga horária e tempo. 

Para fins de exemplificação, considerando que um médico da atenção bá-

sica dedica 60% da carga horária a atividades de atendimento direto ao pa-

ciente e que em média ele realiza 3 consultas por hora, tem-se que o pro-

fissional terá uma capacidade de atendimento de 72 consultas por semana, 

conforme evidenciado pela equação 8.

Capacidade de atendimento   =   40 horas semanais  ×  60%   =   24 horas       (8)

24 horas  ×  3 consultas/hora   =   72 consultas por semana 

 3.2.3. Metodologia baseada em utilização

 As metodologias baseadas em utilização (ou demanda) partem da lógica de 

planejar a FTS com base em padrões passados do uso de serviços de saúde. Expe-
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riências passadas documentadas foram aplicadas na Inglaterra (GALLAGHER et 

al., 2013), Japão (SUGAWARA et al., 2021), Estados Unidos (EKLUND & BAILIT, 2017) e 

Canadá (VERHULST et al., 2007). Algumas das aplicações são destinadas ao plane-

jamento de médicos (SUGAWARA et al., 2021) e dentistas (EKLUND & BAILIT, 2017; 

GALLAGHER et al., 2013). 

 As metodologias baseadas em utilização possuem natureza integrada, com 

cálculos para componentes de demanda e oferta. A seguir será apresentada a ex-

periência conduzida por Sugawara et al. (2021) para planejar a força de trabalho de 

médicos psiquiatras para municípios japoneses até 2045. 

 O objetivo dos pesquisadores foi prever a força de trabalho de médicos psi-

quiatras para atender pacientes com doenças mentais e assim avaliar o balancea-

mento entre oferta e demanda (SUGAWARA et al., 2021). 

1. Cálculo da oferta: assumiu-se que a proporção de médicos pela população 

do momento atual se manteria constante até 2045. 

2. Cálculo da demanda atual: calculou-se o padrão de utilização atual dos 

serviços de saúde desagregado por doenças, gênero e faixas etárias. 

3. Cálculo da demanda futura: com base no padrão de uso dos serviços de 

saúde da etapa 2 e em projeções populacionais, planejou-se o serviço até 

2045 partindo do pressuposto de que a demanda atual para cada perfil 

demográfico se manterá constante. 

 

 Essa é uma abordagem que pode ser aplicada especialmente em contextos 

em que há baixa variabilidade no perfil dos usuários, status de saúde e, conse-

quentemente, no uso dos serviços de saúde. 

 3.2.4. Metodologias de Necessidades 

 As metodologias baseadas em necessidades vêm sendo utilizadas de modo 

crescente no exterior (ASAMANI et al., 2021), com experiências registradas em di-

versos países como Canadá (BIRCH et al., 2007; MACKENZIE et al., 2019; MURPHY 

et al., 2016), Austrália (LAURENCE & KARNON, 2017; LAURENCE et al., 2018), e Ingla-

terra (AHERN et al., 2019). 

 Dentre as experiências encontradas, a aplicação geralmente ocorreu à ní-

vel regional (por exemplo, províncias, estados), focando-se em algumas linhas de 
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cuidado, como saúde bucal (AHERN et al., 2019), saúde mental (MACKENZIE et al., 

2019) e saúde da mulher (TEN HOOPE-BENDER et al., 2017). Diferentes categorias 

profissionais são incluídas no estudo a depender da linha de cuidado. No estudo 

sobre saúde da mulher, por exemplo, foram analisados cenários contemplando as 

seguintes categorias profissionais: enfermagem, técnico/auxiliar de enfermagem, 

clínico geral, ginecologista/obstetrícia e parteiras (TEN HOOPE-BENDER et al., 

2017).

 Em termos de técnicas de análise, muitos estudos adotaram simulações 

com criação de cenários, mas alguns estudos aplicaram técnicas algébricas  (BIR-

CH et al., 2007; MACKENZIE et al., 2019), sistemas dinâmicos (DARABI & HOSSEI-

NICHIMEH, 2020), pesquisa operacional (TAGHAVI et al., 2021) e regressões (SCHE-

FFLER et al., 2008, 2018). Com relação à fonte dos dados, é uma metodologia que 

utiliza prioritariamente dados secundários. Na ausência desses, é necessária uma 

complementação a partir de levantamentos primários. A seguir, serão explorados 

com maiores detalhes os principais elementos da metodologia de necessidades, 

bem como um fluxo de aplicação (Figura 14).  

 A ideia principal da metodologia baseada em necessidades é determinar os 

fatores que influenciam na oferta e demanda em saúde para posteriormente esti-

mar a necessidade de profissionais. A oferta analisa a disponibilidade de trabalha-

dores no sistema de saúde; as seguintes dimensões são consideradas: estoque de 

força de trabalho, entrada saída de indivíduos. Já a demanda analisa a necessidade 

de trabalhadores, considerando elementos de demografia, epidemiologia, serviço 

e produtividade. A seguir, cada um desses elementos é discutido. 

 

 No lado da oferta, as seguintes dimensões são consideradas:
• Estoque de força de trabalho: quantidade de profissionais que se encontra 

potencialmente disponível para trabalhar;
• Entrada de indivíduos: previsão de graduação de estudantes de saúde, as-

sim como previsão de entrada de profissionais de outra localidade. São con-
siderados dados sobre matrículas em programas de graduação, percentual 
de conclusão desses cursos e quantidade de profissionais imigrantes;

• Saída de indivíduos: considera a desistência de estudantes na graduação, 
aposentadorias, mortes de profissionais ativos e mudança de localidade ou 

profissão.

42



Figura 14 – Modelo baseado em necessidades

Fonte: adaptado de Ahern et al. (2019, p. 3), traduzido pelos autores. 

 A Figura 15 apresenta um resumo de como é realizado o levantamento da 

oferta.

Figura 15 – Resumo da Oferta

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 No outro lado do modelo existe a demanda da população e elas é analisada 

a partir das dimensões a seguir:
• Demografia: padrões demográficos da população como distribuição etá-

ria e sexo, além de mudanças ocorridas nesse padrão ao longo dos anos. 
Alguns exemplos de elementos que devem ser considerados incluem mu-
danças na expectativa de vida, de fertilidade e migração populacional.

• Epidemiologia: apresenta o status de saúde da população, a incidência e 
prevalência de doenças para determinada faixa etária e grupo populacional 
e fatores de risco.

• Serviço: considera os serviços de saúde disponíveis ou planejados para a 
população, podendo ser medida pelo número de consultas de determinada 
natureza por pessoa, idade, sexo e condição de saúde. Além das frequências 
de visitas, por nível de serviço (baixa, média ou alta complexidade).

• Produtividade: fatores como intensidade, organização do trabalho e insu-
mos tecnológicos e humanos. A principal métrica é o número de serviços 
que podem ser realizados em um determinado período por um profissional. 

 Um resumo da demanda é apresentado na Figura 16.

Figura 16 – Resumo da Demanda

Fonte: Elaborado pelos autores.

 

 A seguir é apresentado e discutido o fluxo geral da abordagem de necessi-

dades (Figura 17) a partir de um caso de aplicação da metodologia para planeja-

mento da força de trabalho em saúde para garantir atenção a mulheres em dife-

rentes estágios da vida, fornecendo serviços de planejamento familiar, assistência 

à gestante, saúde do recém-nascido e saúde do adolescente (TEN HOOPE-BEN-

DER, 2017). 
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Figura 17 – Fluxograma geral da abordagem de necessidades

Fonte: Elaborado pelos autores.

Passo 1. A estimativa da demanda inicia-se com a determinação do núme-

ro de pessoas de um dado território (demografia). Em sequência, busca-

-se compreender a quantidade dessas pessoas que possuem um status de 

saúde (epidemiologia) investigado. Com base nesse total, são realizados es-

tudos sobre os serviços necessários para endereçar a essa população que 

possui o status de saúde. Em sequência, análises sobre a combinação de 

profissionais que realizam os procedimentos podem ser conduzidas e, final-

mente, com base em tempos de produção dos serviços de saúde, é contabi-

lizado o total de FTE1  necessário para atender a população. 

Portanto, uma das primeiras etapas do estudo para garantir atenção a mu-

lheres em diferentes estágios da vida foi investigar o elemento demográ-

fico: número de mulheres por faixa etária nas regiões dimensionadas. Em 

sequência, foi o momento de compreender a configuração epidemiológica, 

por meio da análise sobre taxas de fertilidade na população por faixa etária 

e prevalência de infecções sexualmente transmissíveis. Considerando o ma-

peamento desse perfil, foi possível determinar as intervenções de saúde ne-

cessárias para atender as necessidades da população. O mapeamento dos 

serviços, em conjunto com levantamento de tempos de serviço, permitiu 

determinar o total de força de trabalho equivalente necessário para atender

1 FTE – (Full-time equivalent): carga horária completa usada para padronização de cargas horárias 
profissionais. Se o padrão de carga horária completa semanal é de 40 horas e um profissional traba-
lha 30 horas semanais, tem-se o equivalente a 0,75 FTE. 
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a população com os status de saúde mapeados. O fluxo para definição da 

força de trabalho é apresentado na Figura 18.

Figura 18 – Definição de FTE necessário

Fonte: Elaborado pelos autores.

 Em seguida, uma vez determinada a carga de trabalho necessária 

por serviços, foram feitas análises sobre as categorias profissionais respon-

sáveis pelos procedimentos (Figura 19). Para aqueles procedimentos que 

poderiam ser realizadas por mais de um profissional, foi estabelecida uma 

ordenação das categorias que deveriam prioritariamente realizar o proce-

dimento. Desse modo, caso um enfermeiro ou um médico pudesse realizar 

determinado procedimento, foi aplicada uma priorização de uma categoria 

em relação à outra. 

Figura 19 - Alocação por diferentes categorias profissionais

Fonte: Elaborado pelos autores. 

De modo semelhante também houve uma análise sobre os procedimentos 

realizados por nível de atenção (Figura 20), o que permitiu definir uma dis-

tribuição da força de trabalho pelos níveis.
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Figura 20 - Distribuição por níveis de atenção

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Passo 2. A segunda etapa da metodologia de necessidade contempla uma 

análise sobre a oferta de força de trabalho em certa região. Nesse sentido, as 

experiências levantadas narram um fluxo com pouca variação. Geralmente, 

busca-se compreender elementos relacionados à entrada de profissionais no 

mercado de trabalho (ex.: formação e imigração), estoque atual de profissio-

nais, saídas do mercado de trabalho local (ex.: emigração, morte, aposenta-

doria e mudanças de ocupação), percentual de participação em atividades 

diretas à saúde e percentual de participação em linhas de cuidado. 

Passo 3. De posse da FTE de demanda e da FTE de oferta é conduzida uma 

comparação entre os dois lados da equação. 

Passo 4 Finalmente, em muitas experiências mapeadas, pesquisadores 

conduziram projeções da oferta e demanda, inclusive executando simula-

ções conforme alguns alterações e parâmetros dos dois lados da equação. 

Para fins de ilustração, projeções podem ser conduzidas considerando a 

evolução de aspectos demográficos e de status de saúde. Ademais, simula-

ções podem ser executadas considerando o aumento da produtividade de 

um procedimento que, antes era realizada em 40 minutos e passou para 

30 minutos. No lado da oferta, podem ser considerados elementos sobre a 

formação da força de trabalho se houver compreensão de tendência de au-

mento do número de ingressantes em um curso de medicina, por exemplo.  

 As metodologias de necessidades possuem algumas vantagens, tais como: 

1) ser capaz de incorporar necessidades da população aos cálculos de dimensio-

namento; 2) aplicar projeções dos componentes demográficos e status de saúde 
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para planejamento de médio e longo prazo da força de trabalho necessária para 

atender população; 3) realizar análise integrada, que contempla o lado da oferta 

e demanda por profissionais de saúde; 4) realizar aplicação de simulação de dife-

rentes cenários. No entanto, a metodologia apresenta algumas limitações, sendo a 

principal a demanda por alta disponibilidade de dados e parâmetros (MACKENZIE 

et al., 2019). Além da disponibilidade, a qualidade dos dados também pode ser uma 

limitação, pois depende do preenchimento adequado por parte de um usuário 

(LAURENCE et al., 2018). Outra desvantagem é que não existem variáveis que pres-

supõem limitações de recursos ou de capacidade de produção. Isso significa que 

as restrições de cada país não são englobadas no modelo, necessitando de adap-

tações para sua utilização. 

 A metodologia de necessidades é um caminho promissor e que vem sendo 

utilizado amplamente em países desenvolvidos. No Brasil, não foi possível iden-

tificar nenhuma experiência com aplicação integral dessa metodologia. O mais 

próximo encontrado foram estudos com projeções na oferta de recursos humanos 

em saúde (CAMPOY et al., 2020; CASCAES et al., 2018; GIRARDI et al., 2013; MARTINS 

et al., 2013; PIERANTONI & MAGNAGO, 2015; RODRIGUES, 2008).
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1. Introdução
 A primeira etapa para a realização de um projeto de pesquisa é ocupada 

pela revisão da literatura e retomada do conhecimento científico acumulado sobre 

o tema (Afonso et al., 2012, p. 48). Para Lima e Mioto (2007), a pesquisa bibliográfica 

aparece muitas vezes caracterizada como revisão de literatura ou revisão biblio-

gráfica, uma vez que ocorre a falta de compreensão de que a revisão de literatura 

é apenas um pré-requisito para a realização de toda e qualquer pesquisa. Há uma 

distinção entre a revisão de literatura e a pesquisa bibliográfica, pois esta “implica 

em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao 

objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório” (p.38).

 Quanto a métodos disponíveis para orientar análises bibliométricas e sistê-

micas, sugere- se a utilização do ProKnow-C (Knowledge Development Process-

-Constructivist) que, segundo Ensslin et al. (2015, p.220), trata de um processo que 

apoia a interação do pesquisador à atividade de busca, à medida em que esta evo-

lui, sendo portanto um método recomendado para contextos em que não se tem 

pleno domínio sobre o tema e cujo portfólio bibliográfico se pretende selecionar 

e analisar. Para Afonso et al. (2012), a metodologia ProKnow-C é uma ferramenta 

válida para a construção de conhecimento em determinado campo de pesquisa, 

pois proporciona um procedimento estruturado, rigoroso e que “minimiza o uso 

de aleatoriedade e subjetividade no processo de revisão bibliográfica” (p.48).

 O processo completo da metodologia ProKnow-C possui quatro etapas: 1) 

seleção de um portfólio bibliográfico sobre o tema da pesquisa; 2) análise biblio-

métrica do portfólio e 3) análise sistêmica do portfólio; e 4) definição da pergunta 

de pesquisa e do objetivo de pesquisa. Considerando a definição prévia do objeti-

vo da presente pesquisa, a quarta etapa foi suprimida. Para o presente estudo, as 

etapas 1, 2 e 3 serão executadas, com apoio de ferramentas para construção das 

conexões entre os atributos do portifólio selecionado e utilizando a Base Scopus 
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como fonte.

 O uso de ferramentas para composição de redes para apoiar a análise bi-

bliométrica, direciona a pesquisa a uma análise sociométrica. Esta tem como obje-

tivo conhecer a estrutura e as redes de relações entre os atributos das produções 

acadêmicas, resultantes da pesquisa à base acadêmica. Para garantir uma maior 

precisão nas análises, direcionando aspectos qualitativos por meio das análises dos 

dados quantitativos, softwares para geração de mapas de redes e grafos foram 

utilizados na primeira etapa da pesquisa. Neste momento, o objetivo é orientar o 

pesquisador na busca mais assertiva do referencial teórico para a construção do 

conhecimento necessário para atingir os objetivos de pesquisa. A identificação de 

clusters dos autores, palavras-chaves e artigos acadêmicos mais relevantes sobre o 

tema pesquisado e suas relações, são importantes análises no que tange a explo-

ração das possíveis evoluções ou direcionamento das pesquisas científicas sobre o 

tema, que possam apoiar análises, tendências ou resultados encontrados.

2. Identificação de Documentos na Base Scopus
 A primeira etapa da pesquisa bibliométrica consistiu na utilização da Base 

Scopus. A Scopus indexa títulos acadêmicos revisados por pares e dispõe de fun-

cionalidades de apoio à análise de resultados, como identificação de autores e fi-

liações, análise de citações, análise de publicações e índice H. A pesquisa utilizou a 

seguinte query para pesquisa:

TITLE-ABS-KEY (“human resource planning” OR “health planning” OR “health 

care planning” AND “workforce planning” OR “health manpower” OR “health care 

manpower” OR “workload”) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”) OR LIMIT-TO (DOC-

TYPE, “re”)).

 O resultado apontou 2.540 documentos. Os gráficos extraídos da platafor-

ma Scopus para análise demonstram a evolução de publicação com relação ao 

período estabelecido na consulta, conforme demonstrado na Figura 1.

 O ranqueamento dos autores que mais publicaram está graficamente re-

presentado na Figura 2. 

A análise sobre a quantidade de documentos publicados por área de conhecimen-

to, demonstra maior abrangência nas áreas da Medicina (68 %), Ciências Sociais 

(8,1%), Enfermagem (7,4%) e outros (7,1%). As demais áreas somam 9,4% do total de 

publicações, conforme a Figura 3.
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Figura 1 – Volume de publicações por ano. 

Fonte: Base Scopus em 25 de junho de 2020. 

Figura 2 – Quantidade de documentos publicados por autor. 

Fonte: Base Scopus em 25 de junho de 2020.

Figura 3 – Percentual de documentos publicados por área do conhecimento. 

Fonte: Base Scopus em 25 de junho de 2020.
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 A base acadêmica Scopus permite a seleção dos metadados a serem expor-

tados em formato CSV (Comma Separated Values) para a realização de análises de 

redes e grafos, utilizando respectivamente os softwares livres Vosviewer e Gephi. 

O Vosviewer realiza diferentes tipos de análises dos metadados, tais como coocor-

rência, cocitação, citação, acoplamento bibliográfico e coautoria, gerando gráficos 

de redes para a visualização das conexões entre os termos, autores, documentos, 

fontes, organizações e países, de acordo com o tipo de análise selecionado.

 A base Scopus permite a exportação dos atributos de até 2000 documentos, 

ordenados pelo ano de publicação. Dessa forma, o arquivo CSV gerado considera o 

quantitativo padrão de exportação da Scopus e a amostra será relevante para exe-

cutar as análises qualitativa e quantitativa para fins do mapeamento de termos, 

autores e documentos mais relevantes de forma a apoiar teoricamente a pesquisa 

em dimensionamento da força de trabalho em saúde.

 

 3. Análise de Termos
 A primeira análise de termos utilizando a ferramenta Vosviewer considerou 

todas as palavras-chave exportadas para o arquivo CSV, gerado na base Scopus. 

Sem nenhum tipo de exclusão manual de termos e mantendo o padrão de con-

figuração da ferramenta, de no mínimo 5 ocorrências de cada termo nos docu-

mentos, a contagem fracionada foi selecionada. Na construção de mapas de rede 

é possível a contagem dos elos de forma completa (full) ou fracionada (fractional). 

Na contagem completa, cada elo é contado, ao passo que na fracionada a soma 

dos elos, que definem a relação, conta como um elo. A quantidade de termos en-

contrados foi igual a 7946 e em ambas as configurações, a quantidade de termos 

limite selecionados foi de 1577. Por ser um número alto, o Vosviewer seleciona auto-

maticamente 1000 termos com maior força entre seus links. Foi selecionada então 

a contagem completa para geração da rede de termos.

 A rede de termos na Figura 4 apresenta os 1000 termos, sendo os mais relevan-

tes representados graficamente por círculos maiores e agrupados por cores distintas, 

denominados clusters. A Figura 5 representa o gráfico de calor ou intensidade, em 

que as palavras posicionadas nas cores que mais se aproximam do vermelho, repre-

sentam as mais fortes na rede, ou seja, as mais relevantes e com o maior número de 

ocorrências nos documentos. A Figura 6 representa a rede por clusters, ou seja, grupos 

de termos posicionados de maneira que remetem a uma possível interpretação de 

conexão entre eles. Neste mapa foram identificados em quatro cores distintas.

53



 Estes mapas serão gerados nas visões das redes de autores e publicações, 

apoiando o direcionamento da pesquisa quanto da identificação dos autores mais 

relevantes, as publicações mais expressivas, considerando critérios de cocitação e 

a quantidade de citações.

Figura 4 – Mapa de rede dos termos com maior ocorrência e sem tratamento do 

arquivo

. 
Fonte: Ferramenta Vosviewer. 

Figura 5 – Mapa de calor dos termos com maior ocorrência e sem tratamento do 

arquivo

. 

Fonte: Ferramenta Vosviewer.
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Figura 6 – Mapa de clusters dos termos com maior ocorrência e sem tratamento 

do arquivo.

 

Fonte: Ferramenta Vosviewer.

 Os termos que compõem a rede de termos gerada precisam ser devida-

mente tratados por meio de análise de conteúdo, ou seja, avalia-se o sentido e a 

correspondência entre os termos que compõem a rede, para manter os que mais 

se destacam quanto a sua força na rede, diminuindo redundâncias ou termos que 

não representam significativamente a pesquisa em questão. Para tanto, a ferra-

menta Gephi importa um arquivo GML, gerado pelo Vosviwer, com todos os ter-

mos e seus atributos, permitindo a utilização de algoritmos que orientam a classi-

ficação dos termos. O Gephi permite ainda que os termos sejam exportados para 

um arquivo passível de edição e, por consequência, ser gerado um dicionário de 

termos, a partir da análise do pesquisador. Este arquivo é denominado thesaurus e 

ele conterá as palavras de menor relevância e que devem ser excluídas da rede de 

termos.

 Para a identificação dos termos mais relevantes e edição do thesaurus, foi 

realizada a ordenação dos termos a partir das métricas eigenvector e pagerank. 

Os seguintes critérios nortearam o corte dos termos, ou seja, mantendo no arquivo 

thesaurus os termos a serem excluídos conforme sintaxe do arquivo txt interpreta-

da pelo Vosviewer.

1. Manutenção de termos com significado similar ou com variações de escrita 
(termos que parecem importantes na lista abaixo foram comparados a ter-
mos mais fortes e melhor posicionados, que remetem ao mesmo significa-
do ou variação da escrita similar);
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2. Manutenção de termos que no eigenvector mais se afastavam do valor e
3. Manutenção de termos com relevância para a explicação do fenômeno ino-

vação, serviços e/ou público.
4. Mantidos os nomes de países

 Ressalta-se que a seleção dos termos considera uma análise sobre a força 

total do link de cada termo e o cluster a em que ele está contido. Em alguns casos, 

termos com variações mínimas na escrita como, por exemplo, “health services” e 

“health service”, podem ser mantidos caso estejam em clusters diferentes, para 

que sejam avaliados dentro do contexto em que estão inseridos. Neste caso, “heal-

th service” é o termo mais forte na rede e está no cluster 4 e “health services” está 

no cluster 7, apesar desse cluster conter apenas esta palavra. Parece curioso um 

cluster ter sido se formado por causa de uma única palavra e, portanto, a decisão 

de manter os dois termos é tomada pelo pesquisador, considerando o fenômeno 

que deseja pesquisar.

 Ao executar novamente o primeiro arquivo CSV gerado na base Scopus no 

Vosviewer, o thesaurus construído foi selecionado e o mapa de termos gerado des-

considerou as palavras não desejadas para compor a rede de termos. Dessa forma, 

os novos mapas de termos gerados estão apresentados nas Figuras 7, 8 e 9.

 Cumprida a etapa de “limpeza dos termos”, o arquivo final que gerou os ma-

pas, precisa ser avaliado e então é exportado para o formato GML, na ferramenta 

Vosviewer. A análise a partir dos atributos quantitativos de cada termo será então 

realizada pelo Gephi. Para a geração do grafo de termos, foram executadas as métri-

cas de rede grau médio, pagerank, diâmetro de rede, modularidade e eigenvector 

ou centralidade do autovetor, no momento da configuração do grafo no Gephi. Os 

termos são representados por pontos (nós ou vértices) e as relações são representa-

das por linhas entre dois pontos (arestas). O grafo configurado representa a Figura 

10. O algoritmo de Fruchterman-Reingold selecionado para a geração do grafo é 

um algoritmo de layout direcionado à força, ou seja, considera a força entre dois nós. 

Uma vez retirados os termos irrelevantes, ficou mais clara a interligação dos termos 

e este será um direcionador mais absoluto para a análise dos clusters, propiciando 

uma análise dos termos com maior proximidade à proposta de pesquisa.
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Figura 7 – Mapa da rede de termos. 

Fonte: Ferramenta Vosviewer.

Figura 8 – Mapa de calor da rede de termos. 

Fonte: Ferramenta Vosviewer. 

Figura 9 – Mapa de clusters da rede de termos. 

Fonte: Ferramenta Vosviewer.
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Figura 10 – Grafo de termos mais citados

Fonte: Ferramenta Gephi. 

 A tabela abaixo apresenta a representação quantitativa das variáveis que 

definem a força dos termos e suas relações na rede, onde os clusters estão repre-

sentados por números e em cores distintas, conforme demonstra o grafo.

Tabela 1 – Tabela com os termos classificados pela centralidade do autovetor

Termo Cluster Peso do 
Link

Força total 
do Link

Peso 
(ocorrências)

Centralidade do 
Autovetor

1. health service 4 91.0 375.0 388.0 1.0

2. health care delivery 5 88.0 398.0 403.0 0.9827783952639347

3. health care 
personnel 5 87.0 257.0 261.0 0.9790164732757811

4. health care quality 2 87.0 227.0 236.0 0.9770445771999356

5. personnel 
management 2 88.0 194.0 205.0 0.9734636760068716

6. health services needs 
and demand 4 87.0 205.0 207.0 0.9715431576573179

7. delivery of health 
care 5 82.0 201.0 202.0 0.9403953529916881

8. health services 
accessibility 4 82.0 135.0 138.0 0.9402861406294513

9. aged 4 81.0 161.0 180.0 0.9228168280464794

10. employment 3 77.0 213.0 216.0 0.9065404539974969

11. health personnel 5 78.0 126.0 128.0 0.9035106450406889
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12. health care facility 5 75.0 83.0 87.0 0.8895096068570226

13. health care 
organization 1 76.0 103.0 109.0 0.8859423960924724

14. personnel staffing 
and 2 77.0 90.0 91.0 0.8838630858791239

15. scheduling 7 76.0 97.0 99.0 0.8813520829443884

16. health services 2 75.0 91.0 104.0 0.8722853282456239

17. decision making 1 72.0 123.0 129.0 0.859974965653177

18. health care system 1 73.0 125.0 135.0 0.8569904652847216

19. health care cost 4 71.0 93.0 105.0 0.8367656989934044

20. epidemiology 4 70.0 58.0 64.0 0.8359337109420024

21. health care need 1 71.0 88.0 88.0 0.8278658446782707

22. national health 
programs 1 65.0 49.0 53.0 0.7948915403827105

23. health care 
utilization 1 65.0 70.0 72.0 0.7879268727223915

24. regional health 
planning 1 63.0 68.0 76.0 0.7856075055463894

25. socioeconomic 
factors 3 64.0 138.0 141.0 0.773847678617553

26. needs assessment 2 64.0 80.0 86.0 0.7705283372189404

27. medical staff 2 63.0 66.0 67.0 0.7588018220957305

28. geographic 
distribution 1 63.0 54.0 59.0 0.7546586285723952

29. public health service 1 61.0 68.0 77.0 0.7500096143670554

30. national health 
service 1 60.0 92.0 101.0 0.7474841230065141

31. program evaluation 2 61.0 54.0 56.0 0.7327188856440865

32. health planning 
guidelines 3 59.0 66.0 73.0 0.7298174213007165

33. health care 
availability 1 58.0 54.0 54.0 0.7289404292029743

34. efficiency, 
organizational 2 61.0 39.0 41.0 0.7185060372424246

35. age 3 59.0 61.0 64.0 0.7158121453836568

36. community care 6 55.0 58.0 61.0 0.711781801893622
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37. nursing staff 2 57.0 67.0 71.0 0.6913462770110368

38. job satisfaction 2 54.0 61.0 68.0 0.6848129299638057

39. age distribution 1 55.0 32.0 37.0 0.6759386920876278

40. productivity 2 54.0 34.0 35.0 0.6575584192893511

41. planning techniques 1 53.0 30.0 33.0 0.6574986787086204

42. administrative 
personnel 2 54.0 37.0 40.0 0.6501483335297497

43. population growth 3 48.0 37.0 38.0 0.6235038856732054

44. teamwork 1 48.0 40.0 42.0 0.6203392077652512

45. health economics 1 48.0 27.0 28.0 0.61958392290982

46. hospital personnel 1 47.0 28.0 31.0 0.6117275033935913

47. job performance 2 46.0 28.0 30.0 0.5930060002673777

48. economic factors 3 47.0 197.0 199.0 0.5925154684645523

49. community health 
planning 4 45.0 30.0 32.0 0.5915467853232049

50. allied health 
personnel 5 45.0 22.0 28.0 0.574240359543612

51. manpower planning 1 45.0 26.0 27.0 0.5688626081000034

52. personnel turnover 2 43.0 34.0 34.0 0.5665128264933472

53. health workforce 4 43.0 38.0 43.0 0.5620310916041663

54. health facilities 5 44.0 33.0 33.0 0.5606564863366944

55. health care 
distribution 1 42.0 24.0 26.0 0.5535013139442193

56. efficiency 2 44.0 21.0 21.0 0.5493345358771056

57. evaluation studies 3 42.0 35.0 36.0 0.5463563502723572

58. health occupations 5 40.0 30.0 38.0 0.5392543998833229

59. community health 
services 6 39.0 23.0 24.0 0.5392145827373542

60. emergency care 1 40.0 21.0 21.0 0.5348334305426128

61. budget 1 41.0 19.0 21.0 0.5316867132123759

62. classification 1 41.0 25.0 27.0 0.5315767227505745
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63. population 
characteristics 3 41.0 74.0 74.0 0.5260882130403025

64. demographic factors 3 41.0 132.0 132.0 0.5260882130403025

65. quality improvement 2 41.0 25.0 26.0 0.5245593817850686

66. government 
regulation 1 38.0 16.0 18.0 0.5059882586448439

67. health care rationing 3 39.0 16.0 16.0 0.5054453612443784

68. personnel shortage 5 37.0 18.0 20.0 0.5008717744103485

69. labor force 3 39.0 101.0 101.0 0.4984329510606423

70. work schedule 2 39.0 31.0 31.0 0.48755167021770046

71. ambulatory care 4 35.0 20.0 21.0 0.4809689434238242

72. cohort analysis 4 38.0 20.0 22.0 0.47456710480848685

73. ambulatory care 
facilities 5 36.0 16.0 16.0 0.47187380819455726

74. capacity building 2 35.0 21.0 21.0 0.46461450989895053

75. hospital planning 1 35.0 11.0 12.0 0.4508197386288248

76. geographic factors 3 34.0 29.0 29.0 0.4421619866174041

77. development 
planning 3 34.0 30.0 30.0 0.4350482493232933

78. strategic planning 1 33.0 15.0 18.0 0.42985953383764947

79. task performance 2 31.0 16.0 17.0 0.4179517589292202

80. absenteeism 2 31.0 11.0 12.0 0.4091306570421733

81. work capacity 2 30.0 13.0 13.0 0.3991396174218634

82. manpower needs 3 30.0 15.0 15.0 0.390396150316902

83. nurse practitioners 4 27.0 15.0 17.0 0.375991513299809

84. feasibility study 4 26.0 16.0 17.0 0.3678949079417046

85. medical service 5 27.0 14.0 14.0 0.3668251304684741

86. dentists 4 26.0 14.0 18.0 0.3589546459555689

87. calculation 1 26.0 9.0 10.0 0.35688326306372387

88. decision support 
system 2 24.0 9.0 11.0 0.3240688920149721
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89. medical personnel 5 22.0 16.0 17.0 0.3018006397044435

90. cost 1 20.0 14.0 17.0 0.27067891540980277

91. time and motion 
studies 2 19.0 9.0 11.0 0.2477433819604729

92. appointments and 
schedules 2 20.0 11.0 11.0 0.24378815116204883

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de resultados apresentados pela 
ferramenta Gephi.

 A Tabela 2 dispõe os termos agrupados em clusters.

Tabela 2 – Tabela com os termos agrupados em clusters

Termo Cluster Força total 
do Link

Peso 
(ocorrências)

Centralidade do
Autovetor

1. health care organization 1 103.0 109.0 0.8859423960924724

2. health care system 1 123.0 129.0 0.859974965653177

3. health care cost 1 125.0 135.0 0.8569904652847216

4. health care need 1 88.0 88.0 0.8278658446782707

5. national health programs 1 49.0 53.0 0.7948915403827105

6. health care utilization 1 70.0 72.0 0.7879268727223915

7. regional health planning 1 68.0 76.0 0.7856075055463894

8. geographic distribution 1 54.0 59.0 0.7546586285723952

9. public health service 1 68.0 77.0 0.7500096143670554

10. national health service 1 92.0 101.0 0.7474841230065141

11. health care availability 1 54.0 54.0 0.7289404292029743

12. age distribution 1 32.0 37.0 0.6759386920876278

13. planning techniques 1 30.0 33.0 0.6574986787086204

14. teamwork 1 40.0 42.0 0.6203392077652512

15. health economics 1 27.0 28.0 0.61958392290982

16. hospital personnel 1 28.0 31.0 0.6117275033935913

17. manpower planning 1 26.0 27.0 0.5688626081000034
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18. health care distribution 1 24.0 26.0 0.5535013139442193

19. emergency care 1 21.0 21.0 0.5348334305426128

20. budget 1 19.0 21.0 0.5316867132123759

21. classification 1 25.0 27.0 0.5315767227505745

22. government regulation 1 16.0 18.0 0.5059882586448439

23. hospital planning 1 11.0 12.0 0.4508197386288248

24. strategic planning 1 15.0 18.0 0.42985953383764947

25. calculation 1 9.0 10.0 0.35688326306372387

26. cost 1 14.0 17.0 0.27067891540980277

1. health care quality 2 227.0 236.0 0.9770445771999356

2. personnel management 2 194.0 205.0 0.9734636760068716

3. personnel staffing and 
scheduling 2 90.0 91.0 0.8838630858791239

4. decision making 2 91.0 104.0 0.8722853282456239

5. needs assessment 2 80.0 86.0 0.7705283372189404

6. medical staff 2 66.0 67.0 0.7588018220957305

7. program evaluation 2 54.0 56.0 0.7327188856440865

8. efficiency, organizational 2 39.0 41.0 0.7185060372424246

9. nursing staff 2 67.0 71.0 0.6913462770110368

10. job satisfaction 2 61.0 68.0 0.6848129299638057

11. productivity 2 34.0 35.0 0.6575584192893511

12. administrative personnel 2 37.0 40.0 0.6501483335297497

13. job performance 2 28.0 30.0 0.5930060002673777

14. personnel turnover 2 34.0 34.0 0.5665128264933472

15. efficiency 2 21.0 21.0 0.5493345358771056

16. quality improvement 2 25.0 26.0 0.5245593817850686

17. work schedule 2 31.0 31.0 0.48755167021770046
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18. capacity building 2 21.0 21.0 0.46461450989895053

19. task performance 2 16.0 17.0 0.4179517589292202

20. absenteeism 2 11.0 12.0 0.4091306570421733

21. work capacity 2 13.0 13.0 0.3991396174218634

22. decision support system 2 9.0 11.0 0.3240688920149721

23. time and motion studies 2 9.0 11.0 0.2477433819604729

24. appointments and 
schedules 2 11.0 11.0 0.24378815116204883

1. employment 3 213.0 216.0 0.9065404539974969

2. socioeconomic factors 3 138.0 141.0 0.773847678617553

3. health planning guidelines 3 66.0 73.0 0.7298174213007165

4. age 3 61.0 64.0 0.7158121453836568

5. population growth 3 37.0 38.0 0.6235038856732054

6. economic factors 3 197.0 199.0 0.5925154684645523

7. evaluation studies 3 35.0 36.0 0.5463563502723572

8. population characteristics 3 74.0 74.0 0.5260882130403025

9. demographic factors 3 132.0 132.0 0.5260882130403025

10. health care rationing 3 16.0 16.0 0.5054453612443784

11. labor force 3 101.0 101.0 0.4984329510606423

12. geographic factors 3 29.0 29.0 0.4421619866174041

13. development planning 3 30.0 30.0 0.4350482493232933

14. manpower needs 3 15.0 15.0 0.390396150316902

1. health service 4 375.0 388.0 1.0

2. health services needs and 
demand 4 205.0 207.0 0.9715431576573179

3. health services accessibility 4 135.0 138.0 0.9402861406294513

4. aged 4 161.0 180.0 0.9228168280464794

5. forecasting 4 93.0 105.0 0.8367656989934044

64



6. epidemiology 4 58.0 64.0 0.8359337109420024

7. community health plan-
ning 4 30.0 32.0 0.5915467853232049

8. health workforce 4 38.0 43.0 0.5620310916041663

9. ambulatory care 4 20.0 21.0 0.4809689434238242

10. cohort analysis 4 20.0 22.0 0.47456710480848685

11. nurse practitioners 4 15.0 17.0 0.375991513299809

12. feasibility study 4 16.0 17.0 0.3678949079417046

13. dentists 4 14.0 18.0 0.3589546459555689

1. health care delivery 5 398.0 403.0 0.9827783952639347

2. health care personnel 5 257.0 261.0 0.9790164732757811

3. delivery of health care 5 201.0 202.0 0.9403953529916881

4. health personnel 5 126.0 128.0 0.9035106450406889

5. health care facility 5 83.0 87.0 0.8895096068570226

6. allied health personnel 5 22.0 28.0 0.574240359543612

7. health facilities 5 33.0 33.0 0.5606564863366944

8. health occupations 5 30.0 38.0 0.5392543998833229

9. personnel shortage 5 18.0 20.0 0.5008717744103485

10. ambulatory care facilities 5 16.0 16.0 0.47187380819455726

11. medical service 5 14.0 14.0 0.3668251304684741

12. medical personnel 5 16.0 17.0 0.3018006397044435

1. community care 6 58.0 61.0 0.711781801893622

2. community health services 6 23.0 24.0 0.5392145827373542

1. health services 7 97.0 99.0 0.8813520829443884

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de resultados apresentados pela 
ferramenta Gephi.
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4. Autores mais citados
 As próximas análises dos atributos gerados pela Base Scopus serão referen-

tes aos autores mais citados, documentos mais citados e cocitados, conforme itens 

a seguir.

 4.1. Autores Mais Citados

 O arquivo CSV gerado pela base Scopus e executado na ferramenta Vosviewer 

com a configuração de análise por citação entre os autores, resultou nas Figuras 

11, 12 e 13. Os seguintes critérios foram considerados na configuração do Vosviewer: 

 Ignorar documentos com um número de autores acima de 25
• Número mínimo de documentos por autor = 5
• Número mínimo de citações por autor = 4
• 16 autores selecionados
• Mapa de autores com o maior número de citações

Figura 11 – Rede de autores mais citados

Fonte: Ferramenta Vosviewer.

Figura 12 – Mapa de calor dos autores mais citados

Fonte: Ferramenta Vosviewer.
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Figura 13 – Mapa de clusters de autores

Fonte: Ferramenta Vosviewer.

 Ao exportar o arquivo GML para o Gephi, os grafos representados nas Figu-

ras 14 e 15 foram gerados com a visualização da força dos links por centralidade do 

autovetor e cluster de autores.

Figura 14 – Grafo de autores mais citados classificados pela centralidade do autovetor.

Fonte: Ferramenta Gephi.

Figura 15 – Grafo de autores mais citados classificados por clusters. 

Fonte: Ferramenta Gephi.
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 Tabela 3, gerada a partir dos dados apresentados pelo Gephi, apresenta uma 

lista dos autores ordenada pela relevância de suas citações na rede, considerando 

o peso de suas citações em artigos (documentos), a força do link e centralidade do 

autovetor, como fator de ordenação. Este resultado orienta a busca por publica-

ções relevantes por parte dos pesquisadores.

Tabela 3 – Tabela com os autores mais citados

Autor Cluster Peso total 
do link

Peso dos
documentos

Peso das
Citações

Centralidade do 
Autovetor

Mackenzie a.Mackenzie a. 11 9.09.0 9.09.0 86.086.0 1.0

Rigby j.Rigby j. 11 20.020.0 5.05.0 27.027.0 1.01.0

Birch s.Birch s. 22 26.026.0 10.010.0 129.0129.0 0.92742093788190120.9274209378819012

Buchan j.Buchan j. 33 10.010.0 8.08.0 625.0625.0 0.74789458764304760.7478945876430476

Murphy g.t.Murphy g.t. 11 18.018.0 8.08.0 93.093.0 0.71809203491576960.7180920349157696

Cometto g.Cometto g. 33 8.08.0 6.06.0 180.0180.0 0.67531552552494880.6753155255249488

Dussault g.Dussault g. 33 10.010.0 5.05.0 168.0168.0 0.67531552552494880.6753155255249488

Batenburg r.Batenburg r. 22 11.011.0 5.05.0 64.064.0 0.58243039624024150.5824303962402415

Segal l.Segal l. 11 10.010.0 5.05.0 86.086.0 0.56654037965525350.5665403796552535

Zurn p.Zurn p. 11 4.04.0 5.05.0 68.068.0 0.53856568467691570.5385656846769157

Humphreys j.s.Humphreys j.s. 22 1.01.0 5.05.0 83.083.0 0.091415411783766730.09141541178376673

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de resultados apresentados pela 
ferramenta Gephi.

 A Tabela 4 apresenta alguns dos artigos mais citados dos autores dispostos 

na Tabela 3.
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Tabela 4 – Tabela com os artigos mais citados dos autores selecionados

TITLETITLE AUTHORSAUTHORS YEARYEAR

Batenburg, R.

Health workforce planning: which countries Health workforce planning: which countries 
include nurse practitioners and physician include nurse practitioners and physician 
assistants and to what effect?assistants and to what effect?

Maier, C.B., Batenburg, R., Birch, S., Maier, C.B., Batenburg, R., Birch, S., 
(...), Elliott, R., Busse, R.(...), Elliott, R., Busse, R.

20182018

The Joint Action on Health Workforce Planning The Joint Action on Health Workforce Planning 
and Forecasting: Results of a European and Forecasting: Results of a European 
programme to improve health workforce programme to improve health workforce 
policiespolicies

Kroezen, M., Van Hoegaerden, M., Kroezen, M., Van Hoegaerden, M., 
Batenburg, R.Batenburg, R.

20182018

Health workforce planning in Europe: Creating Health workforce planning in Europe: Creating 
learning country clusterslearning country clusters

Batenburg, R.Batenburg, R. 20152015

Bringing a European perspective to the health Bringing a European perspective to the health 
human resources debate: A scoping studyhuman resources debate: A scoping study

Kuhlmann, E., Batenburg, R., Kuhlmann, E., Batenburg, R., 
Groenewegen, P.P., Larsen, C.Groenewegen, P.P., Larsen, C.

20132013

MacKenzie, A.

Simulating future supply of and requirements Simulating future supply of and requirements 
for human resources for health in high-income for human resources for health in high-income 
OECD countriesOECD countries

Tomblin Murphy, G., Birch, S., Tomblin Murphy, G., Birch, S., 
MacKenzie, A., Rigby, J.MacKenzie, A., Rigby, J.

20162016

Needs-based human resources for health Needs-based human resources for health 
planning in Jamaica: Using simulation planning in Jamaica: Using simulation 
modelling to inform policy options for modelling to inform policy options for 
pharmacists in the public sectorpharmacists in the public sector

Murphy, G.T., MacKenzie, A., Guy- Murphy, G.T., MacKenzie, A., Guy- 
Walker, J., Walker, C.23Walker, J., Walker, C.23

20142014

A scoping review of training and deployment A scoping review of training and deployment 
policies for human resources for health for policies for human resources for health for 
maternal, newborn, and child health in rural maternal, newborn, and child health in rural 
AfricaAfrica

Murphy, G.T., Goma, F., MacKenzie, Murphy, G.T., Goma, F., MacKenzie, 
A., (...), Carey, A., Hamavhwa, D.22A., (...), Carey, A., Hamavhwa, D.22

20142014

Pilot-testing an applied competency-based Pilot-testing an applied competency-based 
approach to health human resources planningapproach to health human resources planning

Murphy, G.T., MacKenzie, A., Alder, Murphy, G.T., MacKenzie, A., Alder, 
R., (...), Hickey, M., Cook, A.31R., (...), Hickey, M., Cook, A.31

20132013

Service-based health human resources planning Service-based health human resources planning 
for older adultsfor older adults

Tomblin Murphy, G., MacKenzie, A., Tomblin Murphy, G., MacKenzie, A., 
Rigby, J., (...), Alder, R., Lackie, K. 16Rigby, J., (...), Alder, R., Lackie, K. 16

20132013

Nursing inputs and outcomes of hospital care: Nursing inputs and outcomes of hospital care: 
An empirical analysis of ontario’s acute-care An empirical analysis of ontario’s acute-care 
hospitalshospitals

Murphy, G.T., Birch, S., O’Brien- Murphy, G.T., Birch, S., O’Brien- 
Pallas, L., Kephart, G., MacKenzie, Pallas, L., Kephart, G., MacKenzie, 
A.6A.6

20112011
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Health human resources planning and the Health human resources planning and the 
production of health: development of an production of health: development of an 
extended analytical framework for needs-based extended analytical framework for needs-based 
health human resources planning.health human resources planning.

Birch, S., Kephart, G., Murphy, G.T., Birch, S., Kephart, G., Murphy, G.T., 
(...), Alder, R., MacKenzie, A. 96(...), Alder, R., MacKenzie, A. 96

20092009

Birch, S.’s author details

Simulating future supply of and requirements Simulating future supply of and requirements 
for human resources for health in high-income for human resources for health in high-income 
OECD countriesOECD countries

Tomblin Murphy, G., Birch, S., Tomblin Murphy, G., Birch, S., 
MacKenzie, A., Rigby, J. 27MacKenzie, A., Rigby, J. 27

20162016

Not enough doctors or not enough needs? Not enough doctors or not enough needs? 
Refocusing health workforce planning from Refocusing health workforce planning from 
providers and services to populations and needsproviders and services to populations and needs

Birch, S., Mason, T., Sutton, M., Birch, S., Mason, T., Sutton, M., 
Whittaker, W.Whittaker, W.

20132013

Nursing inputs and outcomes of hospital care: Nursing inputs and outcomes of hospital care: 
An empirical analysis of ontario's acute-care An empirical analysis of ontario's acute-care 
hospitalshospitals

Murphy, G.T., Birch, S., O’Brien- Murphy, G.T., Birch, S., O’Brien- 
Pallas, L., Kephart, G., MacKenzie, Pallas, L., Kephart, G., MacKenzie, 
A.6A.6

20112011

Health human resources planning and the Health human resources planning and the 
production of health: development of an production of health: development of an 
extended analytical framework for needs-based extended analytical framework for needs-based 
health human resources planning.health human resources planning.

Birch, S., Kephart, G., Murphy, G.T., Birch, S., Kephart, G., Murphy, G.T., 
(...), Alder, R., MacKenzie, A.96(...), Alder, R., MacKenzie, A.96

20092009

Beyond demographic change in human Beyond demographic change in human 
resources planning: An extended framework resources planning: An extended framework 
and application to nursingand application to nursing

Birch, S., O’Brien-Pallas, L., Alksnis, Birch, S., O’Brien-Pallas, L., Alksnis, 
C., Murphy, G.T., Thomson, D. 67C., Murphy, G.T., Thomson, D. 67

20032003

Health human resource planning for the new Health human resource planning for the new 
millennium: inputs in the production of health, millennium: inputs in the production of health, 
illness, and recovery in populations.illness, and recovery in populations.

Birch, S.78Birch, S.78 20012001

Equity and efficiency in medical manpower Equity and efficiency in medical manpower 
planning: defining objectives and looking planning: defining objectives and looking 
towards the futuretowards the future

Birch, S.6Birch, S.6 19851985

Buchan, J.’s author details

Health workforce metrics pre- and post-2015: A Health workforce metrics pre- and post-2015: A 
stimulus to public policy and planningstimulus to public policy and planning

Pozo-Martin, F., Nove, A., Lopes, S.C., Pozo-Martin, F., Nove, A., Lopes, S.C., 
(...), Cometto, G., Siyam, A. 30(...), Cometto, G., Siyam, A. 30

20172017

Early implementation of WHO Early implementation of WHO 
recommendations for the retention of health recommendations for the retention of health 
workers in remote and rural areas | La aplicación workers in remote and rural areas | La aplicación 
temprana de las recomendaciones de la OMS temprana de las recomendaciones de la OMS 
para la conservación del personal sanitario en para la conservación del personal sanitario en 
zonas rurales y remotaszonas rurales y remotas

Buchan, J., Couper, I.D., Buchan, J., Couper, I.D., 
Tangcharoensathien, V., (...), Tangcharoensathien, V., (...), 
Perfilievaf, G., Dolea, C. 128Perfilievaf, G., Dolea, C. 128

20132013
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Human resources for health and universal Human resources for health and universal 
health coverage: Fostering equity and effective health coverage: Fostering equity and effective 
coverage |  coverage |  
Ressources humaines pour la santé et la Ressources humaines pour la santé et la 
couverture sanitaire universelle: Promouvoir couverture sanitaire universelle: Promouvoir 
l’équité et une couverture efficacel’équité et une couverture efficace

Campbell, J., Buchan, J., Campbell, J., Buchan, J., 
Cometto, G., (...), Starrsj, A., Cometto, G., (...), Starrsj, A., 
Tangcharoensathien, V. 259Tangcharoensathien, V. 259

20132013

Achieving workforce growth in UK nursing: Achieving workforce growth in UK nursing: 
Policy options and implicationsPolicy options and implications

Buchan, J. 12Buchan, J. 12 20092009

Solving nursing shortages: A common prioritySolving nursing shortages: A common priority Buchan, J., Aiken, L. 473Buchan, J., Aiken, L. 473 20082008

Commentary. Nurse workforce planning in the Commentary. Nurse workforce planning in the 
UK: Policies and impactUK: Policies and impact

Buchan, J. 17Buchan, J. 17 20042004

Trends in international nurse migration: The Trends in international nurse migration: The 
world’s wealthy countries must be aware of how world’s wealthy countries must be aware of how 
the “pull” of nurses from developing countries the “pull” of nurses from developing countries 
affects global healthaffects global health

Aiken, L.H., Buchan, J., Sochalski, J., Aiken, L.H., Buchan, J., Sochalski, J., 
Nichols, B., Powell, M. 577Nichols, B., Powell, M. 577

20042004

Planning for change: Developing a policy Planning for change: Developing a policy 
framework for nursing labour marketsframework for nursing labour markets

Buchan, J.Buchan, J. 20002000

Murphy, G.T.’s

An integrated needs-based approach to An integrated needs-based approach to 
health service and health workforce planning: health service and health workforce planning: 
Applications for pandemic influenzaApplications for pandemic influenza

Murphy, G.T., Birch, S., Mackenzie, A., Murphy, G.T., Birch, S., Mackenzie, A., 
Rigby, J., Langley, J. 9Rigby, J., Langley, J. 9

20172017

Needs-based human resources for health Needs-based human resources for health 
planning in Jamaica: Using simulation planning in Jamaica: Using simulation 
modelling to inform policy options for modelling to inform policy options for 
pharmacists in the public sectorpharmacists in the public sector

Murphy, G.T., MacKenzie, A., Guy- Murphy, G.T., MacKenzie, A., Guy- 
Walker, J., Walker, C. 23Walker, J., Walker, C. 23

20142014

A scoping review of training and deployment A scoping review of training and deployment 
policies for human resources for health for policies for human resources for health for 
maternal, newborn, and child health in rural maternal, newborn, and child health in rural 
AfricaAfrica

Murphy, G.T., Goma, F., MacKenzie, Murphy, G.T., Goma, F., MacKenzie, 
A., (...), Carey, A., Hamavhwa, D. 22A., (...), Carey, A., Hamavhwa, D. 22

20142014

Pilot-testing an applied competency-based Pilot-testing an applied competency-based 
approach to health human resources planningapproach to health human resources planning

Murphy, G.T., MacKenzie, A., Alder, Murphy, G.T., MacKenzie, A., Alder, 
R., (...), Hickey, M., Cook, A. 31R., (...), Hickey, M., Cook, A. 31

20132013

Nursing inputs and outcomes of hospital care: Nursing inputs and outcomes of hospital care: 
An empirical analysis of ontario’s acute-care An empirical analysis of ontario’s acute-care 
hospitalshospitals

Murphy, G.T., Birch, S., O’Brien- Murphy, G.T., Birch, S., O’Brien- 
Pallas, L., Kephart, G., MacKenzie, Pallas, L., Kephart, G., MacKenzie, 
A. 6A. 6

20112011

Health human resources planning and the Health human resources planning and the 
production of health: development of an production of health: development of an 
extended analytical framework for needs-based extended analytical framework for needs-based 
health human resources planning.health human resources planning.

Birch, S., Kephart, G., Murphy, G.T., Birch, S., Kephart, G., Murphy, G.T., 
(...), Alder, R., MacKenzie, A. 96(...), Alder, R., MacKenzie, A. 96

20092009
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Beyond demographic change in human Beyond demographic change in human 
resources planning: An extended framework resources planning: An extended framework 
and application to nursingand application to nursing

Birch, S., O’Brien-Pallas, L., Alksnis, Birch, S., O’Brien-Pallas, L., Alksnis, 
C., Murphy, G.T., Thomson, D. 67C., Murphy, G.T., Thomson, D. 67

20032003

Methodological issues in health human Methodological issues in health human 
resource planning: cataloguing assumptions resource planning: cataloguing assumptions 
and controlling for variables in needs-based and controlling for variables in needs-based 
modelling. modelling. 

Murphy, G.T.Murphy, G.T. 20012001

Cometto, G.’s

Health workforce metrics pre- and post-2015: A Health workforce metrics pre- and post-2015: A 
stimulus to public policy and planningstimulus to public policy and planning

Pozo-Martin, F., Nove, A., Lopes, S.C., Pozo-Martin, F., Nove, A., Lopes, S.C., 
(...), Cometto, G., Siyam, A. 30(...), Cometto, G., Siyam, A. 30

20172017

Improving the resilience and workforce of Improving the resilience and workforce of 
health systems for women’s, children’s, and health systems for women’s, children’s, and 
adolescents’ healthadolescents’ health

Campbell, J., Cometto, G., Campbell, J., Cometto, G., 
Rasanathan, K., (...), Frank, O., Nove, Rasanathan, K., (...), Frank, O., Nove, 
A. 33A. 33

20152015

Why do health labour market forces matter? Why do health labour market forces matter? 
- - 
Pourquoi les effectifs du marché du travail de la Pourquoi les effectifs du marché du travail de la 
santé sont-ils importants?santé sont-ils importants?

McPake, B., Maeda, A., Araújo, E.C., McPake, B., Maeda, A., Araújo, E.C., 
(...), Maghraby, A.E., Cometto, G. 94(...), Maghraby, A.E., Cometto, G. 94

20132013

Human resources for health and universal Human resources for health and universal 
health coverage: Fostering equity and effective health coverage: Fostering equity and effective 
coverage coverage 
- - 
Ressources humaines pour la santé et la Ressources humaines pour la santé et la 
couverture sanitaire universelle: Promouvoir couverture sanitaire universelle: Promouvoir 
l’équité et une couverture efficacel’équité et une couverture efficace

Campbell, J., Buchan, J., Campbell, J., Buchan, J., 
Cometto, G., (...), Starrsj, A., Cometto, G., (...), Starrsj, A., 
Tangcharoensathien, V.Tangcharoensathien, V.

20132013

From drought to deluge: How information From drought to deluge: How information 
overload saturated absorption capacity in a overload saturated absorption capacity in a 
disrupted health sectordisrupted health sector

Beesley, M., Cometto, G., Pavignani, Beesley, M., Cometto, G., Pavignani, 
E.17E.17

20112011

Mid-level health providers: A promising resource Mid-level health providers: A promising resource 
- - 
Trabajadores de salud de nivel intermedio: Un Trabajadores de salud de nivel intermedio: Un 
recurso prometedorrecurso prometedor

Brown, A., Cometto, G., Cumbi, A., Brown, A., Cometto, G., Cumbi, A., 
(...), Pariyo, G., Sanders, D. 29(...), Pariyo, G., Sanders, D. 29

20112011

Fonte: Consulta na Base Scopus em junho de 2020

 4.2. Documentos Mais Citados

 Esta análise considerou documentos com pelo menos 10 citações na rede e 

647 ocorrências foram encontradas. Os mapas gerados na ferramenta Vosviewer 

estão representados nas Figuras 16, 17 e 18. Seguindo o mesmo procedimento, um 

arquivo GML foi gerado para obtenção da lista de artigos e reviews, ordenados con-

forme a relevância na rede.

72



Figura 16 – Mapa de calor do documentos mais relevantes na rede

Fonte: Ferramenta Vosviewer

Figura 17 – Mapa de clusters dos documentos mais relevantes na rede

Fonte: Ferramenta Vosviewer

Figura 18 – Mapa da rede de documentos mais relevantes

Fonte: Ferramenta Vosviewer
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 A Tabela 5 apresenta o autor, o link para o documento, o cluster a que faz parte na 

rede, ordenados pela centralidade do autovetor.

Tabela 5 – Tabela com os autores mais citados

Artigo/Autor Link Doi Cluster Peso das
Citações

Centralidade do 
Autovetor

Dreesch n.
(2005) https://doi.org/10.1093/heapol/czi036 10 96.0 1.0

Lopes m.a.
(2015) https://doi.org/10.1186/s12960-015-0028-0 1 43.0 0.8747635931259153

Ricketts t.c.
(2011)

https://doi.org/10.1146/annurev- publheal-
th-031210-101227 1 17.0 0.8400111635998602

Lipscomb j.
(1995) - 1 12.0 0.41133924764961927

Pathman d.e.
(1991) https://doi.org/10.1111/j.1748- 0361.1991.tb01021.x 1 13.0 0.41133924764961927

Hedden l.
(2014) https://doi.org/10.1186/1478-4491-12-32 11 57.0 0.3393307536278043
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 4.3. Artigos Mais Cocitados

 A análise por cocitação permite identificar a frequência com que dois itens, 

seja documentos ou autores, da literatura prévia são citados juntos por algum item 

da literatura mais recente. Dessa forma, dois itens são ditos cocitados quando exis-

te um terceiro que os cita conjuntamente. Desta forma, quanto maior o número de 

documentos em que dois autores ou publicações são cocitados(as), mais forte será 

a relação de cocitação entre estes(as).
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Tabela 6 – Tabela com os autores mais citados

Artigo Cluster Peso total 
dos links

Peso das
Citações

Centralidade 
do Autovetor

Anand, s., Barnighausen, t., health workers 
and vaccination coverage in developing 
countries: an econometric analysis (2007). 
Lancet, 369, pp. 1277-1285

1 2.0 4.0 1.0

Lopes m.a. (2015) 1 1.0 4.0 0.617833033562288

Ricketts t.c. (2011) 2 2.0 4.0 0.617833033562288

Lipscomb j. (1995) 2 3.0 6.0 1.0

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análise de resultados apresentados pela 
ferramenta Gephi.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 O presente livro buscou levantar as principais metodologias para planeja-

mento e dimensionamento de força de trabalho na saúde disponíveis em artigos e 

relatórios institucionais nacionais e internacionais. Algumas características são de-

preendidas a partir das experiências documentadas. Estudos de dimensionamento 

seguem uma lógica operacional e são maioria entre os estudos nacionais. A catego-

ria profissional majoritária é a enfermagem, com aplicações referentes ao estabele-

cimento de saúde ou a alguma unidade dentro deste. Na maior parte das vezes, tais 

estudos fazem uso de dados primários. Já os estudos sobre planejamento adotam 

um olhar estratégico sobre o tema, buscando estimar a força de trabalho na saúde 

à nível regional. Neste universo há maior variedade de categorias profissionais ana-

lisadas, um preponderante de dados secundários e projeções. Estudos internacio-

nais, especialmente de países desenvolvidos, tendem a adotar esta abordagem. 

 Por se alinharem mais ao dimensionamento, poucos estudos nacionais bus-

caram compreender as necessidades dos usuários dos serviços de saúde, incluindo 

elementos de natureza epidemiológica e demográfica. Além disso, os estudos re-

tratam o momento presente ou de curto prazo, com escassez de experiências que 

utilizem abordagens para projetar condições futuras em diferentes cenários, como 

mudanças no perfil demográfico, epidemiológico ou oferta de profissionais. Dentre 

as publicações nacionais, as metodologias mais frequentes foram a de razões apli-

cadas à atenção especializada – associada a situações de internações hospitalares 

– e as metodologias baseadas em carga de trabalho, sobretudo por ter sua origem 

no WISN da WHO. Alguns pontos são comuns a essas duas linhas metodológicas: 1) 

possuem ratificação por parte da Resolução n. 543/2017 do COFEN; 2) foram, prin-

cipalmente, aplicadas para a área de enfermagem; 3) são aplicadas a nível departa-

mental; 4) dimensionam para o estado atual; e 5) utilizam-se, majoritariamente, de 

dados primários. 

 A literatura sobre planejamento da força de trabalho é mais predominante-

mente internacional, com maior variedade de metodologias, abordagens, técnicas 

de análise e categorias profissionais. Diante dessa diversidade, o estudo bibliomé-

trico se mostrou relevante para ratificar a compreensão de que as abordagens por 

necessidade possuem maior centralidade nas discussões sobre planejamento de 



força de trabalho em publicações internacionais. A despeito da noção de que não 

há uma metodologia única para planejar de modo adequado a força de trabalho 

em saúde, a metodologia de necessidades, apesar de suas limitações, é agregadora 

ao incluir variáveis de natureza contextual para a análise e que permite projetar para 

o longo prazo a força de trabalho em saúde, contribuindo para um direcionamento 

estratégico no processo de gestão de políticas de saúde. Não há uma metodologia 

única e que permita responder a todas as necessidades dos gestores, todavia tra-

ta-se de um processo que deve ser realizado e melhorado continuamente, aprovei-

tando as potencialidades das múltiplas abordagens presentes para o dimensiona-

mento.
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APÊNDICES
 

Apêndice A – Sobre a SGTES e o DEGTS
 A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) do Mi-

nistério da Saúde, criada pelo Decreto n. 4.726, de 9 de junho de 2003, responde 

pela gestão federal do Sistema Único de Saúde (SUS) no que se refere à formulação 

de políticas orientadoras da formação, do desenvolvimento, da distribuição, da re-

gulação e da gestão dos trabalhadores da saúde. 

 O Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde (DEGTS) é órgão inte-

grante da SGTES, sendo responsável pela coordenação e implementação das polí-

ticas de gestão do trabalho e provimento de profissionais de saúde, atuando junto 

às gestões estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como 

outros órgãos da União. Dentre o seu escopo de atuação estão o planejamento e a 

coordenação das ações de regulação, qualificação e distribuição dos profissionais 

de saúde do SUS. 

 Ao Departamento de Gestão do Trabalho em Saúde compete:
I - Planejar estudos de análise das necessidades quantitativas e qualitativas de pro-
fissionais com perfil adequado às necessidades de saúde da população;

II - Atuar junto aos gestores estaduais, distritais e municipais  para a solução dos 
problemas de pessoal do setor público e do setor privado pertinentes ao SUS;

III - promover e participar da articulação de acordos entre as gestões federal, esta-
duais, distrital e municipais no que se refere aos planos de produção, à qualificação 
e à distribuição dos profissionais de saúde do SUS;

IV - Coordenar, incentivar e apoiar os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
as instituições públicas, sob regime público ou privado com atuação no SUS, na 
elaboração e na implementação de planos de organização profissional no âmbito 
do SUS;

V - Planejar e coordenar as ações de regulação profissional tanto para as novas 
profissões e ocupações, quanto para as já estabelecidas no mercado de trabalho; e

VI - Propor a criação e acompanhar o desenvolvimento de sistemas de certificação 
de competências profissionais, com vistas à regulação dos processos de trabalho 
em saúde. 
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Apêndice B – Sobre o CIGETS
 O CIGETS é o Centro de Inovação em Gestão da Educação e do Trabalho em 

Saúde constituído da atuação conjunta de três grupos de pesquisa: Laboratório de 

Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação (LAPEI/FACE/UFG), Laboratório de 

Inovação e Estratégia em Governo (LineGOV/UnB) e Centro de Estudos e Pesquisas 

Aplicadas ao Setor Público (CEPASP/FACE/UFG). O CIGETS está estruturado como 

um Centro de Pesquisa vinculado à Faculdade de Administração, Ciências Contá-

beis e Ciências Econômicas (FACE) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 O CIGETS tem por objetivos:
i) Promover e realizar estudos e pesquisas na área de gestão do trabalho e da edu-
cação em saúde e em áreas correlatas;

ii) Realizar estudos e pesquisas, desenvolver novas tecnologias e produzir informa-
ções e conhecimentos técnicos e científicos relacionados à gestão do trabalho e da 
educação em saúde e áreas correlatas;

iii) Contribuir para modernização, desenvolvimento e melhoria da gestão do traba-
lho e da educação em saúde em níveis federal, estadual e municipal;

iv) Promover a divulgação de conhecimentos e experiências relativos à gestão do 
trabalho e da educação em saúde entre os níveis federal, estadual e municipal;

v) Cooperar, promover e realizar programas e projetos científicos, tecnológicos, de 
inovação e de formação de pessoas na área de gestão do trabalho e da educação 
em saúde e áreas correlatas;

vi) Realizar projetos relacionados à sua finalidade, especialmente na formulação, 
implementação e avaliação de políticas, assim como certificações, acreditações e 
correlatos; e

vii) Fomentar as atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária.
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Apêndice C – Referências institucionais sobre 
dimensionamento da força de trabalho em saúde

Nome do Relatório Referência

Health Workforce Planning 
in OECD Countries: A 
Review of 26 Projection 
Models from 18 Countries

ONO, T.; LAFORTUNE, G.; SCHOENSTEIN, M. Health 
Workforce Planning in OECD Countries: A Review of 
26 Projection Models from 18 Countries. 62. ed. OECD 
Publishing, 2013.
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Technical Documentation 
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Apêndice D – Métricas do modelo baseado em necessidades

 Métricas: Oferta

Dimensão Métricas Referências

Estoque de 
indivíduos

1. Quantidade de profissionais por 
idade e sexo

Teljeur et al. (2010); 
Tomblin Murphy et al. 
(2016); MacKenzie et al. 
(2019); Ahern et al. (2019); 
Laurence e Karnon (2016; 
2017); Laurence et al. 
(2018); Harper et al. (2013); 
Van Greuningen et al. 
(2012); Tomblin Murphy 
et al. (2012); Carey (2018); 
Cramer et al. (2006).

Entrada de 
indivíduos

1. Número de novos graduados por 
ano

2. Distribuição por idade dos novos 
graduados

3. Número de imigrantes por ano
4. Distribuição por idade dos 

imigrantes
5. Total de matrículas anuais em 

treinamento/ capacitações
6. Percentual de alunos concluindo 

treinamento/capacitações

Saída de 
indivíduos

1. Evasão: Quantidade de estudantes 
que desistiram da graduação

2. Quantidade de profissionais 
previstos de aposentar por idade e 
sexo

3. Probabilidade de morte por idade 
para profissionais superiores

4. Quantidade de profissionais que não 
estão exercendo a profissão

Fonte: Elaborado pelos autores.

 

 Métricas: demanda

Dimensão Métricas Referências

Demográfica 1. Número de pessoas por sexo e faixa 
etária 

Laurence e Karnon (2016)
MacKenzie, Murphy e 
Audas (2019); Harper et al. 
(2013); Tomblin Murphy et 
al. (2016); Van Greuningen 
et al. (2012); Carey (2018); 
Tomblin Murphy et al. 
(2012); Carey (2018);
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Serviço

1. Número médio de um serviço do 
tipo x em dado período endereçado 
a um grupo populacional

2. Nível de atenção do serviço
3. Frequência (quantas vezes visitou 

nos últimos 12 meses, data da última 
visita)

4. Tipo de serviço (qual natureza do 
serviço nos últimos 12 meses)

MacKenzie, Murphy e 
Audas (2019); Ahern et al. 
(2019); Laurence e Karnon 
(2016); Van Greuningen et 
al. (2012); Tomblin Murphy 
et al (2012); Carey (2018);

Produtividade

1. Número esperado de procedimentos 
realizados por dado profissional em 
certo período de tempo em FTE

2. Salário total anual médio por FTE
3. Custo médio de substituição por FTE

MacKenzie, Murphy 
e Audas (2019); Van 
Greuningen et al. (2012);

Epidemiológica

Categorias:
1. Incidência / prevalência de doenças 
2. Prevalência de fator de risco 
3. Pesos de doenças (para vincular 

fatores de risco e incidência / 
prevalência de doenças)

Tomblin-Murphy (2012); 
Ono, T., G. Lafortune 
and M. Schoenstein 
(2013); Joint Action Healh 
Workforce Programming 
& Forecasting (2015); OCDE 
(2019)

Fonte: Elaborado pelos autores.
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ANEXOS
 Anexo A.  Necessidade de enfermeiros para uma unidade 
de saúde da família com o uso do método proposto por Bonfim 
et al. (2016) 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CATEGORIA PROFISSIONAL: ENFERMEIRO

Tempo de trabalho disponível (TTD): 1.672 horas/ano

A. Necessidade de profissionais total para atividades/intervenções padrão

Intervenção 
padrão

Carga média de 
trabalho anual 

registrada

Tempo 
médio

Número de 
intervenções/

hora

Carga de 
trabalho
padrão

Necessidade
de pessoal da

categoria

Consulta 7113 12 5 8360 0,8

Atendimento à 
demanda

espontânea
4835 13,4 4,5 7524 0,6

Ensino-grupo 957 grupos 104,8 0,6 1003 grupos 0,9

Visita 
Domiciliar 1304 77,0 0,8 1337 1,0

TOTAL (A) 3,3

B. Necessidade de profissionais para atividades/intervenções 
complementares

Intervenções/atividades de suporte Percentual de
tempo de trabalho

Atividades de cuidado indireto e atividades associadas observadas durante 5 dias 54,8

Percentual de tempo total 54,8

B = {1 / [1 - (percentual de tempo total / 100)]} 2,2

C. Necessidade de profissionais para atividades/intervenções adicionais

Intervenções/ atividades adicionais Número horas
anual necessários

Preceptor: estudante 6,24

Preceptor: estudante 2,08

Desenvolvimento de funcionários 280,8
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Coleta de dados de pesquisa 4,16

PAI total em um ano 293,28

C = (PAI / TTD) 0,17

Necessidade de profissionais: (A x B + C) 8,75

Total de enfermeiros requeridos 9

D. Análise e interpretação dos dados

Categoria
profissional Número atual Número

necessário
Falta ou
excesso

Problema
de carga de

trabalho
Razão

Pressão 
da carga

de 
trabalho

Enfermeiro 6 9 -3 Falta 0,6 Alta

*PAC: Padrão de Ajuste da Categoria; PAI: Padrão de Ajuste Individual
Fonte: Bonfim et al., 2016.
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Anexo B – Necessidade de técnicos / auxiliares de enfermagem 
para uma unidade de saúde da família com o uso do método 
utilizado por Bonfim et al. (2016) 

Unidade de Saúde da Família
Categoria profissional: Técnico/auxiliar de enfermagem

(Continua)

Tempo de trabalho disponível (TTD): 1.672 horas/ano

A. Necessidade de profissionais total para atividades/intervenções padrão

Intervenção 
padrão

Carga média de 
trabalho anual 

registrada

Tempo 
médio

Número de 
intervenções/

hora

Carga de 
trabalho
padrão

Necessidade
de pessoal da

categoria

Visita 
domiciliar 2070 64,1 0,9 18559 0,58

Controle de 
imunização/
vacinação

10769 5,4 11,1 6855 0,74

Atendimento à 
demanda
espontânea

5080 14,5 4,1 7356 0,67

Assistência em 
exames 4992 13,5 4,4 23910 0,27

Administração de 
medicamentos 6549 4,2 14,3 502 grupos 0,68

Ensino-grupo 345 grupos 174,1 0,3 37118 0,37

Monitoramento 
de sinais vitais 13770 2,7 22,2 14713 0,41

Punção de 
vaso: amostra e 
sangue venoso

6038 6,8 8,8 5852 0,23

Cuidados com 
lesões 1354 17,2 3,5 6520 0,04

Cuidados com o 
local de incisão 276 15,4 3,9 1337 1,0

TOTAL (A)

B. Necessidade de profissionais para atividades/intervenções 
complementares

Intervenções/atividades de suporte Percentual de
tempo de trabalho
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Atividades de cuidado indireto e atividades associadas observadas durante 5 dias 0,6

Percentual de tempo total 0,8

B = {1 / [1 - (percentual de tempo total / 100)]} 0,6

C. Necessidade de profissionais para atividades/intervenções adicionais

Intervenções/ atividades adicionais Número horas
anual necessários

Desenvolvimento de funcionários 203,84

Coleta de dados de pesquisa 6,24

PAI total em um ano 210,08

C = (PAI/ TTD) 0,13

Necessidade de profissionais: (A x B + C) 11,92

Total de Técnicos/auxiliares requeridos 12

D. Análise e interpretação dos dados

Categoria
profissional Número atual Número

necessário
Falta ou
excesso

Problema
de carga de

trabalho
Razão

Pressão 
da carga

de 
trabalho

Técnicos/
auxiliares de
enfermagem

12 12 - Equilíbrio 1 Nenhum

*PAC: Padrão de Ajuste da Categoria; PAI: Padrão de Ajuste Individual
Fonte: Bonfim et al., 2016.
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Anexo C – Cálculo do modelo baseado em necessidades a 
partir de Mackenzie et al. (2019, p.3)

Demanda: 

 
(1)

em que

Nn,t corresponde ao número do FTE dos recursos humanos para saúde por tipo n 
que é necessária para realizar o serviço Qh,i,j,q,t de acordo com uma população em 
um período de tempo t. 

Pi,j,t corresponde à dimensão demográfica e se refere ao tamanho da população de 
idade i e gênero j em um período de tempo t. 

Hh,i,j,t corresponde à dimensão epidemiológica e se refere à proporção populacional 
com status de saúde h de idade i e gênero j em um período de tempo t.

Qh,i,j,q,t corresponde à dimensão de serviço e se refere ao número de serviços por 
tipo q para atender ao status de saúde h de idade i e gênero j em um período de 
tempo t.

Wh,i,j,n,q,t  corresponde à divisão de trabalho e se refere à proporção de tipos de servi-
ços que devem ser realizados por tipo q para atender ao status de saúde h de idade 
i e gênero j em um período de tempo t.

Rn,q,t corresponde a dimensão de produtividade e se refere ao número de serviços 
por tipo q que um FTE dos recursos humanos para saúde por tipo n será realizado 
em um período de tempo t.

Oferta:

 
(2)

em que

Sn,t corresponde ao estoque de recursos humanos em saúde e se refere ao número 
de recursos humanos para saúde de tipo n que estão qualificados na prática du-
rante o período de tempo t;

Dn,t corresponde à participação de recursos humanos em saúde qualificados de 
tipo n que destina algum tipo de cuidado direto ao paciente durante o período de 
tempo t;

An,t corresponde à atividade de recursos humanos em saúde de tipo n e se refere à 
proporção de FTE que é aplicado ao cuidado direto do paciente durante o período 
de tempo t;

Fn,t corresponde ao foco clínico e se refere à proporção de FTE devotada aos proble-
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mas de saúde da população considerados pelos recursos humanos em saúde de 
tipo n durante o período de tempo t;

O tipo de recursos humanos em saúde (Sn,t) pode ser calculado pela equação (3): 
 

(3)

em que

Ei,n,t corresponde ao vencimento para aposentadoria ou migração para outra 
jurisdição (saída) e se refere à proporção de membros dos recursos humanos em 
saúde do grupo de idade i e tipo n licenciados para prática no ano t-1, mas que não 
mantiveram suas licenças no ano t;

Ii,n,t corresponde ao número de membros dos recursos humanos em saúde dogrupo 
de idade i e tipo n que entraram na prática no ano t (entrada);

Já a entrada Ii,n,t pode ser calculada pela equação a seguir:
 

(4)

em que

Gi,n,t corresponde ao número de membros dos recursos humanos em saúde do 
grupo de idade i e tipo n que se graduaram de um programa de treinamento no 
ano t (entrada);

On,t corresponde à proporção de novos membros graduados dos recursos huma-
nos em saúde do tipo n que não iniciaram a prática de cuidados com os pacientes 
no ano t;

Mi,n,t corresponde ao número de novos membros graduados dos recursos huma-
nos em saúde de idade i e do tipo n que obtiveram licença para prática no ano t 
(entrada);

Já a entrada Gi,n,t pode ser calculada pela equação (5),
 

(5)

em que

Cn,t-y corresponde ao número total de estudantes matriculados em programas de 
treinamento para prática de recursos humanos em saúde do tipo n no ano t e com 
y anos de duração (previsão de entrada);

Fn,t corresponde à proporção de estudantes que se matricularam em programas de 
treinamento para prática de recursos humanos em saúde nos anos y-t e que não 
completaram no ano t;
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Di,t corresponde à proporção de graduados em programas de treinamento para 
prática de recursos humanos em saúde do tipo n no ano t e com y anos de duração 
(entrada). 
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Anexo D – Instrumento nursing activity score (NAS), fonte 
Queijo e Padilha (2009).
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