
 

   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO, TRABALHO,  

EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

 

 

 

CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS MELLO 

 

 

 

 

 

          

DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 

SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 
2022 



 

 

 

CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS MELLO 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 

SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Gestão, Trabalho, Educação e Saúde do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito para a obtenção do título 

de Mestre em Gestão, Trabalho, Educação e Saúde. 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Janete Lima de Castro  

                        
 

 

 

 

 

 

 

Natal/RN 
2022 

  

 

 



 

  

                                 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  
                                                    Sistema de Bibliotecas - SISBI 
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS 

Mello, Cristiane Cruz dos Santos.  
   Dimensionamento da força de trabalho nas instituições públicas de saúde: uma 
revisão integrativa / Cristiane Cruz dos Santos Mello. - 2022.  
   40f.: il.  
 
   Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão, Trabalho, Educação e Saúde) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, 
Programa de Pós-Graduação em Gestão, Trabalho, Educação e Saúde. Natal, RN, 
2022.  
   Orientadora: Prof.ª Dra. Janete Lima de Castro.  
 
 
   1. Pessoal de Saúde - Dimensionamento - Dissertação. 2. Força de trabalho em 
saúde - Dissertação. 3. Dimensionamento de pessoal - Dissertação. 4. Planejamento 
em saúde - Dissertação. I. Castro, Janete Lima de. II. Título.  
 
RN/UF/BS-CCS                                    CDU 614.253.5 
 
 

 

 

 

      Elaborado por ANA CRISTINA DA SILVA LOPES - CRB-15/263 

 

 



 

CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS MELLO 

 

DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 

SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovada em:  / /   

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Gestão, Trabalho, Educação 
em Saúde da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, como parte dos requisitos 
para obtenção do título de Mestre. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

1. Prof.ª Dra. Janete Lima de Castro 

CCS/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Presidente 

 

2. Prof.ª Dra. Rosana Lúcia Alves de Villar 

CCS/Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Membro interno 

 

3. Prof.ª Dra. Ana Tania Lopes Sampaio 

CCS/Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

                                     Membro interno 

 

4. Profa. Dra. Patrícia Ferras Araújo da Silva 

                         Ministério da Saúde 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Membro externo 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço ao meu Deus poderoso e protetor, meus santos tão caros e queridos para 

mim, e meus anjos da guarda.   

Especialmente à minha mãe, por cuidar de mim todos os dias. Mãe e melhor 

professora, que com toda sua fé, sabedoria, coragem e amor incondicional me ensina, me 

faz seguir em frente e conquistar.  

À minha irmã, a linda Doutora da família, que esteve comigo nesse caminho, 

apoiando-me e apresentando-me as proficuidades e dificuldades na busca do 

conhecimento.     

À minha orientadora, professora Dra. Janete Castro, pela sua expertise e valiosa 

condução, compreensão e entusiasmo para conclusão deste trabalho.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo; 

circundá-lo-ás da tua benevolência como 

de um escudo. Salmos 5:12 

 

O homem sábio é forte, e o homem de 

conhecimento consolida a força. 

Provérbios 24:5 

 

Deus é a minha fortaleza e a minha força, 

e ele perfeitamente desembaraça o meu 

caminho. 2 Samuel 22:33 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/5/12+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/24/5+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2sm/22/33+


 
 

RESUMO 

Esta pesquisa trata de umas das práticas mais potentes e complexas da gestão do trabalho em saúde: o 
dimensionamento de pessoal. Os objetivos deste estudo consistem em evidenciar as contribuições do 
dimensionamento para a gestão do trabalho nas instituições públicas de saúde; identificar a produção 
científica referente ao dimensionamento na área de gestão do trabalho em saúde; refletir sobre as 
metodologias de dimensionamento utilizadas nas instituições de saúde. Foi realizada uma revisão 
integrativa da literatura sobre a temática dimensionamento da força de trabalho, com ênfase na área da 
saúde. O propósito de identificar experiências e as contribuições do dimensionamento, aprofundando 
conceitualmente sobre o tema tem como imagem-objetivo apresentar ao gestor da Secretaria de Saúde, 
um instrumento de planejamento que, quando aplicado, poderá evitar o provimento excessivo de 
profissionais, identificar possíveis insuficiências relacionadas ao quantitativo de pessoal, levantar 
informações técnicas necessárias para ampliar as competências gerenciais e apoiar a tomada de decisão 
dos gestores, na perspectiva de garantir a melhor execução dos trabalhos e eficiência na prestação de 
serviços. Acredita-se que a sistematização e análise das experiências referentes à prática de 
dimensionamento de pessoal em saúde, registradas na literatura, possam ajudar as secretarias de saúde 
que ainda não elegeram tal prática a iniciarem os seus processos de implantação. 
 
Palavras-chave: dimensionamento de pessoal; força de trabalho em saúde; planejamento em saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This research focuses on one of the most powerful and complex practices in health work management: 
personnel dimensioning. The objectives of this study consist of the following points: highlight the 
contributions of dimensioning to the management of work in public health institutions; identify the scientific 
production related to dimensioning in the area of health work management; and reflect on the dimensioning 
methodologies used in health institutions. An integrative review of the literature was carried out on the theme 
of workforce dimensioning, with emphasis on the health area. The purpose of identifying experiences and 
contributions of the dimensioning, conceptually deepening on the subject, has as image-objective to present 
to the manager of the Health Department a planning instrument that, when applied, will be able to avoid the 
excessive supply of professionals, identify possible insufficiencies related to the number of staff, gather 
technical information necessary to expand managerial skills, and support managers' decision making, in 
order to ensure the best execution of the work and efficiency in the service provision. We believe that the 
systematization and analysis of experiences regarding the practice of staff dimensioning in health, 
registered in the literature, may help health departments that have not elected such practice yet to start their 
implementation processes. 

Keywords: personnel dimensioning; health workforce; health planning. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Organização Mundial da Saúde reconhece que para atender às expectativas 

das populações é essencial garantir a cobertura universal, avançando na promoção, 

proteção e recuperação da saúde. No Brasil, a criação do Sistema Único de Saúde - SUS 

pela Constituição Federal e a consequente efetivação da descentralização do sistema e 

serviços de saúde representou uma mudança radical na estruturação da rede de serviços 

de saúde e na forma de pensar sua gestão.  

Se, por um lado, a complexidade do SUS é proporcional ao seu tamanho, 

dimensão e a sua abrangência, por outro, tal complexidade é evidenciada no que se 

refere às expectativas da população e aos diferentes interesses que permeiam a 

existência do Sistema. Nesse sentido, não seria equivocado afirmar que a gestão do SUS 

é também multifacetada e cheia de desafios.  

Diversas são as pesquisas que tratam das fragilidades e dificuldades da 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Lorenzetti et al. (2014) e Castro et al. (2016) 

revelam que há um consenso entre os gestores de que os problemas relacionados à 

gestão da força do trabalho em saúde se constituem em um dos principais problemas do 

SUS e que representam desafios cotidianos.  

A pandemia causada pela Covid-19 conseguiu realçar brutalmente esses 

desafios e as dificuldades referentes à gestão do trabalho. E também mostrou para a 

sociedade a importância e a centralidade do trabalhador no processo de trabalho em 

saúde, ou seja, o período pandêmico revelou o que todos já sabiam: a oferta de bons 

serviços somente é possível com a presença de recursos humanos qualificados, de 

diversas categorias profissionais, em quantidade adequada e distribuídos em vários 

contextos e territórios. 

Carmen Lavras (2020) observa que a existência de um sistema público de 

saúde de caráter universal, com grande capilaridade e presente em todo o território 

nacional possibilitou o enfrentamento diante da pandemia. De acordo com a autora, será 

no reconhecimento das vulnerabilidades do SUS que serão encontradas as alternativas 
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para o enfrentamento das dificuldades atuais, sobremaneira, as que dizem respeito à 

deficiência do planejamento de pessoal da qual resulta a má distribuição quantitativa e 

qualitativa da força de trabalho nos serviços de saúde.  

O dimensionamento de pessoal se apresenta, pois, como uma ferramenta 

para provimento e distribuição da força de trabalho no setor, sua prática tem sido 

realizada com grande dificuldade e resistência, apesar do reconhecimento de sua 

importância por parte dos dirigentes e trabalhadores.  

Pesquisa realizada por Castro et al. (2019) junto às secretarias estaduais de 

saúde revela que das 27 secretarias estudadas, apenas 16 desenvolveram atividade de 

dimensionamento de pessoal nos últimos anos. As da região Nordeste são as que mais 

apresentam a implementação de tal prática. 

É possível que as ausências em relação à inclusão do dimensionamento de 

pessoal, enquanto uma prática de gestão do trabalho nos serviços de saúde, ocorram 

em razão do conhecimento limitado dos técnicos e gestores da saúde sobre como 

viabilizar o seu processo de implantação e quais os benefícios que sua prática 

permanente, associada ao planejamento global da instituição, pode trazer para 

melhoria na eficiência e qualidade dos serviços. 

Chiavenato (1999) afirma que a atividade de determinar quantitativa e 

qualitativamente os recursos humanos necessários a uma empresa faz parte do seu 

planejamento estratégico e enfatiza que ambos devem ser elaborados de forma conjunta.  

Neste contexto, a apresentação do tema de dimensionamento como objeto 

de estudo considera a vivência de mais de 18 anos da autora deste trabalho nos 

serviços de saúde, em especial, na gestão de recursos humanos. Sua experiência, 

atuação e posição na estrutura de gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Mato 

Grosso tornaram possível a identificação de aspectos críticos nos processos de 

trabalho que podem interferir na execução, eficiência e qualidade dos serviços 

prestados. O dimensionamento de pessoal compreendido como um importante e 

imperativo instrumento no planejamento e gestão de recursos humanos de uma 

instituição foi destacado como uma das prioridades na agenda do gestor da saúde e, 

nessa perspectiva, apresenta-se este trabalho.   
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A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso tem fomentado ações no 

intuito de implantar o dimensionamento de pessoal enquanto uma ferramenta de gestão 

e de planejamento. Contudo, fatores como mudança nos cargos de gestão, resistência 

dos servidores envolvidos, carência de qualificação técnica, deficiência e fragilidades 

nos sistemas de informação, não confiabilidade dos dados, quantidade elevada de 

trabalho manual, rotatividade de profissionais, dificuldades no trabalho em equipe, 

acomodação frente aos processos de trabalho e limitação de agir ante ao cenário, têm 

impossibilitado a sua aplicabilidade. Em linhas gerais esses são alguns aspectos que 

descrevem a situação problema referente ao tema estudado.                                                

Associado a esse contexto, também se sobressaem a necessidade de 

fortalecimento da área de planejamento de pessoal, a inexistência de parâmetros para 

dimensionar a força de trabalho, a carência de informações fidedignas sobre a 

capacidade instalada e sobre a produtividade das unidades de saúde, ausência de 

padronização das escalas de serviço e, por fim, a pouca compreensão sobre o 

dimensionamento enquanto ferramenta de gestão. A aplicação do dimensionamento 

representará, ainda, significativo progresso na gestão da força de trabalho e na gestão 

das despesas com pessoal.  

Destarte, a relevância do presente trabalho é buscar evidenciar as 

contribuições da prática do dimensionamento de pessoal, enquanto uma estratégia de 

gestão do trabalho nas organizações públicas de saúde, no tocante ao provimento 

adequado, a alocação/realocação e a distribuição dos profissionais, visando assegurar 

melhoria na eficiência e resolutividade na prestação dos serviços. Do mesmo modo, a 

oportunidade de realizar pesquisa sobre o dimensionamento de pessoal em saúde nas 

instituições públicas é de expressiva importância para a área de Gestão do Trabalho 

da Secretaria de Saúde de Mato Grosso – SES/MT.  

À guisa de concluir esta introdução espera-se que, para além da SES/MT, as 

reflexões aqui suscitadas sobre a prática do dimensionamento de pessoal em saúde 

possam fomentar as secretarias de saúde que ainda não adotaram tal prática a 

iniciarem os seus processos de implementação. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo Geral 

Evidenciar as produções no campo do dimensionamento de pessoal para a 

gestão do trabalho nas organizações públicas de saúde. 

 

1.2. Objetivos Específicos  

Identificar a produção científica referente ao dimensionamento na área de gestão 

do trabalho em saúde; 

Refletir sobre as metodologias de dimensionamento utilizadas nas instituições 

de saúde. 
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2 METODOLOGIA  

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

Este é um estudo de revisão integrativa de literatura sobre a temática 

dimensionamento da força de trabalho, com ênfase na área da saúde. 

A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de conhecimento 

e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Segundo Kuabara et al. (2014, p. 196), a revisão integrativa pode ser 

considerada como “uma forma de revisão sistemática, que consiste em ampla análise de 

publicações, cuja finalidade é obter dados sobre determinado assunto”. Ainda de acordo 

com as citadas autoras, essa metodologia inclui a análise de publicações relevantes, 

possibilita a síntese de estudos publicados sobre o tema, indica lacunas do conhecimento 

que precisam ser preenchidas por meio de novas pesquisas e proporciona conclusões 

gerais a respeito da área de estudo. 

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

Com o intuito de atender ao rigor metodológico, foram seguidos os seguintes 

passos: delimitação da questão norteadora do estudo, definição das bases de dados, 

identificação dos títulos, análises dos títulos, discussão dos resultados e apresentação 

da revisão integrativa. 

Duas perguntas nortearam esta revisão integrativa. Foram elas: O que diz a 

literatura sobre a prática do dimensionamento de pessoal em saúde? Quais são as 

reflexões encontradas que podem ajudar as iniciativas de implantação da 

prática/ferramenta do dimensionamento de pessoal nos serviços de saúde? 

Na perspectiva de responder a essas duas questões foram selecionados 

artigos científicos publicados nas seguintes bases de dados: SciELO, LILACS e 

PubMed. Para a identificação dos artigos foi utilizada uma combinação de palavras 

chaves: “dimensionamento da força de trabalho em saúde”, “dimensionamento de 
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pessoal”, “gestão do trabalho e dimensionamento na área da saúde” e 

“dimensionamento nas instituições públicas de saúde”.  

Foram ainda pesquisados artigos publicados sobre o tema nas revistas 

científicas, e consultas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). A busca de 

material não se esgotou nessas bases; realizou-se um levantamento na chamada 

literatura cinza, considerando que muito do material produzido pelas secretarias de 

saúde, como relatórios, manuais, dentre outros, não são comumente publicados em 

periódicos científicos. 

 

2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

Em relação aos critérios de inclusão foram considerados artigos que atendiam 

às palavras-chave e que foram publicados nos últimos 10 anos. Quanto aos parâmetros 

de exclusão, refutaram-se artigos com objetivos e resumos não condizentes com os 

propósitos desta revisão integrativa, artigos em língua estrangeira e artigos duplicados. 

 

2.4 Consolidação e análise dos dados 

Os dados encontrados foram consolidados em um quadro, para permitir 

melhor visualização e posterior análise das informações. O quadro 1 mostra o modelo 

utilizado.   

 

Quadro 01: Modelo utilizado para coleta dos artigos por descritor 

Base de Dados Descritor Artigos encontrados Excluídos Selecionados para análise 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora 
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O somatório de publicações encontradas nas diferentes bases de dados 

pesquisadas totalizou 384 artigos, tendo sido desconsiderados 340 e consultados 44, 

correspondendo a 11,46% dos estudos identificados. O maior número de artigos 

excluídos foi proveniente dos critérios de exclusão “artigos com objetivos e resumos não 

condizentes com os objetivos desta revisão integrativa” e “recorte temporal”.  

Para melhor visualização e análise, os dados obtidos na pesquisa bibliográfica 

foram agrupados em quadros, compilando a síntese do material, conforme ilustrado no 

Quadro 2.  

 

Quadro 2: Modelo para a consolidação e análise dos dados identificados nos artigos 

Título:  

Autor(es):  

Ano de publicação:  

Metodologia aplicada:  

Objetivo da pesquisa Resultados 

  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Figura 01: Representação das etapas da Revisão Integrativa (Souza, Silva e Carvalho, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 06  
 

Apresentação da revisão 
integrativa/síntese do conhecimento 

Etapa 05 
 

Discussão dos resultados 

Etapa 04 
 

Análise dos títulos 

nos serviços de saúde

Etapa 03 
 

Identificação dos artigos 

Etapa 02 

 
Definição das bases de dados 

Etapa 01 

 
Definição das perguntas norteadoras: 

Revisão Integrativa da 

Literatura 

Palavras-chave: 
Dimensionamento da força de trabalho em 

saúde; Dimensionamento de pessoal; 
Gestão do Trabalho e dimensionamento na 

área da saúde; e Dimensionamento nas 
instituições públicas de saúde. 

 

Quantitativo de artigos encontrados: 
 

384 

Quantitativo de artigos excluídos: 
 

340 

Quantitativo de artigos selecionados 
para análise: 

44 

Síntese da análise 

 
SciELO; LILACS; PubMed;  
BDTD 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A pandemia causada pela Covid-19 evidenciou o debate sobre o trabalho dos 

profissionais de saúde, revelando antigos e crônicos problemas relacionados às 

condições de trabalho nos serviços de saúde e à condução diante desses desafios. 

Direcionou, ainda, o olhar para novas situações adversas que exigem alerta e atenção 

da gestão. A adequada previsão e provisão das equipes da força de trabalho é uma 

exigência de ontem que se tornou mais destacada no atual contexto pandêmico.  

Na perspectiva de contribuir para a implantação da prática do 

dimensionamento de pessoal nas secretarias de saúde, reconhecendo-o como um 

instrumento de planejamento e de gestão de pessoal, foi realizada esta revisão 

integrativa. Seus achados estão organizados de forma a responder os dois objetivos 

específicos da pesquisa: 1. Identificar a produção científica referente ao dimensionamento 

de pessoal em saúde; 2. Refletir sobre as metodologias de dimensionamento utilizadas 

nas instituições de saúde. 

 

3.1 Sobre a produção científica referente ao dimensionamento de pessoal em saúde 

 

Destaca-se que a maioria dos artigos analisados diz respeito à área da 

enfermagem. Os demais tratam das outras profissões, com ênfase na categoria médica. 

Também há artigos que abordam o dimensionamento enquanto instrumento de gestão, 

sem necessariamente se concentrar em uma categoria profissional específica. Nesse 

sentido, Ramos e Possa (2016) apresentam que a literatura tem evidenciado o 

dimensionamento como importante dispositivo para o planejamento e desenvolvimento 

da força de trabalho no Sistema Único de Saúde.  

Antunes e Costa (2003) discutem que o interesse pelo assunto 

“dimensionamento” decorre da necessidade das instituições em adequar seus custos 

com pessoal a uma realidade cujos recursos financeiros são escassos. Outras leituras 

acerca do dimensionamento, trazem novas abordagens para sua utilização e contribuição 
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aos serviços de saúde. Assim, o documento do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão ressalta que a metodologia de dimensionamento da força de 

trabalho vem sendo adotada no contexto das instituições públicas em razão da 

necessidade de qualificar as demandas relacionadas à composição e à recomposição de 

pessoal, tendo por base métodos de apuração mais confiáveis e metodologicamente 

testados. 

Conforme Nascimento e Marques (2015), a prática do dimensionamento de 

pessoal nos serviços de saúde procura identificar a quantidade de profissionais ou horas 

que são necessárias para atender com qualidade às necessidades de saúde dos 

usuários, ofertando os serviços de forma organizada e resolutiva.  

Nishio e Franco (2011), por seu turno, ressaltam que o dimensionamento de 

pessoal é definido como uma etapa inicial do processo de composição da força de 

trabalho e que objetiva prever a quantidade de funcionários necessária à assistência 

prestada. 

Leme (2015) cita que o dimensionamento é uma das principais ferramentas do 

monitoramento e controle da força de trabalho, constituindo a base no conjunto do esforço 

coletivo para adequar os trabalhadores às exigências de uma prestação de assistência 

ao cidadão usuário, com o grau de excelência possível, requerendo conhecimento e 

análise das causas que resultam em déficit no atendimento. 

Nessa ótica, Possa et al. (2020) salientam que planejar a força de trabalho em 

saúde é delinear a quantidade de trabalhadores com competências e habilidades 

específicas para responder às necessidades em saúde de uma dada realidade, seja um 

serviço ou um sistema de saúde. Para os autores, o planejamento da força de trabalho 

em saúde tem como finalidade garantir que os colaboradores estejam efetivamente 

disponíveis nos territórios e serviços em que são necessários, no tempo em que a 

necessidade se expressa. Por conseguinte, defendem que o planejamento de pessoal é 

um tema que impacta consideravelmente nos serviços de saúde, por este motivo, deve 

estar na agenda da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.  

Nos textos analisados, um dos pontos de relevância cita que a área da Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde das secretarias de saúde ainda não conseguiu 
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instituir o planejamento como uma prática regular, pressupondo que o dimensionamento 

de pessoal ainda é uma de suas práticas mais frágeis. Corroborando essa suposição, 

Castro et al. (2019) revela que algumas das dificuldades mais presentes na área da 

gestão do trabalho e da educação das secretarias estaduais de saúde estão relacionadas 

à ausência da prática de dimensionamento de pessoal. No entanto, essa mesma 

pesquisa aponta que, quando presente, o dimensionamento de pessoal se destaca como 

um instrumento de planejamento e de gestão.  

Para o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS, 2011), embora 

sejam evidentes o avanço e a importância dados para a área da Gestão do Trabalho e 

da Educação na Saúde, antigos problemas juntam-se aos novos desafios impostos à 

gestão. Assim, são requeridas novas competências para os setores responsáveis pela 

formulação de políticas norteadoras da gestão, formação, qualificação e regulação dos 

trabalhos das secretarias de saúde. Isto implica, entre outras coisas, em redefinir as 

atuais estratégias de gestão e implantar novos instrumentos gerenciais, que sejam mais 

adequados à nova abordagem de gestão do trabalho em saúde. 

 

3.2 Reflexões feitas sobre as metodologias de dimensionamento utilizadas nas 

instituições de saúde 

 

O planejamento e dimensionamento da força de trabalho, trata-se de importante 

instrumento na alocação e distribuição de recursos humanos nos serviços de saúde, 

visando a adequação e/ou readequação de pessoal, prevenindo possíveis déficits e/ou 

excessos no quadro de pessoal, para melhoria da eficiência na execução dos processos e 

qualidade da relação profissional-usuário-instituição. 

Nascimento & Marques (2015) ressaltam que a metodologia de 

dimensionamento da força de trabalho deixou de ocupar o lugar de ‘apenas números’ que 

identificam a necessidade de profissionais para repor aposentadorias, exonerações, 

demissões e ampliação de oferta de serviços prestados à população, passando a ser 

concebida como uma ferramenta de gestão que ocupa um lugar de destaque no 

planejamento estratégico de recursos humanos, ao oferecer possibilidades concretas 
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para identificar, analisar e qualificar a força de trabalho necessária para considerar um 

planejamento que deve atender aos compromissos com as demandas oriundas do 

Sistema Único de Saúde. 

Em estudo realizado para identificação de metodologias empregadas para o 

dimensionamento da força de trabalho em saúde, Machado e Dal Poz (2015) instruem 

que os resultados indicam a necessidade de complementação da avaliação, sendo 

indispensável a identificação de metodologias que resultem em um dimensionamento 

mais eficaz da força de trabalho para subsidiar decisões gerenciais no sistema de 

saúde. Estes autores também postulam que todos os métodos utilizados para o 

dimensionamento de pessoal em saúde apresentam alguma limitação e deve, portanto, 

ser adequado à demanda, considerando, ainda, a complexidade operacional específica.   

Serrano et al. (2019) destacam que os resultados do dimensionamento não 

devem ser considerados individualmente para a tomada de decisão relativa à otimização 

da força de trabalho, mas, sim, como um insumo quantitativo que, agregado a outros 

elementos objetivos e subjetivos, auxiliem na condução de políticas e ações. A 

metodologia do dimensionamento vem sendo utilizada como uma ferramenta de gestão 

capaz de gerar insumos para diversas ações estratégicas e de melhoria organizacional 

(Brasil, 2018). 

O dimensionamento de médicos se baseia, tradicionalmente, na razão 

de profissionais por população (médico/habitante; médico/paciente) ou na relação 

entre produção e capacidade instalada. Ademais, o planejamento de pessoal precisa 

estar baseado em evidências e utilizar dados precisos sobre 

as necessidades de saúde e recursos humanos. (MATSUMOTO, 2018)   

De maneira geral, esta pesquisa revelou que a prática do dimensionamento 

ainda é pouco utilizada. Contudo, a partir da pandemia, causada pela Covid-19, surgiu 

uma nova realidade em saúde para a qual o planejamento é fator decisivo para que haja 

decisões assertivas em momentos de muita tensão e urgência, sobretudo no setor de 

recursos humanos, o que pode ser alcançado com a prática do dimensionamento. 

Lorenzini et al. (2014) apresenta que “o desenvolvimento de estudos sobre a 

correlação, dimensionamento de pessoal e melhores resultados assistenciais, assim 
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como, o desenvolvimento de softwares e aplicativos que facilitem a aplicação das 

fórmulas e cálculos para o dimensionamento poderão contribuir de forma significativa 

para solidificar o dimensionamento como importante ferramenta no gerenciamento da 

enfermagem.” 

Ressalta-se que é indispensável a correta construção para que a metodologia 

do dimensionamento seja empregada, analisando as características próprias de cada 

serviço de saúde e todos os aspectos relevantes dos processos de trabalho a serem 

contemplados, visando, desta forma, a alcançar resultados positivos na composição e 

condições laborais de cada categoria profissional, o que contribuirá na qualidade da 

prestação de serviços. 

A esse respeito, Vianna et. al (2013) considera o “dimensionamento de RHS 

como a etapa inicial do processo de provimento de pessoal, tendo por objetivo antever o 

quantitativo e a composição de profissionais necessários ao desenvolvimento das 

atividades diárias de assistência”. Certifica, ainda, que “a partir do dimensionamento é 

possível estimar os investimentos necessários à formação e capacitação de recursos 

humanos, bem como em infraestrutura e equipamentos para as unidades prestadoras de 

serviço”. 
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ARTIGO 

Introdução 

A complexidade do Sistema Único de Saúde SUS é proporcional ao seu 

tamanho, dimensão e a sua abrangência, por outro, tal complexidade é evidenciada no 

que se refere às expectativas da população e aos diferentes interesses que permeiam a 

existência do Sistema. Nesse sentido, não seria equivocado afirmar que a gestão em 

saúde é também multifacetada e cheia de desafios. Lorenzetti et al. (2014) e Castro et al. 

(2016) revelam que há um consenso entre os gestores de que os problemas relacionados 

à gestão da força do trabalho em saúde se constituem em um dos principais problemas 

do SUS e que representam desafios cotidianos.  

A pandemia causada pela Covid-19 conseguiu realçar brutalmente esses 

desafios e as dificuldades. E também mostrou para a sociedade a importância e a 

centralidade do trabalhador no processo de trabalho em saúde, ou seja, o período 

pandêmico revelou o que todos já sabiam: a oferta de bons serviços somente é possível 

com a presença de recursos humanos qualificados, de diversas categorias profissionais, 

em quantidade adequada e distribuídos em vários contextos e territórios. 

Carmen Lavras (2020) observa que a existência de um sistema público de 

saúde de caráter universal, com grande capilaridade e presente em todo o território 

nacional possibilitou o enfrentamento diante da pandemia. De acordo com a autora, será 

no reconhecimento das vulnerabilidades do SUS que serão encontradas as alternativas 

para o enfrentamento das dificuldades atuais, sobremaneira, as que dizem respeito à 

deficiência do planejamento de pessoal da qual resulta a má distribuição quantitativa e 

qualitativa da força de trabalho nos serviços de saúde.  

O dimensionamento de pessoal se apresenta como uma ferramenta para 

provimento e distribuição da força de trabalho no setor, mas sua prática tem sido 

realizada com grande dificuldade e resistência.  

Associado a esse contexto, também se sobressaem a necessidade de 

fortalecimento da área de planejamento de pessoal, a inexistência de parâmetros para 

dimensionar a força de trabalho, a carência de informações fidedignas sobre a 

capacidade instalada e sobre a produtividade das unidades de saúde, ausência de 
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padronização das escalas de serviço e, por fim, a pouca compreensão sobre o 

dimensionamento enquanto ferramenta de gestão.  

Destarte, a relevância do presente trabalho é buscar evidenciar as 

contribuições da prática do dimensionamento de pessoal, enquanto uma estratégia de 

gestão do trabalho nas instituições públicas de saúde, no tocante ao provimento 

adequado, a alocação/realocação e a distribuição dos profissionais, visando assegurar 

melhoria na eficiência e resolutividade na prestação dos serviços.  

Baseado no exposto, a presente pesquisa tem como objetivos: evidenciar as 

produções no campo do dimensionamento de pessoal para as instituições públicas de 

saúde; identificar a produção científica referente ao dimensionamento na área de gestão do 

trabalho em saúde; e refletir sobre as metodologias de dimensionamento utilizadas nas 

instituições de saúde. 

Método 

Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa de literatura, considerada 

como “uma forma de revisão sistemática, que consiste em ampla análise de publicações, 

cuja finalidade é obter dados sobre determinado assunto”. Metodologia que inclui a 

análise de publicações relevantes, possibilita a síntese de estudos publicados sobre o 

tema, indica lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas por meio de novas 

pesquisas e proporciona conclusões gerais a respeito da área de estudo. Kuabara et al. 

(2014, p. 196). 

Com o intuito de atender ao rigor metodológico, foram seguidos os seguintes 

passos: delimitação da questão norteadora do estudo, definição das bases de dados, 

identificação dos títulos, análises dos títulos, discussão dos resultados e apresentação 

da revisão integrativa. 

Foram selecionados artigos científicos publicados nas seguintes bases de 

dados: SciELO, LILACS e PubMed. Para a identificação dos artigos foi utilizada uma 

combinação de palavras chaves: “dimensionamento da força de trabalho em saúde”, 

“dimensionamento de pessoal”, “gestão do trabalho e dimensionamento na área da 

saúde” e “dimensionamento nas instituições públicas de saúde”.  
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Ainda sobre o tema, buscou-se artigos publicados nas revistas científicas, e 

consultas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). A busca de material não 

se esgotou nessas bases, sendo realizado um levantamento na chamada literatura cinza, 

considerando que muito do material produzido pelas secretarias de saúde, como 

relatórios, manuais, dentre outros, não são comumente publicados em periódicos 

científicos. 

Em relação aos critérios de inclusão foram considerados artigos que atendiam 

às palavras-chave e que foram publicados nos últimos 10 anos. Quanto aos parâmetros 

de exclusão, refutaram-se artigos com objetivos e resumos não condizentes com os 

propósitos desta revisão integrativa, artigos em língua estrangeira e artigos duplicados. 

Para análise e síntese dos artigos selecionados foi utilizado um quadro com 

as informações pertinentes como, título, metodologia, objetivos e resultados. 

O somatório de publicações encontradas nas diferentes bases de dados 

pesquisadas totalizou 384 artigos, e aplicando os critérios estabelecidos, foram 

desconsiderados 340 e consultados 44. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Destaca-se que a maioria dos artigos pesquisados diz respeito e se 

concentram na área da enfermagem. Os demais tratam das outras profissões, com 

ênfase na categoria médica. Também há artigos que abordam o dimensionamento 

enquanto instrumento de gestão, sem necessariamente se concentrar em uma categoria 

profissional específica. Nesse sentido, Ramos e Possa (2016) apresentam que a 

literatura tem evidenciado o dimensionamento como importante dispositivo para o 

planejamento e desenvolvimento da força de trabalho no Sistema Único de Saúde.  

Nos textos analisados, um dos pontos de relevância cita que a área da Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde das secretarias de saúde ainda não conseguiu 

instituir o planejamento como uma prática regular, pressupondo que o dimensionamento 

de pessoal ainda é uma de suas práticas mais frágeis. Corroborando essa suposição, 

Castro et al. (2019) revela que algumas das dificuldades mais presentes na área da 

gestão do trabalho e da educação das secretarias estaduais de saúde estão relacionadas 

à ausência da prática de dimensionamento de pessoal. No entanto, essa mesma 
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pesquisa aponta que, quando presente, o dimensionamento de pessoal se destaca como 

um instrumento de planejamento e de gestão.  

É possível que as ausências em relação à inclusão do dimensionamento de 

pessoal, enquanto uma prática de gestão do trabalho nos serviços de saúde, ocorram 

em razão do conhecimento limitado dos técnicos e gestores da saúde sobre como 

viabilizar o seu processo de implantação e quais os benefícios que sua prática 

permanente, associada ao planejamento global da instituição, pode trazer para 

melhoria na eficiência e qualidade dos serviços. 

Antunes e Costa (2003) discutem que o interesse pelo assunto 

“dimensionamento” decorre da necessidade das instituições em adequar seus custos 

com pessoal a uma realidade cujos recursos financeiros são escassos. Outras leituras 

acerca do dimensionamento trazem novas abordagens para sua utilização e contribuição 

aos serviços de saúde. Assim, o documento do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão ressalta que a metodologia de dimensionamento da força de 

trabalho vem sendo adotada no contexto das instituições públicas em razão da 

necessidade de qualificar as demandas relacionadas à composição e à recomposição de 

pessoal, tendo por base métodos de apuração mais confiáveis e metodologicamente 

testados. 

Conforme Nascimento e Marques (2015), a prática do dimensionamento de 

pessoal nos serviços de saúde procura identificar a quantidade de profissionais ou horas 

que são necessárias para atender com qualidade às necessidades de saúde dos 

usuários, ofertando os serviços de forma organizada e resolutiva.  

Nishio e Franco (2011), por seu turno, ressaltam que o dimensionamento de 

pessoal é definido como uma etapa inicial do processo de composição da força de 

trabalho e que objetiva prever a quantidade de funcionários necessária à assistência 

prestada. 

Leme (2015) cita que o dimensionamento é uma das principais ferramentas do 

monitoramento e controle da força de trabalho, constituindo a base no conjunto do esforço 

coletivo para adequar os trabalhadores às exigências de uma prestação de assistência 
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ao cidadão usuário, com o grau de excelência possível, requerendo conhecimento e 

análise das causas que resultam em déficit no atendimento. 

Nessa ótica, Possa et al. (2020) salientam que planejar a força de trabalho em 

saúde é delinear a quantidade de trabalhadores com competências e habilidades 

específicas para responder às necessidades em saúde de uma dada realidade, seja um 

serviço ou um sistema de saúde. Para os autores, o planejamento da força de trabalho 

em saúde tem como finalidade garantir que os colaboradores estejam efetivamente 

disponíveis nos territórios e serviços em que são necessários, no tempo em que a 

necessidade se expressa. Por conseguinte, defendem que o planejamento de pessoal é 

um tema que impacta consideravelmente nos serviços de saúde, por este motivo, deve 

estar na agenda da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.  

As constantes transformações nos diferentes cenários que se efetivam as 

práticas de saúde exigem também vigilância e ação dos trabalhadores e gestores, 

visando permanente atualização, avanço e melhoria nos serviços, o que perpassa 

indiscutivelmente pelo planejamento de recursos humanos.  

A pandemia causada pela Covid-19 conseguiu realçar brutalmente os desafios 

e as dificuldades referentes à gestão do trabalho. E também mostrou para a sociedade a 

importância e a centralidade do trabalhador no processo de trabalho em saúde, ou seja, 

o período pandêmico revelou o que todos já sabiam: a oferta de bons serviços somente 

é possível com a presença de recursos humanos qualificados, de diversas categorias 

profissionais, em quantidade adequada e distribuídos em vários contextos e territórios. 

Assim, são requeridas novas competências para os setores responsáveis pela 

formulação de políticas norteadoras da gestão, formação, qualificação e regulação dos 

trabalhos das secretarias de saúde. Isto implica, entre outras coisas, em redefinir as 

atuais estratégias de gestão e implantar novos instrumentos gerenciais, que sejam mais 

adequados à nova abordagem de gestão do trabalho em saúde. 

Nascimento & Marques (2015) ressaltam que a metodologia de 

dimensionamento da força de trabalho passa a ser concebida como uma ferramenta de 

gestão que ocupa um lugar de destaque no planejamento estratégico de recursos 

humanos, ao oferecer possibilidades concretas para identificar, analisar e qualificar a 
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força de trabalho necessária para considerar um planejamento que deve atender aos 

compromissos com as demandas oriundas do Sistema Único de Saúde. 

Em estudo realizado para identificação de metodologias empregadas para o 

dimensionamento da força de trabalho em saúde, Machado e Dal Poz (2015) instruem 

que os resultados indicam a necessidade de complementação da avaliação, sendo 

indispensável a identificação de metodologias que resultem em um dimensionamento 

mais eficaz da força de trabalho para subsidiar decisões gerenciais no sistema de 

saúde. Estes autores também postulam que todos os métodos utilizados para o 

dimensionamento de pessoal em saúde apresentam alguma limitação e deve, portanto, 

ser adequado à demanda, considerando, ainda, a complexidade operacional específica.   

A metodologia do dimensionamento vem sendo utilizada como uma 

ferramenta de gestão capaz de gerar insumos para diversas ações estratégicas e de 

melhoria organizacional (Brasil, 2018). 

O dimensionamento de médicos se baseia, tradicionalmente, na razão 

de profissionais por população (médico/habitante; médico/paciente) ou na relação 

entre produção e capacidade instalada. Ademais, o planejamento de pessoal precisa 

estar baseado em evidências e utilizar dados precisos sobre 

as necessidades de saúde e recursos humanos. (MATSUMOTO, 2018)   

Lorenzini et al. (2014) apresenta que “o desenvolvimento de estudos sobre a 

correlação, dimensionamento de pessoal e melhores resultados assistenciais, assim 

como, o desenvolvimento de softwares e aplicativos que facilitem a aplicação das 

fórmulas e cálculos para o dimensionamento poderão contribuir de forma significativa 

para solidificar o dimensionamento como importante ferramenta no gerenciamento da 

enfermagem.” 

Ressalta-se que é indispensável a correta construção para que a metodologia 

do dimensionamento seja empregada, analisando as características próprias de cada 

serviço de saúde e todos os aspectos relevantes dos processos de trabalho a serem 

contemplados, visando, desta forma, a alcançar resultados positivos na composição e 

condições laborais de cada categoria profissional, o que contribuirá na qualidade da 

prestação de serviços. 
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A esse respeito, Vianna et. al (2013) considera o “dimensionamento de RHS 

como a etapa inicial do processo de provimento de pessoal, tendo por objetivo antever o 

quantitativo e a composição de profissionais necessários ao desenvolvimento das 

atividades diárias de assistência”. Certifica, ainda, que “a partir do dimensionamento é 

possível estimar os investimentos necessários à formação e capacitação de recursos 

humanos, bem como em infraestrutura e equipamentos para as unidades prestadoras de 

serviço”. 

De maneira geral, esta pesquisa revelou que a prática do dimensionamento 

ainda é pouco utilizada. Contudo, a partir da pandemia, causada pela Covid-19, surgiu 

uma nova realidade em saúde para a qual o planejamento é fator decisivo para que haja 

decisões assertivas em momentos de muita tensão e urgência, sobretudo no setor de 

recursos humanos, o que pode ser alcançado com a prática do dimensionamento. 

O planejamento e dimensionamento da força de trabalho, trata-se de importante 

instrumento na alocação e distribuição de recursos humanos nos serviços de saúde, 

visando a adequação e/ou readequação de pessoal, prevenindo possíveis déficits e/ou 

excessos no quadro de pessoal, para melhoria da eficiência na execução dos processos e 

qualidade da relação profissional-usuário-instituição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa permitiu concluir que, de acordo com as características 

e particularidades da unidade de saúde, deverá haver critérios e/ou métodos 

estabelecidos que nortearão a execução do dimensionamento de pessoal, tais como, 

indicadores de saúde, produtividade, carga horária, escala e processos de trabalho, 

carga de trabalho para cada atividade, fórmulas, cálculos e modelos matemáticos, 

parâmetros definidos pelos conselhos profissionais, e ainda, métodos e parâmetros 

oficiais brasileiros e internacionais para algumas categorias, com maior foco na 

enfermagem, o que precisa ser estendido as demais áreas de atuação. 

O material bibliográfico analisado traz que a implantação do 

dimensionamento de pessoal é uma importante estratégia de planejamento em saúde, 

tendo em vista a superação dos desafios de gestão e a oferta de serviços de saúde de 
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forma organizada e resolutiva. Nesse escopo, destaca-se a necessidade de se colocar 

na agenda dos gestores os complexos fatores da gestão do trabalho. 

Sobre o tema disposto, ficou evidente a concentração da prática do 

dimensionamento na área da enfermagem e o número reduzido de publicações 

envolvendo outras categorias da saúde, demonstrando fragilidade na alocação da força 

de trabalho nos serviços de saúde. Destarte, a realização desta revisão integrativa pode 

auxiliar as secretarias de saúde que ainda não elegeram tal prática a iniciarem os seus 

processos de implantação. 

Entre os inúmeros aprendizados com a pandemia da Covid-19 para a área 

da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, é premente a priorização do 

planejamento de pessoal como uma ação cotidiana da gestão de recursos humanos 

em confluência ao planejamento em saúde. O dimensionamento é considerado potente 

instrumento no avanço dessa área, e sua utilização pode garantir um caminhar mais 

seguro e resolutivo na perspectiva da composição da força de trabalho para o presente 

e o futuro. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa permitiu concluir que, de acordo com as características 

e particularidades da unidade de saúde, deverá haver critérios e/ou métodos 

estabelecidos que nortearão a execução do dimensionamento de pessoal, tais como, 

indicadores de saúde, produtividade, carga horária, escala e processos de trabalho, 

carga de trabalho para cada atividade, fórmulas, cálculos e modelos matemáticos, 

parâmetros definidos pelos conselhos profissionais, e ainda, métodos e parâmetros 

oficiais brasileiros e internacionais para algumas categorias, com maior foco na 

enfermagem, o que precisa ser estendido as demais áreas de atuação. 

O material bibliográfico analisado traz que a implantação do 

dimensionamento de pessoal é uma importante estratégia de planejamento em saúde, 

tendo em vista a superação dos desafios de gestão e a oferta de serviços de saúde de 

forma organizada e resolutiva. Nesse escopo, destaca-se a necessidade de se colocar 

na agenda dos gestores os complexos fatores da gestão do trabalho. 

Sobre o tema disposto, ficou evidente a concentração da prática do 

dimensionamento na área da enfermagem e o número reduzido de publicações 

envolvendo outras categorias da saúde, demonstrando fragilidade na alocação da força 

de trabalho nos serviços de saúde. Destarte, a realização desta revisão integrativa pode 

auxiliar as secretarias de saúde que ainda não elegeram tal prática a iniciarem os seus 

processos de implantação. 

Entre os inúmeros aprendizados com a pandemia da Covid-19 para a área da 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, é premente a priorização do planejamento 

de pessoal como uma ação cotidiana da gestão de recursos humanos em confluência ao 

planejamento em saúde. O dimensionamento é considerado potente instrumento no 

avanço dessa área, e sua utilização pode garantir um caminhar mais seguro e resolutivo 

na perspectiva da composição da força de trabalho para o presente e o futuro.  
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