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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 092/CT/2019 

 

Assunto: Escala de Enfermagem Competência. 

Palavras-chave: Enfermeiro; Escala de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber se existe algum parecer sobre a escala de trabalho e escala do pessoal da 

Enfermagem.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Escala Mensal de Trabalho do Serviço de Enfermagem é um documento oficial 

das Unidades Assistenciais, na qual é registrada a previsão da quantidade de pessoal, por 

categoria, requerida para suprir as necessidades assistenciais de Enfermagem, direta ou 

indiretamente prestadas à clientela, durante todos os dias do mês em curso, segundo o turno 

de trabalho de cada profissional, de acordo com a carga horária semanal e mensal. Para que os 

cuidados de Enfermagem sejam realizados com segurança, qualidade, eficácia e eficiência, é 

necessário o planejamento quantitativo e qualitativo dos profissionais de Enfermagem, 

fundamentado em um método de dimensionamento de pessoal de Enfermagem. O 

dimensionamento de profissionais de Enfermagem é um processo sistemático que fundamenta 

o planejamento e a avaliação quantitativa e qualitativa de profissionais de Enfermagem, 

necessário para prever a assistência de Enfermagem de acordo com a singularidade do serviço 

de saúde e garantir condições de segurança aos usuários/clientes e aos trabalhadores 

(FUGULIN, 2010). 

A escala mensal do serviço de Enfermagem refere-se à distribuição dos 

profissionais da Equipe de Enfermagem em uma determinada unidade ou setor, durante todos 

os dias do mês, de acordo com os turnos de trabalho (manhã, tarde e noite). A escala mensal 

da Enfermagem é também chamada de escala de pessoal e de escala de folgas, pois é nela em 

que são registradas as folgas, férias e licenças dos integrantes da equipe. Na sua elaboração, 
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considera-se o número, qualificação, habilidade e preferências dos elementos que compõem a 

equipe; bem como a área física, a quantidade e complexidade dos cuidados de cada paciente. 

Para a elaboração da escala, o (a) Enfermeiro (a) precisa conhecer seus clientes/pacientes, a 

unidade, enfatizando a assistência a ser prestada e o grau de dependência dos pacientes. A 

Escala de Enfermagem deve ser elaborada a partir da jornada de trabalho e das designações do 

empregador, portanto, das diretrizes do número de profissionais lotados para o exercício da 

atividade (COREN/RS, 2018).  

Uma escala mensal de serviço bem estruturada deve contemplar pelo menos o 

nome completo de cada funcionário e o cargo que ele ocupa, bem como atender à distribuição 

de descanso semanal remunerado, conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) para cada um dos turnos: M (Manhã), T (Tarde), N (Noite). Na aprovação deve constar 

nome completo do Enfermeiro responsável pela elaboração da escala, data, carimbo e 

assinatura, antes de ser divulgada aos interessados. Toda escala mensal de serviço, deve 

cumprir com seu objetivo quanto à consulta e orientação para a equipe de trabalho, devendo 

ser disponibilizada em local visível e de fácil acesso a todos os interessados. Na elaboração da 

Escala de Enfermagem deve ser analisada a competência técnico legal para o exercício da 

atividade de Enfermagem, de modo, por exemplo, que um Auxiliar de Enfermagem não seja 

designado para trabalhar em uma unidade onde há pacientes graves (COREN/RS, 2018). 

Levando em consideração o Decreto nº 94.406/1987, o qual regulamenta a Lei do 

Exercício Profissional nº 7.498/1986: Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de 

Enfermagem, cabendo-lhe: I – privativamente: a) direção do órgão de Enfermagem integrante 

da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade 

de Enfermagem; b) organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades 

técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; c) planejamento, organização, 

coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem. 

 

 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  
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(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

O Parecer Técnico nº 09/2018 do COREN/RS, conclui que: “Diante do exposto, 

entende esta Procuradoria Geral, os Coordenadores do DEFISC do COREN/RS e a Ouvidoria 

que a Escala de Enfermagem é uma atribuição do (a) profissional Enfermeiro (a), ante a 

atribuição legal de planejar e organizar o serviço de Enfermagem, além da incumbência de 

sua direção (art. 11, alíneas “a”, “b” e “c” Lei nº 7.498/1986).”. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que: está entre as competências do Enfermeiro elaborar a escala de trabalho dos 

Profissionais de Enfermagem conforme legislação vigente e orientações do Sistema CORENs/ 

COFEN. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 08 de novembro de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em  12 de novembro de 2019. 
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