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RESUMO 

 
DEFICIT DE RECURSOS HUMANOS E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA 

PRESTADA AO PACIENTE 
O enfermeiro em sua prática diária é responsável pela a assistência à saúde, mas, a falta de atenção 
às práticas da gestão esta interferindo diretamente na qualidade dos serviços prestados. O 
enfermeiro é peça chave na gestão do cuidado ao paciente, sendo de grande importância na 
qualidade dos serviços de saúde. Um das funções do enfermeiro responsável pela gestão é organizar 
e suprir os recursos humanos para uma prestação da assistência de qualidade, mas, acabam lhe 
proporcionando inúmeras dificuldades, devido a falta de recurso financeiros da instituição, questões 
políticas entre outros. O dimensionamento de pessoal é uma ferramenta que pode indicar a 
quantidade e qualidade dos profissionais disponíveis, facilitando o gerenciamento do enfermeiro e 
atendendo as necessidades da população. Deste modo o objetivo do presente estudo é analisar 
estratégias para minimizar o impacto negativo causado pela falta de recursos humanos na qualidade 
da assistência prestada ao paciente. Conclui-se que  assistência  de  enfermagem  é  muito 
importante para um atendimento de qualidade, mais as dificuldades por conta da falta de recursos 
humanos e infraestrutura são fatores limitantes. Para tanto, sugere-se que a instituições invistam na 
capacitação de funcionário, e realizem o dimensionamento de tal maneira que não haja sobrecarga 
na equipe. 

 
Palavras chave: qualidade da assistência; déficit de funcionários; atendimento inadequado; agravos 

de saúde. 

 
ABSTRACT 

DEFICIT OF HUMAN RESOURCES AND THEIR INFLUENCE IN THE QUALITY OF ASSISTANCE 
PROVIDED TO THE PATIENT 

The nurse in her daily practice is responsible for health care, but the lack of attention to management 
practices is directly interfering with the quality of the services provided. Nurses are key players in the 
management of patient care, being of great importance in the quality of health services. One of the 
functions of the nurse responsible for the management is to organize and supply the human resources 
for a quality care delivery, but they end up giving him numerous difficulties due to lack of financial 
resources of the institution, political issues among others. Personnel sizing is a tool that can indicate 
the quantity and quality of the professionals available, facilitating the nurse's management and 
meeting the needs of the population. Thus the objective of the present study is to analyze strategies to 
minimize the negative impact caused by the lack of human resources in the quality of care provided to 
the patient. It is concluded that nursing care is very important for a quality care, but the difficulties due 
to lack of human resources and infrastructure are limiting factors. Therefore, it is suggested that the 
institutions invest in the qualification of employee, and carry out the sizing in such a way that there is 
no overload in the team 

 
 

Keywords: quality of care; deficit of employees; inadequate care; health problems 
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. 

A enfermagem é uma prática complexa, onde seu desempenho é 

fundamental para o resultado da assistência prestada, tendo três dimensões básicas 

que incluem práticas do âmbito da prestação de cuidados a indivíduos, famílias e 

grupos sociais; as do âmbito do educar e pesquisar; e as administrativo-gerenciais 

(PIRES, 2009). 

Atualmente, o perfil dos profissionais vem se diferenciando e cada vez mais 

as empresas precisam de funcionários que correspondam rapidamente a situações 

propostas. Possuir um bom relacionamento com a equipe, ser flexível e estar aberto 

a assumir novos desafios, são características fundamentais para o gestor (CUNHA; 

XIMENES NETO, 2006). 

Segundo Rothbarth et al. (2009) o enfermeiro em sua prática diária é 

responsável pela a assistência à saúde, no entanto é por meio da administração que 

se estabelece a assistência prestada. O enfermeiro gestor é o profissional 

responsável por direcionar o serviço prestado, tomar decisões e desenvolver 

protocolos qualificando a assistência. 

Neste contexto temos profissionais da área de enfermagem destacando-se 

na Atenção Primaria, cada vez mais temos enfermeiros como membros de destaque 

nas equipes multidisciplinares, fortalecendo os serviços e a pratica de cuidados ao 

paciente de maneira eficiente e com alta qualidade (HALCOM et al. 2016). 

Contudo, o gerenciamento e a gestão do serviço de saúde em muitas 

instituições brasileiras possui déficit de recursos humanos, ocasionando sobrecarga 

de trabalho, falha na comunicação entre as equipes e baixa na qualidade da 

assistência prestada (CAPUCHO; CASSIA NI, 2013). 

Apesar da infraestrutura, a disponibilidade de suprimentos, a acessibilidade 

aos serviços de saúde e os medicamentos sejam componentes fundamentais para a 

prestação de cuidados de saúde de maneira adequada, o recurso humano em saúde 

continua sendo um elemento de extraordinária importância para garantir uma 

assistência de qualidade (ZOPI et al. 2017). 

De acordo com Santos (2016) as equipes de enfermagem com seu quadro 

completo podem contribuir e muito para melhora da assistência prestada ao 

paciente/cliente, diminuindo erros e gastos indesejáveis. 
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Segundo Barbosa e Melo (2008) a falta de atenção às práticas da gestão de 

pessoas interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados. Assim sendo é 

necessário considerar a gestão de pessoas buscando estimular o envolvimento e 

desenvolvimento dos profissionais envolvidos. 

Deve-se destacar que o dimensionamento da equipe é competência do 

enfermeiro, aonde ira identificar e avaliar continuamente, elaborar propostas 

adequadas para a prestação da assistência de enfermagem (MATSUSHITA; ADAMI; 

CARMAGNANI, 2005). 

Lamentavelmente, este tem sido um aspecto  geralmente  pouco  

considerado. Salário insuficiente, condições inadequadas de trabalho, falta de 

acesso à informação, corrupção e falta de reconhecimento são fatores que afetam a 

motivação de muitos trabalhadores (LIMA et al. 2014) . 

Logo, faz-se necessário a discussão do tema proposto para potencializar o 

papel dos recursos humanos nas áreas da saúde e assim influenciar diretamente na 

qualidade da assistência prestada ao paciente. Deste modo o objetivo do presente 

estudo é analisar estratégias para minimizar o impacto negativo causado pela falta 

de recursos humanos na qualidade da assistência prestada ao paciente. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi a pesquisa 

bibliográfica, que segundo Gil (1994 apud LIMA, 2007) possibilita um amplo alcance 

de informações, além de permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras 

publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição do quadro 

conceitual que envolve o objeto do estudo proposto. 

A pesquisa iniciou - se em março de 2018 sendo concluída em setembro de 

2018 em artigos, manuais, revistas e protocolos encontrados em base de dados tais 

como: Scielo, Lilacs, Pubmed Med Line e o Google acadêmico, datados com os 

períodos de 1996 á 2017, em uma rápida leitura foram descartados os que não 

abordaram o tema de forma efetiva e que não acrescentaram na construção do 

artigo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Segundo Treviso et al. (2017) a enfermagem em sua história evolutiva sempre 

caminhou junto de duas áreas distintas assistência e a administração, essa  

diferença se deve ao fato que uma se baseia no cuidado e na assistência e o outro  

é centrado na gerência. A capacidade de unir estas duas áreas e interagindo com os 

clientes e administrando, possibilita a boa prática de gestão. 

Gabriel et al. (2010) enfatiza que o enfermeiro é peça chave na gestão do 

cuidado ao paciente, sendo de grande importância na qualidade dos serviços de 

saúde, onde as ações e o atendimento devem focar nas necessidades humanas. 

Campos e Melo (2007) destacam que o enfermeiro precisa compreender os 

conceitos administrativos nos serviços de saúde, recursos humanos, materiais e ser 

um líder para sua equipe. Além disso, é necessário saber organizar os recursos 

humanos de forma que o número de profissionais seja adequado e apresente a 

competência necessária para prestar um bom atendimento. 

Jorge et al. (2008) destaca que a enfermagem limita-se à pratica de uma 

enfermagem assistencial ou administrativa, sempre um ou outro, em vez disso 

deveria uni-las para que haja qualidade em seu trabalho de maneira integral. 

Segundo Giordani et al. (2012) por conta das inúmeras atividades que o 

enfermeiro desempenha na unidade, acaba por deixá-lo sem tempo para assistir o 

paciente, deixando de lado muitas vezes o lado emocional e o dialogo pelo acumulo 

de trabalho, desta forma a assistência fica prejudicada. O autor destaca que 

assistência aos pacientes é primordial, e o gerenciamento deve ser feito em conjunto 

com a assistência, ou seja, “administrar assistindo e assistir administrando”. 

Para tanto Freitas et al. (2014) destaca que as falhas nos cuidados de 

enfermagem podem de certa forma estar ligada à ausência, ou mesmo a falta de 

organização e planejamento. Para tanto é necessário fazer uso da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) que serve como instrumento para direcionar 
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os profissionais de enfermagem na execução de cuidados de forma consciente e 

competente, técnica e cientificamente. 

O Sistema de Assistência a Sistematização (SAE) é o processo pelo qual o 

enfermeiro se torna responsável pela sua equipe, permitindo detectar as prioridades, 

as necessidades da clientela (MARIA; QUADROS; GRASSI, 2012). 

Nesse contexto, Beck et al. (2009) destaca a importância das Unidades de 

Estratégia da Família como um espaço privilegiado para a realizar de ações voltadas 

à humanização da assistência, já que a maneira como é organizado o trabalho 

propicia a construção de vínculo com os usuários. 

Entretanto, quando não se tem a quantidade adequada de funcionários para 

suprir toda a demanda, os enfermeiros têm de se desdobrar-se para atender ao 

mesmo tempo várias unidades e desenvolver varias funções, o que impossibilita o 

mesmo de estabelecer vínculos não apenas com paciente, mas também com a 

própria equipe de trabalho (NICOLA; ANSELMI, 2005). 

Barbosa e Melo (2008) acreditam que a população esta mais exigente quanto 

qualidade ao consumir serviços e produtos, isso se deve as mudanças no 

comportamento da sociedade, na área da saúde não é diferente, o enfermeiro é 

cobrado a ter uma atitude onde deve sempre se auto avaliar, refletindo acerca de 

seu comportamento ao enfrentar os desafios do cotidiano no trabalho. 

Matos e Pires (2006) confirmam o assunto ao mostrar que a qualidade da 

assistência de enfermagem implica na análise da adequação quantitativa e 

qualitativa de profissionais, onde para ter resultados realmente satisfatórios exigem- 

se ações efetivas, como o investimento em capacitação e melhores condições de 

trabalho. 

Dentre as funções do enfermeiro responsável pela gestão é organizar e suprir 

os recursos humanos para uma prestação da assistência de qualidade, mas, 

acabam lhe proporcionando inúmeras dificuldades, devido a falta de recurso 

financeiros da instituição, questões políticas entre outros (TANOS et al., 2000). 

Assim sendo, Coelho (2013) afirma que os serviços de saúde devem estar em 

harmonia com as necessidades dos pacientes, definindo adequadamente os termos 

quantitativos e qualitativos da equipe de enfermagem. 
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Segundo Rocha et al. 2017 é um desafio para o enfermeiro, principalmente o 

recém formado, quando não é possível dimensionar corretamente sua equipe. 

Fatores como infraestrutura ou mesmo pelo déficit de funcionários, acabam se 

tornando fontes de desgaste físico e mental na equipe, devido o excesso de 

responsabilidades e carga horária, ocasionando muitas vezes o afastamento do 

trabalho. 

Oliveira (2011) lembra que a sobrecarga da equipe é um dos fatores 

limitantes, por isso que mesmo motivada pode haver queda de produção e qualidade 

na assistência. Pois, os profissionais insatisfeitos e cansados prestam um mau 

atendimento causando o descontentamento do cliente, trazendo uma repercussão 

negativa à instituição. 

De acordo com Amorim, Façanha e Barros (1996) o dimensionamento de 

pessoal da equipe da enfermagem é uma ferramenta que pode indicar a quantidade 

e qualidade dos profissionais disponíveis, facilitando o gerenciamento do enfermeiro 

e atendendo as necessidades da população. 

A resolução 293/2004 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) sobre 

dimensionamento pessoal de enfermagem disponibiliza metodologia a ser utilizada 

durante o trabalho, tornando o processo mais fácil, além de contribuir para o 

entendimento em relação ao cálculo de dimensionamento. 

Quanto a clientela o COFEN em sua resolução 543/ 2017 estabelece o 

Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), as horas de assistência de 

enfermagem, os turnos e a proporção de funcionário/leito, como referencial mínimo 

para o quadro de profissionais incluindo todos os elementos que compõe a equipe 

para as 24 horas de cada unidade de serviço que equivalem a 4 horas de 

cuidado/dia; pacientes de cuidado intermediário, 6 horas de cuidado/dia; pacientes 

de cuidado de alta dependência e cuidado semi-intensivo, 10 horas de cuidado/dia;  

e pacientes de cuidado intensivo, 18 horas de cuidado/dia. 

Conforme Tomasi et al. (2001) o dimensionamento é uma etapa importante no 

processo de provimento de recursos humanos, tanto na fase inicial, como na 

manutenção contínua do número adequado destes. Tendo por finalidade a previsão 

quantitativa de funcionários por categorias para atender as necessidades de 

assistência de enfermagem à clientela. 
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O déficit de pessoal interfere diretamente na segurança do paciente e, por 

conseguinte, na qualidade da assistência prestada. Sendo assim, o 

dimensionamento dos profissionais deve ser prioridade dos gestores (ROCHA et al. 

2017). 

Portanto, diante deste estudo, vimos que o enfermeiro encontra dificuldades 

na gestão principalmente relacionadas ao déficit de funcionários, sobretudo os 

recém-formado, que muitas das vezes é sobrepujado pela equipe antiga. 

 
CONCLUSÃO 

 
 

Através deste estudo percebemos que a assistência de enfermagem é muito 

importante para um atendimento de qualidade, mais as dificuldades por conta da 

falta de recursos humanos e infraestrutura são fatores limitantes. 

Para tanto, sugere-se que a instituições invistam na capacitação de 

funcionário, e realizem o dimensionamento de tal maneira que não haja sobrecarga 

na equipe. 
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