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1. RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de Identificar os 

diferentes Sistemas de Classificações de Pacientes (SCP) indicados para serem 

utilizados nos setores hospitalares. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, 

investigando em artigos e livros, teses e dissertações publicados no período de 1998 

à 2014, disponíveis na BVS, Scielo e LILACS. Os resultados são discutidos segundo 

as categorias: Cuidado Progressivo do Paciente; Type VI Methodology; Therapeutic 

Intervention Scoring System; Nursing Activities Score; Sistema de Classificação de 

Pacientes de Fugulin et al; Instrumento de Classificação de Pacientes de Perroca; 

Sistema de Classificação de Pacientes Pediátrico de Dini. 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente, estudos concernentes à carga de trabalho da enfermagem, grau 

de dependência dos pacientes e dimensionamento de pessoal de enfermagem tem 

se tornado prioridade. As resoluções COFEN nº 189/96 e 293/2004 instituíram as 

primeiras diretrizes oficiais para o dimensionamento de pessoal de enfermagem 

onde define o quanti-qualitativo mínimo para a cobertura assistencial. 

O dimensionamento interfere diretamente na execução do trabalho de 

enfermagem, na expectativa do cliente com relação às suas necessidades físicas e 

psíquicas e provimento de recursos humanos de enfermagem para determinado 

setor de uma instituição (CAMPOS; MELO, 2007). 

Como verificamos na literatura, o enfermeiro não tem considerado em sua 

prática a importância da utilização do SCP como instrumento favorável ao 

dimensionamento da equipe de enfermagem. Por conseguinte, passam a avaliar a 

complexidade assistencial de forma errônea (VIGNA; PERROCA, 2007). 

Neste sentido, este estudo versa sobre a aplicação dos SCPs como 

instrumentos que visam subsidiar a atuação do enfermeiro, ao classificar os 

pacientes e medir o tempo de assistência de enfermagem, possibilitando um 

dimensionamento adequado da equipe de enfermagem. 

3. OBJETIVO 

Identificar os diferentes sistemas de classificações de pacientes indicados 

para serem utilizados nos setores hospitalares. 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica constituída por artigos, livros, teses e dissertações, 

limitando-se às publicações entre 1998 a 2014. Unitermos utilizados: 



dimensionamento, carga de trabalho e sistema de classificação de pacientes. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Perroca e Gaidzinski (2002) caracterizam o SCP como “um processo no qual 

se procura categorizar pacientes de acordo com a quantidade de cuidado de 

enfermagem requerida, ou seja, baseada no grau de complexidade da assistência 

de enfermagem”. A necessidade de classificação do grau de dependência dos 

pacientes vem se tornando uma prioridade, com estes dados é possível avaliar a 

carga de trabalho de enfermagem, identificar a gravidade dos doentes, prever 

aspectos relacionados ao processo assistencial, bem como assegurar o adequado 

dimensionamento de profissionais de enfermagem necessários para prestar os 

cuidados aos pacientes estimando a real necessidade de profissionais de 

enfermagem por paciente (FUGULIN; GAIDZINSKI; KURCGANT, 2005). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1 Cuidado progressivo do paciente (CPP) 

O CPP é um SCP que descreve cada tipo de cuidado, sendo considerado 

como um instrumento subjetivo, no entanto favoreceu para o desenvolvimento de 

vários novos modelos de classificação (PERROCA; GAIDZINSKI, 1998; 

TRANQUITELLI; PADILHA, 2007; VIGNA; PERROCA, 2007).  

6.2 Type VI Methodology 

Objetivo e de fácil compreensão. Feito através de um preenchimento diário 

que abrangem 36 indicadores, após a somatória, é possível enquadrar o paciente 

em uma das seis categorias destinadas. O foco inicial era UTI, mais tarde foi 

ampliado e reavaliado para aplicação em Clínica Médica e Cirúrgica, Pediatria, 

Obstetrícia, Reabilitação, entre outras especialidades (TRANQUITELLI, 2005). 

6.3 Therapeutic Intervention Scoring System (TISS)  

Aplicado em UTI, o TISS tem a finalidade de avaliar o nível de gravidade dos 

pacientes e mensurar a carga de trabalho de enfermagem. Suas reformulações 

resultaram no NAS, que subsidia a quantificação e distribuição dos profissionais de 

enfermagem (TRANQUITELLI; PADILHA, 2007). 

6.4 Nursing Activities Score (NAS) 

Aplicado em UTI, o NAS facilita a identificação do tempo assistencial de 

enfermagem despendido aos pacientes, subsidiando a quantificação e distribuição 

dos profissionais de enfermagem. Cada ponto NAS equivale a 14,4 minutos, assim 

se a pontuação for 100, indica que o paciente requereu 100% do tempo de um 



profissional de enfermagem no seu cuidado nas 24 horas (CONISHI; GAIDZINSKI, 

2007). 

6.5 Sistema de Classificação de Pacientes de Fugulin et al 

Determina a complexidade de assistência do paciente, através de obtenção 

de pontos que determinam os cuidados: mínimos; intermediários; alta dependência; 

semi-intensivos; intensivos. Referendado pela Resolução COFEN n° 189/96, é 

possível classificar diariamente os pacientes internados nas Unidades de Clínica 

Médica, Clínica Cirúrgica, UTI adulta, UTI pediátrica, Alojamento Conjunto e 

Pediatria (FUGULIN; GAIDZINSKI; KURCGANT, 2005). 

6.6 Instrumento de Classificação de Pacientes de Perroca 

As autoras Perroca; Gaidzinski (1998) construíram e validaram um 

instrumento para classificação de pacientes adultos hospitalizados em Clínica 

Médica e Cirúrgica, Obstetrícia e Ginecologia, fundamentado nas necessidades 

básicas individuais preconizadas por Wanda Horta. Categorizando por pontuação os 

cuidados em: mínimos, intermediários, semi-intensivos e intensivos.  
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