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1. CONCEITO 

 

É a escala de distribuição diária das atividades a serem realizadas pelos servidores de enfermagem 

da emergência adulto, confeccionada a partir da escala de serviço mensal. Tem por finalidade 

realizar rodízio entre as atribuições do setor e colaborar na organização do processo de trabalho.  

 

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

 Escala de serviço mensal;  

 Papel; 

 Lápis;  

 Borracha;  

 Computador. 

 



3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO 

 

Observações: 

 A responsabilidade de realização da escala de atribuições do diurno é do enfermeiro 

assistencial, conforme escala específica, realizada pela chefia do setor e anexada no mural 

da sala de passagem de plantão. 

 A escala de atribuições do noturno é realizada pelos enfermeiros do plantão, 

intercaladamente. 

 Ao confeccionar a escala de atribuições deve-se atentar para que o servidor não fique 

responsável pela mesma atribuição em dias consecutivos (com exceção dos funcionários 

com restrições físicas). 

 As escalas diurnas geralmente contam com 8 servidores de nível médio e 3 de nível 

superior.  

 As escalas noturnas geralmente contam com 6 servidores de nível médio e 2 de nível 

superior. 

 A escala de serviço conta ainda com um enfermeiro do Turno Intermediário, que é 

responsável pelo Acolhimento com Classificação de Risco no período das 17:00h às 

23:00h, assim como, com um servidor de nível médio que desenvolve atividades das 

18:00h às 24:00h. 

 

Descrição das Atividades (diurno): 

 

1. Relacionar no impresso de escala de atribuições o nome dos servidores de nível médio da 

enfermagem e enfermeiros por turno de trabalho; 

2. Distribuir diariamente e por turno de trabalho, os servidores de nível médio, entre as 

atribuições S: medicação dos pacientes do SEI (2 funcionários); S2: cuidados de enfermagem aos 

pacientes do SEI (2 funcionários); C: atendimento aos pacientes na sala cirúrgica (1 funcionário); 

R1-R2-R3: Cuidados integrais aos pacientes do repouso (3 funcionários);  

3. Na falta de servidores de nível médio suficientes em escala, as enfermeiras do plantão são 

responsáveis pela reorganização da escala de atribuições conforme a necessidade do setor. No caso 

de mais de 8 funcionários na escala, o excedente deverá ser identificado como @ e este deverá se 

dirigir as enfermeiras do plantão para que estas identifiquem o local adequado para a atuação do 

servidor conforme necessidade do setor; 

4. Servidores de nível médio que possuem restrições físicas devem ser escalados sempre no S 

ou C; 

5. Os auxiliares de enfermagem não devem ser escalados para trabalhar no S e C, devido 



atribuições específicas; 

6. Distribuir diariamente e por turno de trabalho, os enfermeiros, entre as atribuições A: 

acolhimento com classificação de risco (1 enfermeiro); S: supervisão de enfermagem dos pacientes 

do SEI (1 enfermeiro); R: supervisão de enfermagem dos pacientes do repouso (1 enfermeiro);   

7. Digitar a escala em arquivo do Excel; 

8. Imprimir escala em tamanho A3; 

9. Carimbar e assinar; 

10. Afixar escala no mural da sala de passagem de plantão antes do início do mês. 

 

Descrição das Atividades (noturno): 

 

1. Relacionar no impresso de escala de atribuições o nome dos servidores de nível médio da 

enfermagem e enfermeiros do plantão (N1, N2, N3); 

2. Distribuir por plantão, os servidores de nível médio, entre as atribuições S:  medicação e 

cuidados de enfermagem dos pacientes do SEI (2 funcionários); C: atendimento aos pacientes na 

sala cirúrgica (1 funcionário); R: Cuidados de enfermagem aos pacientes do repouso (3 

funcionários);  

3. Na falta de servidores de nível médio suficientes em escala, as enfermeiras do plantão são 

responsáveis pela reorganização da escala de atribuições conforme a necessidade do setor. No caso 

de mais de 6 funcionários na escala, o excedente será escalado para trabalhar no S; 

4.  Distribuir por plantão, os enfermeiros, entre as atribuições S: supervisão de enfermagem dos 

pacientes do SEI (1 enfermeiro); R: supervisão de enfermagem dos pacientes do repouso (1 

enfermeiro); 

5. Digitar a escala em arquivo do Excel; 

6. Imprimir escala em tamanho A4; 

7. Carimbar e assinar; 

8. Afixar escala no mural da sala de passagem de plantão antes do início do mês. 



 


