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APRESENTAÇÃO 
 
Bem-vindo ao Manual do Selo e da Certificação da Qualidade-COFEN, 
destinado a orientar os serviços de enfermagem a serem avaliados. 

Este Manual apresenta a fundamentação, os objetivos, benefícios do Selo e da 

Certificação da Qualidade-COFEN, bem como o fluxo do processo avaliativo e às 

05 (cinco) dimensões, 103 (centro e três) itens e 412 (quatrocentos e doze) 

subitens de avaliação. Também apresenta as orientações quanto a outorga e uso 

do Selo. 

O Selo e o Certificado da Qualidade – COFEN serão concedidos aos serviços de 

enfermagem e aos profissionais de enfermagem.  

O processo de avaliação é direcionado pelas dimensões constantes neste Manual, 
disponível no endereço eletrônico www.selocofen.com.br 

 
 
 

Comissão Nacional da Qualidade 
cnq@cofen.gov.br 
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1. FUNDAMENTAÇÃO 
O Selo e a Certificação da Qualidade – COFEN fundamenta-se na Lei nº 
5905/1973, que cria o Sistema COFEN/COREN e estabelece, no seu Art. nº 8, 
inciso X, que é competência da autarquia promover estudos e campanhas para 
aperfeiçoamento profissional, bem como, o Art. nº 15, que estabelece no inciso VIII, 
zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam. 

Nesse aspecto em 2016, o COFEN instituiu o Programa Nacional da Qualidade – 
PNQ por meio da Resolução COFEN nº 520/2016, com a finalidade de implementar 
o Selo e a Certificação da Qualidade – COFEN. 

 
2. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS DO SELO E DA CERTIFICAÇÃO DA 
QUALIDADE - COFEN 

Tem-se por objetivo reconhecer e estimular o desenvolvimento dos profissionais de 
enfermagem, por meio de boas práticas sustentadas em modelos assistenciais 
dinâmicos, que contribuam para prestar uma assistência de enfermagem segura e 
isenta de riscos. 

Os benefícios correspondem a todas as vantagens que serão obtidas pelo serviço 
de enfermagem que receber o Selo e a Certificação da Qualidade - COFEN. 
Envolvem a própria instituição de saúde/serviço de enfermagem, bem como todos 
os profissionais de enfermagem. 

O serviço de enfermagem que adotar um sistema de gestão da qualidade 
assistencial com base neste Manual, também terá como benefícios: 

• Identificar os pontos fortes e as oportunidades de melhorias no processo 
assistencial; 

• Reconhecer, dar visibilidade e credibilidade ao modelo assistencial 
implementado no serviço de enfermagem avaliado; 

• Fortalecer e aproximar a instituição de saúde/serviço de enfermagem junto 
ao sistema COFEN-COREN; 

• Certificar as boas práticas identificadas no modelo assistencial 
implementado. 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

O Processo para concessão do Selo e do Certificado da Qualidade – COFEN terá o 
seguinte fluxo: 
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3.1 Fluxo do Processo de Avaliação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envia ficha de 
inscrição para CNQ 

CNQ abre o PAD 

ELEGÍVEL? NÃO 

SIM 

CNQ envia ofício 
RT/Coordenador de 

enfermagem 
orientando as 

adequações para 
sanar as 

pendencias e 
solicita o reenvio 

dos documentos no 
prazo de até 60 

dias. 

Se não atender 
aos requisitos 

solicitados dentro 
do prazo, a CNQ 

arquiva o 
processo. 

Fim/ 
Arquiva o 

PAD 

CNQ envia oficio de 
aprovação para o 

RT/Coordenador de 
Enfermagem 

Avaliadores Elaboram 
Relatório de Visita e o 

encaminham a 
Coordenação da 

CNQ 
 

 Avaliador Líder 
agenda a visita 

Avaliadores 
Realizam a Visita 

Relatório 
aprovado
?  
 

Não 

Sim 

O COFEN envia 
ofício 

comunicando ao 
RT/Coordenador 
de Enfermagem 

a decisão da 
Diretoria do 

COFEN 

Registra na 
estatística 

Arquiva 
o PAD 

COFEN emite Selo e 
os Certificados 

COFEN Comunica a 
instituição/serviço de 

enfermagem 
 sua aprovação  

 
Outorga do Selo e 

Certificados 

CNQ comunica ao 
COREN de jurisdição 

Coordenador da CNQ 
valida Relatório e o 

encaminha a Diretoria do 
COFEN para 
homologação 

 

Arquiva 
o PAD 

RT/Coordenação de 
Enfermagem 



 

 10 

3.2 Inscrição e Critérios de Elegibilidade 
A inscrição é voluntária, sem ônus para a instituição cujo serviço de enfermagem 
será avaliado. 
A ficha de inscrição (APENDICE 1) encontra-se no endereço eletrônico 
www.selocofen.com.br 
Os profissionais de enfermagem envolvidos no processo de avaliação devem estar 
regulares com suas obrigações perante o Sistema COFEN/Conselhos Regionais de 
Enfermagem e isentos de culpabilidade em processos éticos nos últimos cinco (05) 
anos, para receber o Certificado de Qualidade-COFEN. 
O responsável pelo serviço de enfermagem a ser avaliado deve ter o registro de 
responsabilidade técnica (CRT) no COREN de sua jurisdição. 
Enviar juntamente com a ficha de inscrição os arquivos em PDF do Planejamento 
Estratégico Institucional ou Similar; Planejamento Estratégico do Serviço de 
Enfermagem; Regimento do Serviço de Enfermagem; Planilha dos Profissionais de 
Enfermagem; Plano de Segurança do Cliente; Planilha dos Materiais e 
Equipamentos; Informações da Infraestrutura; Termos de Convênios firmados com 
instituições de ensino; e Oficio de anuência da Diretoria para realização da Visita 
de Avaliação. 

Após análise da documentação de inscrição, o serviço de enfermagem a ser 
avaliado será informado pela CNQ se sua inscrição foi elegível. Em caso negativo, 
a CNQ enviará oficio orientando quanto as adequações para submissão de nova 
inscrição, no prazo de até 60 (sessenta) dias. 
 

3.3 Etapas da Visita de Avaliação 

O avaliador líder será o responsável por agendar com o 1RT/Coordenador de 
enfermagem o período da visita de avaliação. 
 

3.3.1 Reunião de Abertura 
Tem por finalidade promover a apresentação dos avaliadores e dos membros do 
serviço de enfermagem a ser avaliado, bem como pactuar o plano de visita 
previamente acordado.  
A reunião de abertura será conduzida pelo avaliador líder, designado pela CNQ 
para coordenar o processo de avaliação.  
Será realizada em conjunto com o RT/Coordenador do serviço de enfermagem, 
devendo ser breve e objetiva, com duração máxima de até 60 minutos. 
 

 
 
 

 
1 RT/Coordenador de Enfermagem – Enfermeiro responsável pelo Serviço de Enfermagem 
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3.3.2 Visita de Avaliação 
Para a realização da visita de avaliação serão indicados no mínimo dois 
avaliadores. Dependendo do porte do serviço de enfermagem, a CNQ poderá 
designar mais avaliadores. 
 

Porte Nº de Leito Nº de Avaliadores 
Pequeno  1- 49 * 2  
Médio  50 – 149 *  3         a       ** 4  
Grande  150 – 499 *  4 - 6    a   ** 6 - 8     
Especial  Acima de 500 *  6 - 8    a   ** 8 ou + 

 

* Adaptado de NEGRI; BARBOSA, 2014.  

O foco da visita é constatar as evidências para certificar as boas práticas no 
processo de trabalho da equipe de enfermagem. 
Os avaliadores realizarão a visita utilizando o formulário de avaliação, que possui 
05 (cinco) dimensões, 103 (cento e três) itens e 412 (quatrocentos e doze) subitens 
de avaliação (APÊNDICE 2).  
Durante a visita os avaliadores poderão solicitar documentos e/ou entrevistar 
profissionais de enfermagem para subsidiar o processo de avaliação. 
 

3.3.3 Reunião de Encerramento 
Destina-se ao encerramento da visita de avaliação com a apresentação sumária 
das atividades realizadas, informando as próximas etapas do processo. 
 

4. DIMENSÕES, ITENS E SUBITENS DE AVALIAÇÃO  
As 05 (cinco) dimensões, 103 (cento e três) itens e 412 (quatrocentos e doze) 
subitens de avaliação que direcionam a aferição in loco da qualidade do processo 
de trabalho da equipe de enfermagem, estão descritos abaixo:  
4.1 Dimensão 1 – Estrutura Organizacional 
4.2 Dimensão 2 – Ações Gerenciais e Operacionais 
4.3 Dimensão 3 – Segurança do Cliente 
4.4 Dimensão 4 – Infraestrutura 
4.5 Dimensão 5 – Gestão de Pessoas 
 

DIMENSÃO 1 – Estrutura Organizacional 
Constitui-se na descrição das concepções que expressam a organização do 
trabalho do serviço de enfermagem. 

Itens de 
Avaliação Conceito Subitem de avaliação 

4.1.1 Missão, 
visão e valores 

Constitui-se no tripé que 
confere identidade e 
propósito para o serviço de 
enfermagem. 

a) O serviço de enfermagem 
possui missão, visão e 
valores? 

b) A missão, visão e valores 
são de conhecimento e 
estão acessíveis a todos 
os profissionais de 
enfermagem? 

*Baixa complexidade 
 
**Alta complexidade 
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c) Há evidência de que a 
missão, visão e valores 
são praticados? 

4.1.2 Regimento O regimento retrata as 
atividades internas no âmbito 
do serviço de enfermagem, 
define a sua finalidade, 
estabelece a estrutura 
organizacional, os requisitos 
legais, competências e 
atribuições dos profissionais 
de enfermagem. 

a) O serviço de 
enfermagem possui 
regimento documentado 
e de fácil acesso para 
consulta? 

b) O regimento é validado 
pela alta administração 
da instituição e as suas 
atualizações são 
divulgados para os 
profissionais de 
enfermagem? 

c) O regimento define as 
competências e 
atribuições dos 
profissionais de 
enfermagem? 

d) O regimento contém o 
organograma que 
demonstre todas as 
áreas e cargos existentes 
no serviço de 
enfermagem? 

4.1.3 
Planejamento 
Estratégico (PE) 

O planejamento estratégico 
constitui-se em um processo 
da gestão com a 
participação dos 
profissionais que integram a 
equipe de enfermagem.  
Compreende a formulação de 
objetivos e projetos 
estratégicos, mensuráveis, 
consistentes e alinhados com 
a estrutura organizacional e 
com as demais diretrizes do 
serviço de enfermagem. 

a) O planejamento 
estratégico é construído 
envolvendo todos os 
profissionais de 
enfermagem? 

b) O serviço de 
enfermagem possui 
metas estabelecidas que 
estejam alinhadas com o 
planejamento estratégico 
da instituição/serviço de 
saúde? 

c) A equipe de enfermagem 
planeja, executa, 
monitora e avalia as 
ações do planejamento 
estratégico? 

4.1.4.  
Certidão de 
Responsabilidade 

Documento emitido pelo 
Conselho Regional de 
Enfermagem, pelo qual se 
materializa o ato 

a) A CRT do coordenador 
de enfermagem está 
válida e exposta em local 
público? 



 

 13 

Técnica (CRT)  administrativo de concessão 
de Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
para o responsável pelo 
serviço de enfermagem. 

b) O RT/Coordenador de 
enfermagem tem 
dedicação de no mínimo 
20 horas semanais, 
conforme determina a 
resolução do COFEN nº 
509/2016. 

DIMENSÃO 2 – Ações Gerenciais e Operacionais 
Ações interligadas, pelas quais as atividades gerenciais e operacionais são 
organizadas, distribuídas e coordenadas no serviço de enfermagem. 
4.2.1  
Política do serviço 
de enfermagem 

Reflete a prática assistencial 
adotada no processo de 
trabalho da equipe de 
enfermagem. 

a) As ações da assistência 
de enfermagem estão 
descritas e aprovadas 
pelo RT/Coordenador de 
enfermagem? 

b) A equipe de enfermagem 
adota a sistematização 
da assistência de 
enfermagem (SAE) 
conforme legislação 
vigente? 

c) A equipe de enfermagem 
utiliza manual de 
normas, rotinas de apoio 
para o desenvolvimento 
da assistência? 

d) As lideranças de 
enfermagem gerenciam 
os resultados dos 
processos assistenciais 
por meio de 
relatórios/indicadores? 

e) A equipe de enfermgem 
possui grupos de 
trabalho/estudos para 
planejamento e 
acompanhamento dos 
processos assistenciais? 

4.2.2  
Modelo 
Assistencial 

Modo como são organizadas 
as ações de atenção à saúde, 
envolvendo 
aspectos assistenciais e 
tecnológicos. 

a) Há evidência de análise 
do modelo assistencial 
para identificar as 
necessidades de 
melhorias? 

4.2.3  
Foco no Cliente. 

Cuidado prestado com 
respeito, responsivo as 
preferências, crenças, 

a) Existe método (ouvidoria, 
pesquisa de satisfação, 
experiência do cliente, 
entre outros) 
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necessidades e valores 
individuais. 

estabelecido para 
identificar e atender às 
expectativas e 
necessidades dos 
clientes? 

b) Os resultados das 
avaliações dos clientes 
são compartilhados com 
a equipe de 
enfermagem? 

4.2.4 
Processos de 
Comunicação  

Processo de compreender, 
compartilhar mensagens 
enviadas e recebidas. 

a) Os processos de 
comunicação 
possibilitam que a equipe 
de enfermagem tenha 
acesso às informações? 

b) São estabelecidos 
processos de 
comunicação com os 
clientes e outras partes 
interessadas, relativos às 
informações sobre os 
serviços e produtos de 
enfermagem? 

4.2.5 
Instruções 
Normativas de 
Trabalho  

Processos administrativos 
que visam padronizar a 
execução de determinada 
atividade a ser 
desempenhada. 

a) A equipe de enfermagem 
possui instruções de 
trabalho atualizadas e 
documentadas? 

b) As instruções de trabalho 
foram aprovadas pelo 
RT/Coordenador de 
enfermagem? 

c) As instruções de trabalho 
são mantidas no setor e 
em local de fácil acesso 
para consulta? 

4.2.6 
Humanização 

Conjunto de ações ancoradas 
na Politica Nacional de 
Humanização, com foco na 
satisfação dos clientes e 
profissionais de enfermagem. 

a) Existem evidências de 
ações de humanização 
no serviço de 
enfermagem? 

b) Há evidência de 
aplicabilidade da politica 
de humanização na 
assistência ao cliente e 
profissionais? 

c) Há evidência do 
cumprimento da 
Constituição e da 
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Legislação, tais como: 
Estatuto do Idoso, (Lei 
n°10741/2003); Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente (Lei 
n°8069/1990) e do 
Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n° 
8078/1990)? 

d) Há evidências de 
respeito às 
diversidades? 

4.2.7 
Comissões 
Institucionais 

Grupo de profissionais 
constituído com o objetivo de 
identificar, analisar e propor 
ações para melhorias dos 
processos institucionais. 
 

a) O serviço de 
enfermagem possui 
comissões conforme a 
legislação vigente? 

b) As comissões possuem 
regimento próprio? 

c) Há evidência de registro 
das reuniões e atuação 
dos profissionais de 
enfermagem nas 
comissões? 

d) O RT/Coordenador de 
enfermagem estimula e 
oportuniza aos 
profissionais de 
enfermagem a 
participação em 
comissões existentes na 
instituição? 

4.2.8 
Indicadores 
Gerenciais 

São ferramentas destinadas a 
monitorar e avaliar a 
produtividade e a qualidade 
dos serviços prestados. 

a) Existem indicadores 
relativos ao desempenho 
dos processos e à 
qualidade dos serviços 
de enfermagem 
prestados? 

b) Os profissionais de 
enfermagem têm acesso 
aos indicadores dos 
processos assistenciais? 
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c) O RT/Coordenador de 
enfermagem, realiza 
reuniões periódicas com 
a equipe de enfermgem 
para análisar os 
indicadores e elaborar 
planos de melhorias? 

4.2.9 
Acervo 
Documental 

O acervo documental é 
composto por documentos 
armazenados em meio físico 
e eletrônico. 

a) O serviço de 
enfermagem analisa, 
atualiza e aprova o 
acervo documental 
quanto à adequação e 
suficiência? 

b) O serviço de 
enfermagem assegura 
que o acervo documental  
está disponível e pronto 
para consulta quando for 
necessária? 

4.2.10 
Gestão 
Orçamentária  

A gestão orçamentária 
constitui-se no conjunto de 
procedimentos e ações 
administrativas vinculadas a 
gestão financeira. 

a) Há evidência de 
utilização de metodologia 
para controle dos custos 
relativos a assistência de 
enfermagem? 

b) Há evidência de 
acompanhamento do 
controle de gastos nos 
setores com 
implementação de ações 
relativas a essa análise? 

c) Há evidência quanto ao 
comprometimento e 
envolvimento da equipe 
de enfermagem no 
controle de custos, bem 
como de ações de 
redução de 
desperdícios? 

4.2.11 
Interação entre o 
serviço de 
enfermagem e 
demais  áreas da 
Instituição/Serviço 

Constitui-se nas estratégias 
de interação intersetoriais e 
ou serviços institucionais. 

a) O serviço de 
enfermagem estabelece 
interações intersetoriais 
para que a assistência 
de enfermagem possa 
ser realizada 
eficazmente? 



 

 17 

de saúde. 
 

b) Os processos de 
interação incluem a 
realização de reuniões 
sistematizadas e 
documentadas entre o 
serviços e demais 
áreas? 

4.2.12 
Ações 
Comunitárias e 
Sociais 

Constitui-se nas ações frente 
às demandas comunitárias e 
sociais. 

a) O serviço de 
enfermagem desenvolve 
ou participa de ações de 
promoção da saúde e 
prevenção de doenças 
na comunidade? 

b) O RT/Coordenador de 
enfermagem estimula e 
oportuniza os 
profissionais de 
enfermagem para 
participarem como 
voluntários em ações 
comunitárias e sociais ? 

c) O serviço de 
enfermagem possui 
parcerias com 
instituições de formação, 
por meio de programas 
de ensino,  pesquisa e 
extensão? 

4.2.13 
Preservação do 
meio ambiente e 
sustentabilidade 

Refere-se ao conjunto de 
práticas institucionais que 
visam proteger a natureza 
das ações que provocam 
danos ao meio ambiente. 

a) O serviço de 
enfermagem pratica 
ações ambientais, tais 
como redução de 
desperdícios, coleta 
seletiva e reciclagem de 
resíduos? 

b) O serviço de enfermgem 
desenvolve ações de 
conscientização 
ambiental interna e na 
comunidade? 

DIMENSÃO 3 – Segurança do Cliente 
É a aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e 
recursos na identificaçao, avaliação, controle de riscos e eventos adversos que 
afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente 
e a imagem institucional. Portaria GM/MS n° 529/2013 
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4.3.1  
Gestão de riscos, 
danos, incidentes 
e eventos 
adversos (EA). 

Procedimentos e recursos 
para avaliar, identificar, 
mitigar, controlar riscos, 
reduzir danos, incidentes e 
eventos adversos que afetam 
a segurança dos clientes e 
profissionais na 
instituição/serviço de saúde. 

a) O serviço de 
enfermagem define e 
pratica  uma política que 
contemple a gestão de 
risco? 

b) O serviço de 
enfermagem estabelece 
sistemática para avaliar, 
identificar, mitigar, 
controlar os riscos e 
eventos adversos aos 
clientes e profissionais?  

c) O RT/Coordenador de 
enfermagem realiza 
gerenciamento das  
notificações, análises e 
tratativas de incidentes, 
danos e eventos 
adversos?  

d) O RT/Coordenador de 
enfermagem estabelece 
processo educativo de 
divulgação de riscos, 
incidentes e eventos 
adversos relacionados à 
segurança dos clientes e 
profissionais? 

e) O RT/Coordenador de 
enfermagem apoia, 
institui e dissemina uma 
cultura voltada para a 
gestão de riscos e 
segurança do paciente, 
fundamentada em 
confiança mútua e na 
busca da melhoria 
contínua (Cultura Justa)?  

  f) O serviço de 
enfermagem estabelece 
mecanismos de apoio 
aos clientes, familiares 
/acompanhantes e 
profissionais? 
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4.3.2 
Segurança do 
Cliente 

É o conjunto de ações de 
proteção ao cliente contra 
riscos, eventos adversos e 
danos desnecessários 
durante a atenção prestada 
nos serviços de saúde. 

a) Existe o Núcleo de 
Segurança do Cliente 
(NSC) com diretrizes que 
orientam a gestão da 
segurança do cliente e 
profissionais? 

b) O RT/Coordenador de 
enfermagem identifica o 
perfil assistencial dos 
clientes e estabelece 
ações preventivas de 
segurança? 

c) O RT/Coordenador de 
enfermagem planeja, 
implementa, monitora e 
avalia os procedimentos 
assistenciais, 
considerando a 
infraestrutura, processos 
operacionais e 
dimensionamento de 
pessoal? 

4.3.3 
Protocolos de 
Segurança do 
Cliente 

São instrumentos 
institucionais que visam 
implementar medidas 
voltadas para a segurança do 
cliente.  

•  
 

a) O RT/Coordenador de 
enfermagem estabelece 
protocolos de segurança 
do cliente 
fundamentados em 
diretrizes e evidências 
científicas? 

b) O RT/Coordenador de 
enfermagem estabelece 
a sistemática de 
gerenciamento da prática 
dos protocolos 
implantados de 
segurança do cliente? 

c) O RT/Coordenador de 
enfermagem garante a 
existência e a 
transferência de 
informações entre as 
áreas assistenciais e 
profissionais.  
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d) O RT/Coordenador de 
enfermagem apoia o 
desenvolvimento de 
ações baseadas nos 
protocolos de segurança 
do cliente? 

DIMENSÃO 4 -  Infraestrutura 
É o conjunto de elementos estruturais que dão suporte para o desenvolvimento 
das atividades institucionais. 
4.4.1  
Instalação Predial 

Constituem-se em todos os 
espaços onde são 
desenvolvidos os processos 
assistenciais e a gestão da 
instituição. 

a) As instalações prediais 
favorecem a prestação 
da assistência de 
enfermagem, bem como 
a segurança dos 
profissionais, clientes e 
visitantes? 

b) As instalações prediais 
oferecem acessibilidade 
aos clientes e 
profissionais de 
enfermagem? 

c) A equipe de enfermagem 
participa na elaboração 
da comunicação visual? 

d) A equipe de enfermagem  
participa dos planos de 
melhoria da 
infraestrutura e 
construções prediais? 

e) Existem espaços de 
convivência e repouso 
para os profissionais de 
enfermagem? 

4.4.2 
Mobiliários, 
Equipamentos e 
Insumos 

Constituem-se nos 
mobiliários, equipamentos e 
insumos necessários ao 
processo assistencial. 

a) Os mobiliários, 
equipamentos e insumos 
estão dimensionados 
para atender as 
demandas da equipe de 
enfermagem? 

b) A equipe de enfermagem 
participa no 
desenvolvimento do 
plano de manutenção e 
conservação dos 
mobiliários e 
equipamentos? 
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c) A equipe de enfermagem 
participa do processo de 
aquisição, uso e 
obsolescência de 
equipamentos e 
insumos? 

d) Há inter-relação com 
fornecedores para 
realização de testes e 
avaliação de novos 
produtos e insumos? 

e) Há capacitação da 
equipe de enfermagem 
seguindo os protocolos 
de uso, conservação, 
manuseio e segurança 
de equipamentos? 

f) Os equipamentos são 
testados previamente a 
instalação e/ou utilização 
no paciente? 

4.4.3  
Conservação do 
Ambiente 

É o conjunto de ações que 
visam a conservação dos 
ambientes utilizados por 
clientes e equipe de 
enfermagem. 

a) Os ambientes utilizados 
pelos clientes e equipe 
de enfermagem são 
continuamente 
higienizados, limpos e 
conservados? 

b) Existe um plano de 
gerenciamento de 
resíduos sólidos de 
saúde (PGRSS) de 
conhecimento da equipe 
de enfermagem, 
conforme legislação 
vigente? 

4.4.4  
Tecnologia da 
Informação 

Ë m conjunto de atividades e 
soluções desenvolvidas por 
recursos de computação que 
visam a produção, o 
armazenamento, a 
transmissão, o acesso, a 
segurança e o uso 
das informações. 
 

a) A tecnologia da 
informação está 
incorporada ao processo 
de trabalho da equipe de 
enfermagem? 

b) A equipe de enfermagem 
têm conhecimento e 
utiliza os processos 
operacionais 
informatizados? 
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c) Existem evidências do 
uso de procedimentoa 
que garantam o sigilo e a 
segurança da 
informação? 

DIMENSÃO 5 - Gestão de Pessoas 
É a dimensão responsável pelo desenvolvimento e aplicação de políticas que 
congregam as ações voltadas a gestão de pessoas. 
4.5.1  
Recrutamento, 
Seleção e 
Movimentação de 
pessoas 

Recrutamento e Seleção 
constituem-se no processo 
para atrair e selecionar os 
profissionais mais indicados 
para uma determinada vaga. 
A movimentação de pessoas 
consiste na transferência e ou 
promoção interna de 
profissionais de enfermagem. 

a) Existe processo de 
recrutamento e seleção 
de pessoal, com 
descrição de cargos e 
funções, requisitos 
necessários, 
competências e 
atribuições? 

b) São realizadas análises 
do processo de 
recrutamento e seleção 
de pessoal para 
identificar necessidades 
de atualização, com 
frequência mínima de 
uma vez ao ano? 

c) Os enfermeiros 
participam  dos 
processos de seleção e 
movimentação de 
pessoal? 

d) O serviço de 
enfermagem possui 
critérios  para 
transferência e ou 
promoção interna de 
profissionais de 
enfermagem? 

e) Os profissionais de 
enfermagem desligados 
da instituição são 
entrevistados para 
coletar informações que 
possam contribuir com a 
melhoria do processo de 
trabalho? 

f) O serviço de 
enfermagem estabelece 
cota para a contratação 
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de recém-formados? 

4.5.2 
Dimensionamento 
de Pessoal e 
Escala de Serviço 

O dimensionamento de 
pessoal constitui-se no 
planejamento da quantidade 
de profissionais da equipe de 
enfermagem de acordo com a 
legislação - COFEN 
Resolução nº 543/2017. 

A escala de serviço se refere 
à distribuição diária e por 
turno dos profissionais de 
enfermagem em uma unidade 
de atendimento, de acordo 
com a legislação vigente. 

 

a) Existe um plano de 
dimensionamento de 
pessoal, fundamentado 
na legislação vigente? 

b) Há evidência da 
presença de enfermeiros 
em todos os setores 
assistenciais, durante o 
horário de funcionamento 
da instituição/serviço de 
saúde? 

c) O enfermeiro 
responsável tem 
disponível para consulta 
todas as escalas de 
trabalho? 

d) A escala da equipe de 
enfermagem apresenta 
identificação do 
profissional, como nome 
completo, registro 
funcional, nº do COREN, 
função e jornada de 
trabalho? 

e) A escala foi aprovada 
pelo RT/Coordenador de 
enfermagem? 

f) A escala está disponível 
em local de fácil acesso 
para consulta dos 
profissionais de 
enfermagem? 

4.5.3  
Avaliação de 
Desempenho 
 

Constitui-se em um processo 
para mensurar a performance 
técnica e comportamental de 
profissionais de enfermagem 
durante um intervalo de 
tempo. 

a) O serviço de 
enfermagem planeja, 
realiza e registra 
avaliações de 
desempenho dos 
profissionais de 
enfermagem, com 
frequência minima de 
uma vez ao ano? 
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b) Existe e é implementado 
um plano de ação 
individual, considerando 
os resultados das 
avaliações de 
desempenho para 
promover a melhoria 
profissional? 

4.5.4  
Desenvolvimento 
profissional 

Processo de educação 
continuada, baseado em 
ações de ensino 
aprendizagem, que atualiza, 
aprofunda conhecimentos e 
complementa a formação 
profissional. 

a) O serviço de 
enfermagem realiza a 
integração do 
profissional de 
enfermagem récem 
admitido? 

b) Os profissionais de 
enfermagem são 
desenvolvidos para 
desempenhar as rotinas 
de trabalho? 

c) Existe processo para 
identificar, levantar as 
necessidades de 
desenvolvimento 
profissional, 
considerando as 
competências técnicas? 

d) Há registro da avaliação 
de eficácia das ações de 
desenvolvimento 
profissional? 

e) Existem políticas 
descritas e divulgadas 
quanto ao orçamento e 
investimento para o 
desenvolvimento da 
equipe de enfermagem? 

f) O RT/Coordenador de 
enfermagem estimula o 
aprimoramento científico 
dos profissionais de 
enfermagem, bem como 
a formação de grupos de 
estudos, realização de 
eventos e 
desenvolvimento de 
pesquisas científicas? 
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g) O serviço de 
enfermagem possui um 
programa de bolsas e 
incentivos que 
contribuam para que os 
profissionais tenham 
acesso a cursos 
profissionalizantes? 

4.5.5 
Saúde do 
Trabalhador 

Consiste em um conjunto de 
medidas adotadas para 
prevenir acidentes de 
trabalho e doenças 
ocupacionais, protegendo a 
integridade e a capacidade 
laboral dos profissionais de 
enfermagem. 

a) A instituição de saúde 
possui programa de 
promoção, qualidade de 
vida, prevenção de 
acidentes e doenças, 
bem como de segurança 
do trabalhador? 

b) Há evidências da 
participação da equipe 
de enfermagem nesses 
programas e essas 
ações estão 
documentadas? 

c) O serviço de 
enfermagem identifica os 
riscos ocupacionias e o 
RT/Coordenador de 
enfermagem, interage 
com as demais áreas e 
provê os recursos 
necessários para o 
desempenho seguro das 
atividades assistenciais? 

d) Há áreas seguras 
destinadas ao uso dos 
profissionais de 
enfermagem, tais como 
vestiário, local destinado 
para as refeições e para 
descanso?  
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5. SISTEMA DE PONTUAÇÃO  
Cada item de avaliação possui um peso numérico de 1 a 4 pontos, a ser 
considerado na pontuação do serviço de enfermagem avaliado conforme quadro 
abaixo:  

 

* Para os casos em que os itens e subitens de avaliação NÃO SE APLICAM (NA) 
não pontuar e subtrair o item/subitem do total de itens, e depois aplicar novo 
cálculo da porcentagem utilizando a fórmula da regra de três. 

A pontuação do serviço de enfermagem será a soma dos pontos obtidos em todos 
os itens/subitens de avaliação. 
A nota do serviço de enfermagem será a pontuação expressa em porcentagem, 
considerando como 4 a máxima pontuação. 
 

6. PROCESSO PARA CONCESSÃO DO SELO E DO CERTIFICADO DA 
QUALIDADE - COFEN 

6.1 – Validação do relatório da visita de avaliação pela Diretoria do COFEN 
O relatório de visita de avaliação do serviço de enfermagem caracteriza-se por 
documento elaborado pelos avaliadores que o encaminham no prazo de até 10 
(dez) dias uteis para validação do Coordenador da CNQ que o encaminhará para 
análise da Diretoria do COFEN. 
 

6.2 – Divulgação do Resultado 
Após aprovação pela Diretoria do COFEN, o RT/Coordenador do serviço de 
enfermagem receberá a comunicação do resultado e dará prosseguimento ao 
cumprimento das atividades de outorga do Selo e do Certificado da Qualidade – 
COFEN. 
 
6.3 – Outorga do Selo e do Certificado da Qualidade – COFEN 
O Selo da Qualidade será outorgado à instituição/serviço de enfermagem que 
concluir com sucesso o processo de Certificação e, consequentemente a outorga 
do Certificado da Qualidade – COFEN será entregue aos profissionais do serviço 
de enfermagem que alcançar a pontuação mínima de 75% dos itens de avaliação.  
 

Nível de Atendimento  
ao Item de Avaliação Pontos Descritor 

Atende plenamente 4 O item avaliado atende 100% dos requisitos 

Atende  3 O item avaliado atende 75% dos requisitos 

Atende parcialmente 2 O item avaliado atende 50% dos requisitos  

Atende na minoria das 
vezes 1 O item avaliado atende 25% dos requisitos  

Não atende 0 O item avaliado não atende os requisitos 
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6.3.1 – Requisito para a obtenção do Selo Institucional 
Para que a Instituição obtenha direito ao Selo da Qualidade – COFEN, é essencial 
que todas as unidades que compõem o serviço de enfermagem da Instituição 
avaliada alcancem a pontuação mínima de 75% dos itens de avaliação.  
 

6.4 – Avaliação Intercorrente 
No período de vigência do Selo e da Certificação da Qualidade, a critério do 
COFEN poderá ocorrer a visita de reavaliação em qualquer tempo para confirmar 
as evidências que motivaram a outorga. 
6.5 – Idealização da Logomarca do Selo da Qualidade – COFEN 
O Selo da Qualidade – COFEN tem como base a constelação Cruzeiro do Sul, 
também conhecida como Crux, uma das mais importantes para os povos do 
hemisfério sul.  
Ela é formada por cinco estrelas. Norte, rumo e direção são alguns dos conceitos 
dessa constelação que podem ser remetidos ao Selo, uma vez que seu principal 
objetivo é nortear a busca constante pela qualidade do processo ensino 
aprendizagem na enfermagem. 
As cinco estrelas representam as regiões do território nacional, onde o sistema 
COFEN /Conselhos Regionais está presente. O azul, cor principal na composição 
geral do Selo, significa confiança, inteligência e verdade e remete à cor do brasão 
do COFEN. O verde é associado à cor da saúde e a vitalidade e, assim como o 
azul, é uma cor característica de serviços de saúde como a enfermagem. As 
figuras representam a equipe de enfermagem. 
 

 



 

 28 

7. VALIDADE, CANCELAMENTO E NORMATIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO 
SELO E DA CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE – COFEN 

7.1 – Validade do Selo e da Certificação da Qualidade – COFEN 
O Selo e a Certificação da Qualidade – COFEN, com validade de três (03) anos a 
partir da concessão, serão mantidos durante o período de vigência, desde que 
haja o atendimento das regras instituídas. São obrigações do serviço de 
enfermagem contemplado com o Selo: 

a) Desenvolver práticas assistenciais, seguindo as regras constantes no 
Código de Ética da Enfermagem; 

b) Respeitar os objetivos definidos para o plano de melhoria contínua no 
modelo assistencial concebido, aplicado e mantido no serviço de 
enfermagem avaliado; 

c) Zelar pela imagem pública do serviço de enfermagem adquirida pela 
concessão do Selo e da Certificação da Qualidade - COFEN. 
 

7.2 – Cancelamento do Selo e da Certificação da Qualidade – COFEN 
O cancelamento do Selo e da Certificação da Qualidade – COFEN corresponde à 
proibição do direito de usufruir dos benefícios decorrentes do reconhecimento da 
qualidade das atividades executadas no serviço de enfermagem avaliado. Portanto, 
torna-se público seu cancelamento, decorrentes de denúncias dirigidas ao COFEN, 
sobre as não conformidades com o modelo assistencial adotado quando o serviço 
de enfermagem foi avaliado e comprovado por: 

a) Transgressões no modelo assistencial adotado, de acordo com as regras 
constantes no Código de Ética da Enfermagem; 

b) Inserção de mudanças que depreciam a qualidade do modelo assistencial, 
apresentado durante a visita de avaliação, que comprometam o contexto da 
análise efetuada; 

c) Uso e divulgação em desacordo com as normas de utilização do Selo e da 
Certificação da Qualidade – COFEN, descritas no item 7.3. 

 

O serviço de enfermagem terá o prazo de até 10 (dez) dias, após o recebimento 
do comunicado, para encaminhar recurso frente ao cancelamento do Selo e da 
Certificação da Qualidade-COFEN. 

 

7.3 – Normatização para a utilização do Selo e da Certificação da Qualidade – 
COFEN 
O serviço de enfermagem poderá utilizar o Selo em ações publicitárias, formulários, 
impressos, dentre outras possibilidades, durante o período de vigência do Selo e 
da Certificação da Qualidade - COFEN que é de três (03) anos. 
As normas estabelecidas pela área da comunicação do COFEN encontram-se 
descritas no link disponível no site do COFEN www.selocofen.com.br 
É vedado: 

a) Alterar o tamanho do selo de forma não proporcional e que comprometa a 
legibilidade; 

b) Alterar as cores oficiais do Selo ou partes delas; 
c) Reduzir o tamanho mínimo do Selo abaixo de 5cm de diâmetro. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Conselho Federal de Enfermagem, ao completar mais de quatro décadas de 
existência, apresenta uma proposta inovadora com a intenção de reconhecer e 
apoiar as boas práticas assistenciais para a segurança do cliente e a qualidade 
profissional da enfermagem brasileira.  
A Comissão Nacional da Qualidade, responsável pela 3ª revisão do Manual do 
Selo e da Certificação da Qualidade do Serviço de Enfermagem-COFEN, ressalta 
que este é um processo de melhoria continua. Portanto, mesmo que a revisão 
deste Manual seja anual, sugestões podem ser encaminhadas no endereço 
eletrônico www.selocofen.com.br, as quais serão discutidas e avaliadas pela CNQ. 
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APÊNDICE 1 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

 
1. Informações da Instituição de Saúde 
Nome Instituição de Saúde: 

Entidade Mantenedora: 

Natureza: (   ) Pública        (   ) Privada            (   ) Filantrópica      (  ) Outra    
Data de fundação: 
CNPJ: 
Endereço:                                                                                                Nº:  
Bairro:                                                                    CEP:    
Cidade:                                                                   Estado: 
Telefone:                                                                 e-mail: 
Site:  
Nº do Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES):  
2. Responsável Técnico/Coordenador do Serviço de Enfermagem 
Nome:                                                                              Nº COREN: 
Telefone:  (    )                                  e-mail: 
Tempo de atuação como RT/Coordenador do Serviço de Enfermagem: 
Nª Certidão Responsabilidade Técnica: 
Tempo de Formação Profissional:         
Formação: (  ) Especialista      (  ) Mestrado         (   ) Doutorado   (   ) 
Outra:____________              
3. Informações do Serviço de Enfermagem 
Nª de Enfermeiros:                                Nº de Técnicos Administrativos: 
Nº de Técnicos de Enfermagem.           Nº de Auxiliares de Enfermagem: 
4. Documentos Anexados em arquivo PDF 

(   ) Planejamento Estratégico Institucional ou Similar 
(   ) Regimento do Serviço de Enfermagem       
(   ) Planilha com o quantitativo/distribuição por setor/turno/categoria profissional.                
(   ) Plano da Segurança do Cliente 
(   ) Planejamento Estratégico do Serviço de Enfermagem                             
(   ) Planilha dos Materiais e Equipamentos         
(   ) Termos de Convênios firmados com instituições de ensino 
(   ) Informações da Infraestrutura 
(   ) Oficio de anuência da Diretoria para realização da Visita de Avaliação 
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APÊNDICE  2 

FORMULÁRIO DA VISITA DE AVALIAÇÃO 

Pontuação das Dimensões  

DIMENSÕES Itens de Avaliação 
Nº de 
sub 
Itens 

Pontu
ação 

Máxim
a 

Pontu
ação  

obtida 
% 

Obtido 

1. Estrutura 
Organizacional 

1.1 Missão, visão e valores 3 12   
1.2 Regimento 4 16   
1.3 Planejamento Estratégico (PE) 4 16   
1.4. Certidão de Responsabilidade 

Técnica (CRT) COREN 2 8   

2. Ações 
Gerenciais e 
Operacionais 

2.1 Política do Serviço de 
Enfermagem 5 20   

2.2 Modelo Assistencial 1 4   
2.3 Foco no Cliente 2 8   
2.4 Processos de Comunicação  2 8   
2.5 Instruções Normativas de 

Trabalho  3 12  
 

2.6 Humanização 4 16   
2.7 Comissões 4 16   
2.8 Indicadores Gerenciais 3 12   
2.9 Acervo Documental 2 8   
2.10 Gestão Orçamentária  3 12   
2.11 Interação entre o Serviço e as 

Outras Áreas da 
Instituição/Serviço de saúde 

2 8  
 

2.12 Ações Comunitárias e Sociais 3 12   
2.13 Preservação do meio 

ambiente e sustentabilidade 2 8  
 

3.  
Seguranção do 
Cliente 

3.1 Gestão de riscos, danos, 
incidentes e de eventos 
adversos (EA) 

6 24  
 

3.2 Segurança do Cliente 3 12   
3.3 Protocolos de Segurança do 

Cliente 4 16  
 

4. 
Infraestrutura 

4.1 Instalação Predial 5 20   
4.2 Mobiliários, Equipamentos e 

Insumos 6 24   

4.3 Conservação do Ambiente 2 8   
4.4 Tecnologia da Informação 3 12   

5 - Gestão de 
Pessoas 

5.1 Recrutamento, Seleção e 
Movimentação de pessoas 6 24   

5.2 Dimensionamento de Pessoal 
e Escala de Serviço 6 24   

5.3 Avaliação de Desempenho 2 8   
5.4 Desenvolvimento profissional 7 28   

5.5 Saúde do Trabalhador 4 16   

Total 103 412   

  


