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RESUMO 

 

 
Trettene AS. Impacto da promoção do autocuidado na carga de trabalho de 
enfermagem [tese]. Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 
Universidade de São Paulo; 2015. 
 

Objetivos: verificar o impacto da promoção do autocuidado na carga de trabalho de 
enfermagem (CTE), em relação às crianças com Sequência de Robin Isolada e seus 
agentes de autocuidado; construir e validar um Tutorial referente à aplicação do 
Nursing Activities Score (NAS) em Unidade de Cuidado Semi-intensivo 
especializada; identificar e comparar a CTE em dois momentos distintos, 
compreendendo a 1ª internação (cuidadores não capacitados para o autocuidado) e 
a 2ª internação (cuidadores capacitados para o autocuidado); associar os itens NAS 
referentes à promoção do autocuidado (suporte e cuidado aos familiares) entre a 1ª 
e a 2ª internação; associar os aspectos sociodemográficos das crianças e dos 
agentes de autocuidado à CTE; identificar e comparar o dimensionamento de pessoal 
segundo as horas NAS na 1ª e 2ª internação à Resolução Cofen 293/04. Método: 
estudo prospectivo, desenvolvido na Unidade de Cuidado Semi-intensivo do Hospital 
de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, baseado no Referencial Teórico do 
Autocuidado de Dorothea Orem. A amostra constou de 31 lactentes com Sequência 
de Robin Isolada e seus respectivos agentes de autocuidado. Os participantes foram 
avaliados na 1ª e 2ª internação quanto à CTE. Para essa avaliação, utilizou-se o NAS, 
cujo Tutorial foi construído e validado para o presente estudo, considerando-se a 
especificidade da população. A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro a 
outubro de 2014. Utilizou-se para a análise estatística o Teste T-Student, a Análise de 
Variância e a Correlação de Pearson. Foram aceitas como diferenças significantes, os 
valores de p≤0,05 (5%). Resultados: Foram geradas 519 avaliações referentes à 
CTE. A média de duração da 1ª internação foi de 10,3 dias (±5,7), enquanto da 2ª foi 
de 6,4 dias (± 3,4). A média NAS na 1ª internação foi de 60,9% e na 2ª internação foi 
de 41,6%, ou seja, foram dispendidas 93,4 e 63,4 horas de enfermagem referente às 
24 horas, respectivamente. A CTE no 1º dia de internação foi maior quando 
comparada ao último dia, tanto na 1ª (p<0,001) como na 2ª internação (p<0,001). A 
CTE foi maior no 1º (p<0,001) e último dia (p=0,025) na 1ª internação. A CTE na 1ª 
internação foi maior quando comparada com a 2ª internação (p<0,001). Os itens NAS 
referentes à capacitação do autocuidado influenciaram a CTE (p<0,001), enquanto 
que as características sociodemográficas das crianças e agentes de autocuidado, não 
influenciaram. O dimensionamento de pessoal segundo as horas NAS foi de 26 
profissionais na 1ª internação e 18 profissionais na 2ª internação. Quanto à Resolução 
Cofen, foram necessárias 60,2 horas de enfermagem referentes às 24 horas, e o 
dimensionamento foi de 14 profissionais, ou seja, evidenciou-se um déficit de oito 
profissionais quando comparado com a 2ª internação, e de 12 profissionais quando 
comparado com a Resolução do Cofen 293/04. Conclusão: a CTE foi maior ao se 
promover o autocuidado e influenciou o quantitativo de profissionais de enfermagem, 
demonstrando a necessidade de se reconsiderar sobre o dimensionamento de 
pessoal referente a esse perfil de assistência. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Autocuidado. Carga de trabalho. Dimensionamento 
de pessoal. Cuidados semi-intensivos. Sequência de Robin. 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
Trettene AS. The impact of promoting self-care upon nursing workload [thesis]. 
Bauru: Bauru: Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de 
São Paulo; 2015. 
 

Objectives: to verify the impact of promoting self-care upon nursing workload, in 
relation to children with Isolated Robin Sequence and their self-care agents; to 
elaborate and validate a Tutorial referring to the application of the Nursing Activities 
Score (NAS) in a Specialized Semi-Intensive Care Unit; to identify and compare the 
nursing workload at two different periods, including the 1st hospitalization (untrained 
caregivers for self-care) and the 2nd hospitalization (caregivers trained for self-care); 
to associate NAS items related to the promotion of self-care (support and care 
concerning family members) between the 1st and the 2nd hospitalization; to associate 
the sociodemographic characteristics of children and the self-care agents to nursing 
workload; to identify and compare the staff dimensioning, according to NAS in the 1st 
and 2nd hospitalization, according to Cofen Resolution n° 293/04. Method: 
prospective study carried out at Specialized Semi-Intensive Care Unit of the 
Rehabilitation Hospital of Craniofacial Anomalies, based on the Self-Care Theoretical 
Framework of Dorothea Orem. The sample consisted of 31 infants with Isolated 
Robin Sequence and their respective self-care agents. Participants were evaluated 
on the 1st and 2nd hospitalization, regarding the nursing workload. For this evaluation, 
NAS was applied, whose Tutorial was developed and validated for this study, 
considering the specificity of the population. Data collection took place from February 
to October 2014. For the statistical analysis, the Student T-test, the analysis of 
variance and Pearson correlation were employed. Values for p=0.05 (5%) were 
accepted as significant difference. Results: a total of 519 assessments, related to 
nursing workload were generated. The average period of the 1st hospitalization 
consisted of 10.3 days (±5.7), while the 2nd consisted of 6.4 days (±3.4). NAS average 
in the 1st hospitalization was 60.9% and in the 2nd was 41.6%, that is, a total of 93.4 
and 63.4 nursing hours, referring to 24 hours, respectively. The nursing workload on 
the 1st day of hospitalization was higher, when compared to the last day, either on the 
1st (p<0.001) as on the 2nd hospitalization (p<0.001). Nursing workload was higher on 
the 1st (p<0.001) and last day (p=0.025) during the 1st hospitalization. Nursing 
workload in the 1st hospitalization was higher when compared to the 2nd hospitalization 
(p<0.001). NAS items related to self-care training influenced the nursing workload 
(p<0.001), while the socio-demographic characteristics of children and self-care 
agents, did not influence. The staff dimensioning according to NAS comprised 26 
professionals in the 1st hospitalization and 18 professionals in the 2nd. As for Cofen 
Resolution, a total of 60.2 nursing hours were necessary, referring to 24 hours, and 
comprised 14 professionals, thus, it was evidenced, a deficit of eight professionals 
when compared to the 2nd hospitalization, and 12 professionals, when compared to 
Cofen Resolution 293/04. Conclusion: nursing workload was higher when promoted 
self-care and influenced the amount of nursing professionals, demonstrating the 
necessity for reconsidering the staff dimensioning, regarding this type of service. 
 

Keywords: Nursing. Self-care. Nursing workload. Nursing staff. Semi-intensive care. 
Robin Sequence. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

As deformidades craniofaciais compreendem um grupo amplo e complexo 

que abrangem anomalias isoladas ou múltiplas, de etiologia genética ou não, 

afetando cerca de 5% dos nascidos vivos (MONILEÓ; LOPES, 2006). Segundo 

Paranaíba et al. (2011), as fissuras labiopalatinas representam as malformações não 

sindrômicas de acometimento craniofacial mais comuns. 

A reabilitação dos indivíduos acometidos por fissuras labiopalatinas visa 

garantir a nutrição, estimulação neurossensorial e harmonia no meio familiar, por 

meio de apoio e orientação aos pais com relação às particularidades de seus filhos. 

Com o devido conhecimento, os pais podem aceitar a situação e efetivar as medidas 

indicadas pela equipe interdisciplinar, fatores esses, indispensáveis, principalmente 

nos primeiros anos de vida (ARARUNA; VENDRÚSCOLO, 2000; SILVA; ROCHA; 

LAGE, 2009).  

A atenção especializada às crianças com fissura labiopalatina iniciou-se em 

1967, com o Centro de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais (CPRLLP) 

da Universidade de São Paulo, atualmente denominado Hospital de Reabilitação de 

Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP).  

A reabilitação do paciente com fissura labiopalatina deve nortear-se por uma 

assistência interdisciplinar, visando resultados biopsicossociais e funcionais. Nesse 

contexto, o enfermeiro exerce um papel fundamental e essencial, atuando 

principalmente como educador na promoção do autocuidado (TRETTENE et al., 

2014). 

A teoria do autocuidado de Orem (2001) tem embasado a assistência de 

enfermagem de modo substancial, visando a manutenção das necessidades 

humanas básicas por meio do sistema de ensino-aprendizagem. Hickman (2000) 

define a teoria de enfermagem como: “uma estrutura constituída por conceitos 

ordenados e inter-relacionados que orientam a prática profissional”. 

De acordo com Orem (2001), o autocuidado consiste “na prática de 

atividades que as pessoas desempenham em seu próprio benefício, no sentido de 

manter a vida, o bem-estar e a saúde”. Afirma ainda, que habitualmente adultos 
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cuidem de si próprios; já bebês, crianças, e em algumas situações, idosos, requerem 

assistência nas atividades de autocuidado parciais ou totais, por se encontrarem em 

estágio precoce de desenvolvimento físico, mental e psicossocial, ou ainda devido à 

idade avançada ou acometimento de doenças degenerativas. 

Orem (2001) defende que existem diferentes formas de atuação da 

enfermagem, incluindo: atuar por outra pessoa ou realizar algo por ela, guiar ou 

dirigir, proporcionar cuidado físico e/ou psicológico, proporcionar ou manter um 

ambiente que apoie o desenvolvimento, além de ensinar quem necessita de ajuda. 

De acordo com Pereira (2004), o autocuidado consiste em um sistema de 

ações intencionadas que é mensurado em termos qualitativos e quantitativos, 

relacionados ao comportamento do indivíduo, para satisfazer as necessidades 

terapêuticas. Afirma ainda, que o autocuidado depende de um provedor, definido por 

Orem (2001), como agente de autocuidado (AAC). 

Soares, Gaidzinski e Cirico (2010), enfatizam que sistemas de educação e 

orientação à saúde, por não requererem equipamentos sofisticados ou grandes 

procedimentos, conduzem alguns administradores a classificarem essa assistência 

como cuidados mínimos de enfermagem. Ressaltam, porém, que requerem 

profissionais com grande habilidade de comunicação, disponibilidade, 

monitoramento, avaliação, e postura de acolhimento, o que, sem dúvida, demanda 

tempo e competência profissional. 

O modelo teórico de Orem foi utilizado por Mondini (2001), na abordagem da 

criança com fissura labiopalatina, relacionando a atuação da enfermagem e o AAC 

no processo do cuidar durante o período pré, trans e pós-operatório das cirurgias 

reparadoras. Os AAC foram avaliados quanto à capacitação para os cuidados 

relacionados à intubação nasofaríngea, posicionamento do lactente e as técnicas 

facilitadoras da alimentação de lactentes com Sequência de Robin, proporcionando 

quantificar o período de tempo necessário para a aquisição das habilidades para o 

autocuidado, reforçando a eficácia metodológica da teoria nessa abordagem 

(MONDINI, 2008). 

Trettene (2011), utilizou o referencial de Orem na avaliação do autocuidado 

relacionado à alimentação da criança pós-palatoplastia, evidenciando a importância 

para enfermagem do planejamento, implementação e avaliação dos resultados. 
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O presente estudo foi realizado no HRAC-USP, na Unidade Semi-intensiva, 

denominada Unidade de Cuidados Especiais (UCE), destinada ao atendimento de 

recém-nascidos e lactentes com fissuras labiopalatinas e anomalias relacionadas, 

que na grande maioria dos casos, apresentam problemas respiratórios e 

alimentares, incluindo a insuficiência respiratória e disfagia respectivamente 

(SALMEN, 2011). Os cuidadores, denominados AAC por Orem, permanecem 

durante o período diurno, visando à capacitação para o autocuidado, para a 

continuidade dos cuidados após a alta hospitalar. 

Crianças com diagnóstico de Sequência de Robin (SR) representam 80% 

das internações na UCE. Estudos que investigam o planejamento do cuidado e o 

impacto na carga de trabalho de enfermagem são imprescindíveis. 

A SR é caracterizada por uma tríade composta por micrognatia, glossoptose 

e fissura de palato posterior na maioria dos casos. A SR pode apresentar-se 

isoladamente (Sequência de Robin isolada – SRI) ou em associação com síndromes 

clínicas e outras malformações (MARQUES et al., 2005). 

O lactente com SR geralmente evolui com dificuldade respiratória e 

alimentar. Dentre as modalidades de tratamento incluem-se a intubação 

nasofaríngea (INF), alimentação por sonda nasogástrica (SNG), e utilização de 

técnicas facilitadoras da alimentação (TFA) (MARQUES et al., 2005). 

Os AAC, durante o período de internação, acompanham as crianças, com o 

objetivo de adquirirem os conhecimentos e habilidades para garantir a continuidade 

dos cuidados após a alta hospitalar, visto que o tratamento demanda um longo 

prazo. Para a alta hospitalar, além das condições clínicas, considera-se a 

capacidade dos cuidadores quanto aos procedimentos inerentes ao lactente com 

SR. O enfermeiro e sua equipe devem promover a capacitação dos cuidadores, além 

de desenvolver estratégias e instrumentos para formalizar essa capacitação 

(TRETTENE; FIOROTTI, 2011). 

A avaliação da carga de trabalho de enfermagem (CTE), tem sido objeto de 

pesquisa mundial, principalmente por relacionar-se à qualidade da assistência, à 

segurança do paciente, à otimização de recursos humanos e redução de custos 

(PADILHA et al., 2010). A utilização de instrumentos para este propósito torna-se 

indispensável, constituindo-se como ferramenta assistencial e administrativa voltada 
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para a adequação de recursos materiais, equipamentos e de pessoal de 

enfermagem, contribuindo nos aspectos quantitativos e qualitativos. Esses 

instrumentos consideram a complexidade do cuidado sobre o processo de trabalho, 

em uma determinada população (CONISHI; GAIDZINSKI, 2007; MAGALHÃES; 

RIBOLDI; DALL'AGNOL, 2009; FUGULIN et al., 2011; ROSSETTI; GAIDZINSKI 

2011; FUGULIN et al., 2012). 

Avaliar a CTE tornou-se fundamental, considerando que uma equipe 

superdimensionada implica em alto custo. Por outro lado, uma equipe reduzida pode 

determinar a queda da eficácia/qualidade da assistência, prolongar o tempo de 

internação aumentando custos, além de comprometer e elevar o risco aos pacientes 

e profissionais (DUCCI et al., 2004; FUGULIN et al., 2011; ROSSETTI; GAIDZINSKI, 

2011; FUGULIN et al., 2012; SANTOS; NOGUEIRA; PADILHA, 2012). 

Nesse contexto, os enfermeiros responsáveis por unidades críticas têm 

buscado métodos de promoção da qualidade assistencial, sem necessariamente 

aumentar custos. Historicamente, o quantitativo de pessoal relaciona-se diretamente 

aos custos hospitalares, sendo constantemente alvo ao se tratar de contenção de 

despesas. Observa-se ainda, uma cobrança por parte da equipe, principalmente dos 

enfermeiros assistenciais, que evidenciam na prática as dificuldades relacionadas ao 

déficit no quantitativo e qualitativo de pessoal (GONÇALVES; PADILHA, 2007; 

DUCCI; ZANEI; WHITAKER, 2008; PADILHA et al., 2010; SANTOS; NOGUEIRA; 

PADILHA, 2012). 

No decorrer do tempo, evidenciou-se a necessidade de desenvolver 

instrumentos específicos para mensurar a CTE, especificamente em unidades 

críticas. O Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) foi desenvolvido com 

essa finalidade, sendo o pioneiro no propósito de medir a gravidade do paciente 

segundo a complexidade, além de inferir o cálculo da CTE requerida (MIRANDA et 

al., 2003; DUCCI et al., 2004; GONÇALVES; PADILHA, 2007). 

Porém, com o desenvolvimento de índices de gravidade de base fisiológica, 

o TISS, após várias versões, foi reestruturado e mais direcionado para avaliar as 

necessidades de cuidados e CTE na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), passando 

a denominar-se Nursing Activities Score (NAS) (GONÇALVES; PADILHA; 

CARDOSO SOUSA, 2007; QUEIJO; PADILHA, 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gon%C3%A7alves%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17689247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Padilha%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17689247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cardoso%20Sousa%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17689247
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Incorporando atividades de enfermagem não contempladas nas versões 

anteriores, como procedimentos de higiene, suporte e cuidados aos 

familiares/pacientes, tarefas administrativas e gerenciais, o escore NAS expressa a 

porcentagem de tempo gasto por um profissional de enfermagem na assistência 

direta e indireta ao cliente em 24 horas (GONÇALVES; PADILHA, 2007; DUCCI; 

PADILHA, 2008; PADILHA et al., 2008; QUEIJO; PADILHA, 2009). Por isso, o NAS 

foi escolhido para o presente estudo. 

Nesse formato, o NAS descreve aproximadamente duas vezes mais o tempo 

gasto pela enfermagem no cuidado ao paciente em estado crítico, quando 

comparado ao TISS (DUCCI; PADILHA, 2008; PADILHA et al., 2008; QUEIJO; 

PADILHA, 2009). 

Assim, essa nova estrutura do NAS pontua diretamente a porcentagem de 

tempo gasto pela equipe de enfermagem na assistência ao doente em estado crítico, 

em 24 horas, podendo chegar ao máximo a 176,8% (GONÇALVES; PADILHA, 2007; 

DUCCI; PADILHA, 2008; PADILHA et al., 2008; QUEIJO; PADILHA, 2009). 

O NAS é composto por sete grandes categorias: atividades básicas, suporte 

ventilatório, cardiovascular, renal, neurológico, metabólico e intervenções 

específicas; além de 23 itens. Sua aplicação está indicada originalmente para 

unidades críticas, porém, atualmente evidencia-se sua aplicação em perfis 

diversificados de pacientes, demonstrando sua eficácia em diferentes áreas, 

inclusive em unidade de tratamento semi-intensivo. A disponibilidade do NAS, 

traduzido e validado para a realidade brasileira, tornou possível a sua aplicação 

prática em nosso meio (CIAMPONE et al., 2006; GONÇALVES et al., 2006; LIMA; 

TSUKAMOTO; FUGULIN, 2008; SOUSA et al., 2008; PANUNTO; GUIRARDELLO, 

2009; QUEIJO; PADILHA, 2009; INOUE; MATSUDA, 2010). 

Diante do exposto, as questões norteadoras que se pretende responder 

nessa investigação são: a CTE é maior quando se promove o autocuidado? As 

variáveis sociodemográficas da criança e do AAC influenciam a CTE? A CTE ao 

promover o autocuidado implica em aumento no quantitativo de pessoal de 

enfermagem? Há diferença entre o dimensionamento de pessoal segundo o NAS e a 

Resolução Cofen-293/04? 
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Nas bases de dados consultadas, foram encontrados dois estudos que 

utilizaram o NAS para mensurar a CTE em UCSI. Bochembuzio (2007) investigou a 

CTE em Unidades neonatais, incluindo UCSI. Wolff et al. (2007) realizaram estudo 

para avaliar a CTE em UCSI destinada ao atendimento de adultos. 

Não foi encontrado na literatura, estudo que relacione a CTE à promoção do 

autocuidado, evidenciando, portanto, a relevância da presente pesquisa, de 

abordagem inédita. 

Espera-se com a realização deste estudo, contribuir para o adequado 

dimensionamento de pessoal, considerando sua influência direta na qualidade do 

serviço em todas as suas dimensões, abrangendo não só os clientes, mas a equipe 

como um todo. Tem-se ainda, a expectativa de que os conhecimentos produzidos 

possam suscitar e subsidiar novas pesquisas.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  TEORIA DO AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

 

Segundo Polit, Beck e Hungler (2004), o termo teoria é utilizado pelos 

cientistas referindo-se a uma generalização abstrata que apresenta uma explicação 

sistemática, de como os fenômenos estão inter-relacionados, exigindo que incluam 

ao menos, dois conceitos que estejam relacionados à teoria que se pretende 

explicar. O objetivo geral da teoria é dar significado aos resultados científicos, 

resumir o conhecimento existente em sistemas coerentes e estimular novas 

pesquisas, fornecendo direção e ímpeto, bem como explicar a natureza das relações 

entre as variáveis. 

Como fundamentação teórica para esse estudo, optou-se pela Teoria do 

Autocuidado de Dorothea Orem (OREM, 2001), que tem sido utilizada nas várias 

áreas da enfermagem, incluindo a prática clínica, a pesquisa, o ensino e a 

administração.  

De acordo com Eben et al. (1994), o autocuidado foi mencionado pela 

primeira vez no campo da enfermagem em 1958, quando a autora da teoria, 

Enfermeira Dorothea Elizabeth Orem, passou a refletir porque os indivíduos 

necessitam de auxílio da enfermagem e podem ser ajudados pela mesma. A partir 

desta reflexão formulou sua Teoria sobre o Déficit de Autocuidado, como uma teoria 

geral, constituída por três teorias relacionadas (OREM, 2001): 

 Teoria de autocuidado que descreve e explica o autocuidado; 

 Teoria de déficit do autocuidado, que explica quando e porque a 

enfermagem é necessária para ajudar as pessoas; 

 Teoria de sistemas de enfermagem, que explica como o enfermeiro se 

organiza para ajudar as pessoas, relacionado ao conteúdo de sua 

prática. 

Analisando a fundamentação teórica de enfermagem utilizada para o 

delineamento de trabalhos de conclusão de curso na Universidade Federal de Santa 
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Catarina relacionadas à saúde da mulher e da criança, Santos et al. (2009) 

constaram que o referencial teórico de Orem foi amplamente empregado. 

Os modelos teóricos, para Manzini e Simonetti (2009), têm contribuído para 

a formação de conceitos com significado para a Enfermagem, como também uma 

linguagem utilizada no campo profissional. 

Embora pouco percebida para a equipe de enfermagem e para a instituição 

de saúde, Santos e Sarat (2008), defendem que são evidentes os benefícios da 

aplicação de concepções teóricas de enfermagem como elemento norteador de suas 

práticas diárias. Tal fato revela-se no atendimento aos clientes e à família, quando 

as ações de enfermagem se inserem no sistema apoio-educação, desde a 

admissão, estimulando a participação dos clientes e dos familiares, a fim de 

estruturar e reafirmar seus papéis após a alta hospitalar. 

Para Orem (2001), o autocuidado é uma atividade do indivíduo, aprendida 

pelo mesmo, e orientada para um objetivo. É uma ação desenvolvida em situações 

concretas da vida, em que o indivíduo dirige para si mesmo, ou para regular os 

fatores que afetam seu próprio desenvolvimento, atividades em benefício da vida, 

saúde e bem-estar. Tem como propósito o emprego de ações de cuidado, seguindo 

um modelo, que contribui para o desenvolvimento humano. 

Habitualmente adultos se cuidam sozinhos; já bebês, crianças e idosos com 

ou sem alterações de saúde requerem assistência nas atividades de autocuidado. 

Bebês e crianças requerem cuidados de outras pessoas, uma vez que estão em um 

estágio precoce do desenvolvimento físico, psicológico e psicossocial. 

Para Gomes et al. (2014) a enfermagem deve investir na manutenção de 

uma relação dialógica entre os profissionais e os familiares cuidadores da criança, 

no sentido de conhecer suas necessidades e expectativas, na realização de ações 

educativas com vistas ao seu empoderamento como cuidadores, na tentativa de 

prevenir novas hospitalizações e instrumentalizá-los para o cuidado à criança no 

hospital.  

Suposições empregadas na teoria do autocuidado consideradas lógicas e 

aceitas pela comunidade de enfermagem são defendidas por Silva, Rocha e Lage 

(2009), bem como, os conceitos aplicáveis à enfermagem, em suas relações 
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implícitas e explícitas, sendo úteis para explicar o conceito de paciente e as relações 

entre paciente e enfermagem.  

Santos e Sarat (2008) refletindo sobre essa Teoria, relatam que a mesma 

consta na ajuda ao aprender a viver; sendo utilizadas por enfermeiros visando o 

atendimento às necessidades humanas básicas. 

 

 
2.1.1  Conceitos de déficit de autocuidado segundo Orem 

 

Orem (2001), relata cinco categorias de conceitos de autocuidado 

relacionadas à sua teoria: 

 ações de autocuidado: referem-se às atividades, as quais os indivíduos 

desenvolvem em seu próprio benefício, objetivando a manutenção da 

vida, saúde e bem-estar. As práticas do autocuidado são aprendidas e 

determinadas ou influenciadas pela cultura do grupo no qual o 

indivíduo está inserido, sendo no presente estudo, referidos como AAC, 

referindo-se à mãe, pai ou responsável informal; 

 capacidade de autocuidado: conjunto de habilidades adquiridas, 

específicas para a realização do autocuidado. Referem-se neste estudo 

aos meios e modos que o AAC utiliza, a fim de se tornar independente. 

Vale salientar que, para desenvolver essas habilidades é necessário 

haver envolvimento, estando sujeitos aos fatores condicionantes, 

como: idade, experiências de vida e fatores socioculturais; 

 demanda terapêutica de autocuidado: conjunto de medidas 

relacionadas ao cuidado em momentos específicos ou durante um 

período de tempo. No presente estudo, a demanda terapêutica de 

autocuidado relaciona-se aos cuidados para manutenção da saúde e 

do bem-estar da criança com SR; 

 déficit de autocuidado: pode ser parcial ou completo, denotando o 

principal elemento da teoria; expressa e desenvolve a razão pela qual 

as pessoas necessitam do enfermeiro. O parcial se limita às 

incapacidades de satisfazer um ou vários requisitos de autocuidado. O 
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déficit completo consiste na incapacidade total para satisfazer e 

demanda de autocuidado; 

 sistema de enfermagem: conjunto de habilidades que a enfermagem 

utiliza para proporcionar a assistência holística, através do suporte 

educativo parcial ou total, que ajude o AAC a superar as deficiências 

de autocuidado com a saúde da criança. 

Segundo Orem (2001), o sistema de enfermagem pode ser: 

 totalmente compensatório: ocorre quando o enfermeiro atende todos os 

cuidados terapêuticos, compensando a incapacidade total dos 

pacientes para realizar as atividades de autocuidado e que requerem 

movimentos de deambulação e de manipulação; 

 parcialmente compensatório: são aqueles nos quais tanto a 

enfermagem como os pacientes realizam medidas de assistência e 

possuem capacidade de julgamento acerca das mesmas; 

 sistema de apoio educativo: situações nas quais o paciente ou o AAC é 

capaz de realizar, ou pode e deve aprender sobre a realização das 

medidas requeridas de autocuidado. 

O sistema de enfermagem de apoio educativo foi utilizado no presente 

estudo, para o fornecimento de orientações e treinamento dos AAC, referentes aos 

cuidados com crianças com SR.  

O reforço do papel da enfermagem como promotora do restabelecimento da 

saúde do paciente foi realizado por Silva, Rocha e Lage (2009), com a 

implementação de práticas assistenciais e educativas que valorizam o ato de auto 

cuidar-se. 

Em ensaio clínico controlado, desenvolvido com o objetivo de avaliar a 

efetividade de um programa educativo de enfermagem, Rodríguez-Gázquez, 

Arredondo-Holguín e Herrera-Cortés (2012) evidenciaram o efeito benéfico sobre 

comportamentos de autocuidado em pessoas com insuficiência cardíaca. 

Realizando estudo com o objetivo de determinar o efeito de um programa 

educativo na capacitação de AAC do paciente hipertenso, Achury-Saldaña et al. 

(2013), concluíram que as intervenções educativas estruturadas a partir da 
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identificação das necessidades individuais de informação, em conjunto com o 

empoderamento do indivíduo e o seguimento por parte do profissional de 

enfermagem, permitiram atingir condutas permanentes de autocuidado que 

facilitaram a aquisição de conhecimentos e habilidades. 

Sampaio e Guedes (2012) evidenciaram a relevância metodológica do 

processo de enfermagem ao propiciar o desenvolvimento de atividades clínico-

educativas, que, em conjunto com o paciente ou seu AAC, fomentaram 

competências para o autocuidado. 

O autocuidado, para Santos e Sarat (2008), geralmente restringe-se aos 

indivíduos com dificuldades advindas de doenças, quando o ideal seria utilizá-lo a 

fim de preveni-las. 

 

 
2.1.2  Requisitos de autocuidado 

 

Sobre os requisitos de autocuidado, Orem (2001), descreve: 

 universais: básicos e vitais são comuns a todo ser humano 

(conservação do ar, água, alimentação, eliminação, solidão e interação 

social, entre atividade e repouso, prevenção de riscos, promoção do 

desenvolvimento humano). Quando se proporciona de forma eficaz, o 

autocuidado centrado nos requisitos universais promove a saúde e o 

bem estar. Neste estudo, buscou-se abordar os requisitos universais de 

conservação do ar, alimentação, prevenção de riscos e promoção do 

desenvolvimento humano; 

 de desenvolvimento: se referem aos processos de desenvolvimento, 

condições e eventos próprios da vida; 

 por alterações de saúde: a autora defende que a doença ou lesão não 

afetam somente as esferas fisiológicas e psicológicas, mas o ser 

humano como um todo. Evidencia que a capacidade de ação 

desenvolvida, ou em desenvolvimento de autocuidado do indivíduo, na 

existência de requisitos de alterações da doença, encontra-se 

seriamente prejudicada, de forma temporária ou permanente. Associa 
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ainda os defeitos genéticos e de construção, desvios estruturais 

funcionais, além de medidas diagnósticas e de tratamento. 

Crianças com SR apresentam alterações anatômicas e fisiológicas, 

enquanto seus AAC experimentam alterações emocionais e psicológicas, cenário 

esse no qual o enfermeiro torna-se essencial, devido às necessidades de cuidados 

impostas tanto ao lactente como seus AAC e familiares. 

 

 
2.1.3  Fatores condicionantes básicos 

 

São definidos como fatores internos e externos dos indivíduos, reais ou 

potenciais, no processo de alterar a capacidade para o autocuidado requerido. 

Compreendem: idade, sexo, estado de desenvolvimento, padrão de vida, fatores 

ambientais, disponibilidade e adequação de recursos. 

Todos os fatores condicionantes básicos apontados por Orem (2001), foram 

abordados neste estudo, onde o estado de desenvolvimento foi trabalhado como 

faixa etária; o padrão de vida, os fatores ambientais, a disponibilidade e adequação 

de recursos foram abordados simultaneamente em classificação sociodemográfica.   

Para Mondini (2008), esta classificação oferece subsídios relativos aos 

padrões de vida, contribuindo na interpretação das necessidades individuais de cada 

AAC, fornecendo ao enfermeiro informações essenciais para o planejamento da 

assistência de enfermagem. 

Estudo realizado com o objetivo de verificar a associação entre a capacidade 

de autocuidado e os fatores sócio demográficos de pessoas com lesão medular, 

concluiu que tal associação pode interferir na capacidade de autocuidado, 

ressaltando que os enfermeiros devem considerar esse aspecto durante a execução 

do processo de enfermagem (COURA et al., 2013). 

Trettene et al. (2014) defendem que a capacitação do AAC deve ser iniciada 

o mais precocemente possível, considerando que essa abordagem, além de 

promover o cuidado, minimiza a ansiedade dos cuidadores, que geralmente 

enfrentam elevado nível de estresse físico e psicológico, facilitando assim, o 

enfrentamento situacional.  
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2.1.4  O agente de autocuidado (AAC) 

 

Para Orem (2001), o AAC é aquele que busca a capacitação para realizar 

ações, reconhecer e desenvolver a demanda terapêutica do autocuidado, sendo 

capaz de desenvolver habilidades frente às necessidades impostas a si mesmo ou 

ao outro, visando o autocuidado. A característica principal do AAC é a disposição e a 

capacidade para manter o bem-estar e a manutenção da vida. 

A capacidade para o autocuidado divide-se em: disposição e capacidade; 

sendo essas fundamentais para a realização do cuidado, na qual o enfermeiro 

possibilita a participação ativa e efetiva do AAC, por meio do ensino, treinamento e 

supervisão dos cuidados, dividindo com o mesmo as responsabilidades pelos 

cuidados, estimulando ativamente sua participação. 

Estudo realizado por Sousa et al. (2012), com o objetivo de investigar os 

requisitos de autocuidado nos desvios de saúde associados às doenças renais 

crônicas em crianças e adolescentes, à luz do referencial teórico de Orem, apontou 

a relevância do AAC para o sucesso terapêutico, considerando que a criança e o 

adolescente não são completamente capazes de responder pelo processo 

assistencial. 

De acordo com Ardigo e Amante (2013), os cuidados de enfermagem, na 

maioria das vezes, são exercidos pelo familiar, incluindo: os cônjuges, os filhos, os 

pais ou, ainda, a pessoa mais próxima que esteja disposta a ajudar e a aprender 

como realizar os cuidados. No entanto, ao se tratar de lactentes e crianças, 

evidencia-se o predomínio da mãe como agente de autocuidado (SOUZA; 

OLIVEIRA, 2010; TRETTENE, 2011).  

Dias e Motta (2004) e Quirino, Collet e Neves (2010), defendem a presença 

materna durante a hospitalização, pois além de contribuir na recuperação da criança, 

passam a ser colaboradoras, somando esforços para um cuidado holístico e 

humanizado. 

A capacitação dos AAC constitui um desafio para a equipe de Enfermagem, 

uma vez que a qualidade dos cuidados prestados influi diretamente no processo 

reabilitador (NUSBAUM et al., 2008; PONGPAGATIP et al., 2012). Assim, tem sido 

enfatizada a necessidade de se desenvolverem programas sistematizados de 
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cuidados de enfermagem, com o objetivo de atender aos padrões internacionais de 

segurança do paciente e alcançar a eficiência nos resultados (RIRATANAPONG et 

al., 2013). 

 

 
2.2  SEQUÊNCIA DE ROBIN 

 

2.2.1  Descrição histórica, terminologia e classificação 

 

A Sequência de Robin (SR) é definida como uma anomalia congênita rara, 

caracterizada por micrognatia e glossoptose, acompanhada ou não de fissura de 

palato (ELLIOT; STUDEN-PEVOVICH; RANALLI, 1995). A prevalência é de 1/14000 

nascidos vivos (PRINTZLAU; ANDERSEN, 2004).  

Pierre Robin, um estomatologista francês, foi quem primeiro descreveu 

sobre essa condição, apresentando a glossoptose como queda da base da língua 

sobre a hipofaringe, com consequente obstrução respiratória (ROBIN, 1923). 

Posteriormente, associou a glossoptose a retromicrognatia mandibular e presença 

da fissura de palato como agravantes (ROBIN, 1934). A Figura 1 apresenta lactente 

com SR. Observa-se importante retromicrognatia mandibular. 

 

  
Fonte: MONDINI, 2008. 

Figura 1 - Lactente com Sequência de Robin - perfil e frente 
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Inicialmente, a SR foi denominada Síndrome de Pierre Robin, porém, com a 

realização de novos estudos, Cohen (1976), concluiu não se tratar de uma síndrome 

específica, e sim de um complexo sintomático inespecífico, podendo ocorrer 

isoladamente, em associação com síndrome genética conhecida, ou em associação 

com outras malformações, denominando-a Anomalia Robin. 

A terminologia Sequência de Robin (SR), utilizada atualmente, foi definida 

por Pasyayan e Lewis (1984), considerada como uma patogênese sequencial, na 

qual a microrretrognatia mandibular originaria a obstrução respiratória. No entanto, 

em alguns casos, observou-se que a língua não participa da obstrução respiratória, 

inexistindo uma patogênese sequencial, sendo denominada de Complexo Robin 

(SHER, 1992; COHEN, 1999). 

Cohen (1976) classificou a SR em: Sindrômica (quando associada à 

síndrome conhecida); associada à Anomalia (quando associada com anomalias que 

não constituem síndrome específica); Isolada (quando ocorre sem associação com 

outras malformações). Estudos têm apontado prevalência da Sequência de Robin 

Isolada (SRI) de 53% (MARQUES et al., 2001), 54% (SALMEN, 2011) e 60% 

(SMITH; SENDERS, 2006).  

 

 
2.2.2  Etiopatogenia e fisiopatologia 

 

Em relação à etiopatogenia, devido às variações relacionadas à tríade, é 

considerada multifatorial, incluindo fatores genéticos e ambientais (COHEN, 1979; 

SHPRINDZEN, 1992). 

O desenvolvimento anormal da mandíbula na SR, que resulta em uma 

posição anormalmente alta da língua dentro da nasofaringe, é defendido por Elliot, 

Studen-Pevovich e Ranalli (1995). Nesse processo, a língua incapaz de descer, 

impede as lâminas palatais de se fundirem, resultando em fissura de palato.  

Em contrapartida, Marques, Barbieri e Bettiol (1998), defendem que a fissura 

de palato constitui o evento primário na determinação da tríade de anomalias, 

associando uma prevalência da fissura de palato em “U”, ampla e completa, a induzir 

a demora na morfogênese da musculatura envolvida na deglutição e mastigação, 

alterando o crescimento mandibular, resultando em SR. Afirmam ainda, que fissuras 
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menos amplas podem se apresentar em formato de “V”. Vale ressaltar, que a 

etiopatogenia da SR é diferente nos grupos isolados ou associados às síndromes ou 

outras anomalias (COHEN, 1976). Os diferentes tipos de fissuras de palato são 

apresentados na Figura 2. 

 

 
Fonte: MONDINI, 2008. 

Figura 2 - Sequência de Robin com fissura de palato em “U” e “V” 

 

Embora a entidade clínica da SR esteja bem definida, sua fisiopatologia é 

discutida. É evidente a dificuldade respiratória e alimentar relacionando-se 

diretamente à disfunção da faringe (COHEN, 1999).  

Em relação à obstrução respiratória na SR, admite-se ser multifatorial, 

estando relacionada às anomalias da mandíbula com diminuição da efetividade do 

músculo genioglosso em segurar a língua fora da faringe, devido ao 

retroposicionamento de sua inserção (SHER, 1992). 

A obstrução respiratória grave não está presente em todos os lactentes com 

SR, existindo aqueles com sintomas leves ou assintomáticos, enfatiza Salmen 

(2011). Ressalta as diferenças do padrão respiratório nesses lactentes durante o 

sono e vigília, considerando que durante o sono ocorre uma diminuição do suporte 

muscular faríngeo, resultando inclusive em apneia obstrutiva. Ainda, considera haver 

lactentes que não conseguem manter uma ventilação adequada, tanto acordado, 

como dormindo. 

A obstrução respiratória na SR não apresenta como etiologia única a 

glossoptose. Sher, Shprintzen e Thorpy (1986) e Sher (1992), apresentaram quatro 

tipos de obstrução: o tipo 1 acontece quando a obstrução é causada pelo 
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retroposicionamento do dorso da língua, que entra em contato com a parede 

posterior da faringe, abaixo do palato mole; o tipo 2, em que a obstrução decorre do 

retroposicionamento do dorso da língua, com compressão do palato mole (ou partes 

deste, em caso de fissura) contra a parede posterior da faringe; o tipo 3 acontece 

quando as paredes laterais da faringe se movem medialmente provocando a 

obstrução, e não há contato da língua com a parede posterior da faringe; E o tipo 4, 

consta da contração da faringe, de modo esfinctérico, não ocorrendo contato da 

língua com a parede posterior da faringe (Figura 3). 

 

 
Fonte: MONDINI, 2008. 

Figura 3 - Tipos de obstrução respiratória apresentados pelo lactente com Sequência de Robin 

 

A modalidade de tratamento é baseada no mecanismo de obstrução 

respiratória. Tratamentos que não consideram o mecanismo de obstrução 

respiratória podem resultar em terapias inadequadas e até a morte (SALMEN, 2011). 

O tratamento inclui desde um posicionamento correto até a realização de um 

procedimento cirúrgico, denominado traqueostomia (MARQUES et al., 2005). 

Para determinar o tratamento, realiza-se primeiramente um exame utilizando 

um endoscópio, a Nasofaringoscopia, que permite a visualização das fossas nasais, 

rinofaringe, orofaringe, hipofaringe e laringe supra-glótica, glótica e sub-glótica, 

podendo incluir a porção superior da traqueia. Deve ser realizada nos primeiros 

meses de vida, e em todos os casos de SR, pois permite diagnosticar e determinar 

qual o tipo de obstrução respiratória, e assim direcionar o tratamento. Após os 12 

meses de vida, esse exame deve ser realizado periodicamente para avaliar o 
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momento adequado para realização da palatoplastia, a fim de prevenir complicações 

respiratórias pós-cirúrgicas (MARQUES et al., 2005). 

A obstrução respiratória ocasiona dificuldades relacionadas à coordenação 

entre a sucção, deglutição e respiração. Soma-se ainda, o fato da fissura de palato 

diminuir a pressão intraoral negativa, e a glossoptose prejudicar a anteriorização da 

língua, ambas necessárias à adequada sucção (NASSAR et al., 2006). Para 

Fletcher, Blum e Blanchard (1969) e Lidsky, Lander e Sidmam (2008), e as 

dificuldades alimentares, incluindo a disfagia, vômitos e aspiração, são comumente 

associadas à obstrução das vias aéreas e agravadas pela fissura de palato.  

Alguns estudos realizados a partir de manometria esofágica associaram que 

alterações, tais como: hipertonia do esfíncter inferior esofágico, falha do relaxamento 

do esfíncter inferior durante deglutição e discinesia esofágica, podem refletir 

alteração no controle neurológico central da deglutição em lactentes com SR. No 

entanto, vale ressaltar que tais achados mostraram tendência à regressão aos 12 

meses (BAUJAT et al., 2001; BAUDON et al., 2002). 

Marques et al. (2009) sugerem que casos mais graves de SR apresentam 

predisposição à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), associado com a 

pressão negativa intratorácica decorrente do esforço inspiratório, no entanto, 

apresentam melhora com o tratamento da obstrução respiratória. 

 

 
2.2.3  Manifestações clínicas 

 

As manifestações clínicas da SR englobam dificuldade respiratória e 

alimentar, até graves crises de asfixia, sendo a sintomatologia mais intensa nos 

primeiros meses de vida (FREEMAN; MANNERS, 1980).  

Os sintomas relacionados à obstrução respiratória incluem a respiração 

ruidosa, uso da musculatura acessória e apneia. Em alguns casos, os lactentes 

apresentam sintomas respiratórios somente durante a alimentação, considerando o 

processo de sucção e deglutição, podendo, por vezes, comprometer o ganho 

ponderal por aumento do gasto calórico. O tempo prolongado da alimentação 

também está associado à dispneia. Entretanto, vale ressaltar que a hipóxia pode 
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ocorrer principalmente em neonatos com SR, sem aparentes sinais clínicos (BULL et 

al., 1990).  

Singer e Sidoti (1992) enfatizam que pode não haver correlação entre a 

gravidade da micrognatia e a gravidade do desconforto respiratório. Quando 

inicialmente descrita, a mortalidade chegava até 100% nos casos cujo desconforto 

respiratório era grave. Atualmente, taxas de mortalidade variam de 5 a 30%, estando 

a maior incidência associada à gravidade do desconforto respiratório e associação 

com malformações. Em estudo retrospectivo de 223 lactentes com SR, menores de 

um ano de idade, avaliados no período de julho de 2003 a junho de 2008, a 

mortalidade observada foi de 5% (SALMEN, 2011).  

 

 
2.2.4  Tratamento 

 

Após o diagnóstico, opta-se pelos seguintes tratamentos incluindo as 

modalidades clínicas e cirúrgicas: postural (posição prona), intubação nasofaríngea 

(INF), glossopexia, traqueostomia, distração osteogênica mandibular e 

posteriormente, a palatoplastia. Há também as intervenções alimentares, utilizadas 

para auxiliar e facilitar a alimentação (MARQUES et al., 2005). 

A prioridade do tratamento da SR relaciona-se à manutenção da 

permeabilidade das vias aéreas, o mais precocemente possível, considerando que 

crises repetidas de hipóxia podem ocasionar cor pulmonale e danos cerebrais 

(SALMEN, 2011). 

Para Marques et al. (2005), o tratamento postural é indicado nos tipos 1 ou 2 

de obstrução, com leve dificuldade respiratória, sendo um procedimento de fácil 

realização, constituindo-se em posicionar o lactente em prona, ou seja, em decúbito 

ventral.  

Estudo de lactentes com SR, tratados exclusivamente com posição prona foi 

realizado por Lewis e Pashayan (1980), e em nenhum caso foi necessária a 

intervenção cirúrgica. Ressaltam que todos os cuidados com os pacientes foram 

realizados nessa posição, incluindo, por exemplo, a alimentação oral ou gástrica, 

troca de fraldas, coleta de sangue, entre outros. 
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Segundo Marques et al. (2001), a melhora na respiração não se dá apenas 

pela força da gravidade, mas também pela hiperextensão do pescoço que facilita a 

entrada de ar pelas vias aéreas superiores. Quando não há melhora do quadro 

respiratório, indica-se a INF (Figura 4). 

 

 
Fonte: MONDINI, 2008. 

Figura 4 - Lactente em tratamento postural - posição prona 

 

A INF é definida como um método simples de promover e manter a 

permeabilidade das vias áreas, ao se introduzir um tubo de pequeno calibre na 

nasofaringe. Heaf et al. (1982) relataram sucesso dessa modalidade de tratamento 

em 12 lactentes com SR, e desde então, tem sido utilizado como tratamento 

temporário ou definitivo (ARGAMASSO, 1992; SINGER; SIDOT, 1992).  

Wagener et al. (2003), em estudo realizado abrangendo 22 lactentes com 

SR apresentando graus variados de dificuldade respiratória, concluíram que a INF foi 

efetiva até ocorrer crescimento suficiente para que as dificuldades respiratórias e 

alimentares sejam sanadas. 

No HRAC-USP, a INF tem sido utilizada com sucesso para tratamento dos 

lactentes com SR, incluindo aqueles com obstrução respiratória grave (MARQUES et 

al., 2001, 2004, 2005, 2008). Estudo retrospectivo realizado com 223 lactentes 

atendidos no HRAC-USP observou que 48% dos participantes foram tratados com 

INF, demonstrando a eficácia do tratamento. O tempo médio de utilização da INF foi 

de 57 dias (SALMEN, 2011). 
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Deve-se considerar que as dificuldades alimentares geralmente estão 

relacionadas à dificuldade respiratória, assim, o adequado tratamento da obstrução 

respiratória pode levar à rápida melhora dos distúrbios alimentares favorecendo as 

condições nutricionais, incluindo o crescimento e desenvolvimento. 

Existe uma tendência, que por volta dos seis meses de vida, os lactentes com 

SR apresentem melhora clínica, considerando a maturação do controle neuromuscular 

da língua e o crescimento da mandíbula (PASYAYAN; LEWIS, 1984; SHER, 1992). 

O tratamento com INF apresenta diversos benefícios, incluindo a prevenção 

da intervenção cirúrgica. Marques et al. (2001), observaram em estudo com 62 

crianças tratadas com INF, que todas evoluíram com bom ganho ponderal e 

neuromotor. A redução do tempo de internação é apontada como outra vantagem, 

considerando que a INF é um procedimento simples e pode ser realizada no domicílio 

pelos cuidadores, após receberem treinamento durante a internação (MONDINI et al., 

2009). Marques et al. (2009) concluíram que a INF melhorou o desconforto 

respiratório e as dificuldades alimentares em 90% dos pacientes estudados. 

Mondini et al. (2009) padronizaram uma técnica e um plano de cuidados de 

enfermagem relacionados à INF. O procedimento é realizado com uma cânula de 

intubação orotraqueal de silicone que é introduzida pela narina até a faringe. Sua 

ponta é cortada cerca de um cm para fora da narina, e quando bem indicada, pode 

aliviar o desconforto respiratório e reduzir as indicações cirúrgicas para manter a 

permeabilidade das vias aéreas dos neonatos e lactentes (Figura 5). 

 

   
Fonte: MONDINI, 2008. 

Figura 5 - Lactente com Sequência de Robin com intubação 
nasofaríngea 
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Outra modalidade de tratamento inclui a glossopexia. Inicialmente foi 

descrita por Douglas (1946), consistindo em técnica cirúrgica desenvolvida para 

tracionar a língua e evitar a obstrução respiratória, porém a experiência clínica no 

HRAC-USP demonstrou sua eficácia somente em casos leves e moderados de 

obstrução respiratória, que poderiam ser resolvidos com a INF, método simples e 

menos invasivo (SALMEN, 2011). 

A traqueostomia tem sido indicada para os casos graves de SR, com 

persistente e multifatorial obstrução respiratória (SALMEN, 2011). Embora seja 

considerado um método seguro e confiável para a manutenção da via aérea em 

longo prazo, múltiplas complicações têm sido relatadas, com mortalidade entre 0,5 e 

4%. Estudos realizados em pacientes com SR reforçam essa associação 

(MARQUES, et al., 2001; SCHAEFER; STADLER; GOSAIN, 2004). Ressalta-se, 

porém, que a traqueostomia salva a vida de crianças com SR Sindrômica. 

A distração osteogênica mandibular (DOM) consta em outra modalidade de 

tratamento cirúrgico. Surgiu em resposta à morbidade e mortalidade associada à 

traqueostomia realizada em período neonatal. Esse tipo de tratamento tem por 

finalidade alongar ossos (KARP et al., 1990), entretanto, diferenças na forma, 

desenvolvimento e configuração dos ossos da face tornam seu uso mais desafiador, 

quanto comparado com osteotomias tradicionais.  

A DOM é apontada como um método efetivo para tratar a obstrução 

respiratória na SR, prevenindo a traqueostomia em 90 a 95% dos casos. Após a 

osteotomia, é utilizada para induzir a formação óssea entre as superfícies que são 

gradualmente separadas (SHEN et al., 2009). Deve ser indicada em pacientes com 

obstrução respiratória grave, que não tenham respondido ao tratamento conservador 

(TIBESAR; PRICE; MOORE, 2006). Estudos têm demonstrado os benefícios dessa 

técnica em lactentes com SR (DENNY et al., 2001; SIDMAN; SAMPSON; 

TEMPLETON, 2001; DENNY; AMM; 2005; GENECOV et al., 2009). 

Entretanto, a DOM apresenta limitações para o tratamento neonatal. O fato 

de proporcionar uma gradual melhora na via aérea torna necessário o uso 

concomitantemente da INF, entubação traqueal ou traqueostomia. Outras limitações 

incluem a dificuldade de manutenção do dispositivo preso ao osso, exigindo cuidado 

extremo, efeito controverso sobre o desenvolvimento dentário e lesão do nervo facial 

(DAURIA; MARSH, 2008). 
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Em suma, o quantitativo de pacientes que requerem a DOM é restrito, 

entretanto, em casos bem selecionados é um método eficiente, principalmente por 

prevenir a traqueostomia (SALMEN, 2011). 

Diante das inúmeras opções de tratamento, e considerando vários estudos 

realizados no HRAC-USP, Marques et al. (2005), definiram o protocolo de 

tratamento que inclui: nasofaringoscopia (na admissão e seriadas), medidas para 

alívio da dificuldade respiratória (tratamento postural ou posição prona, INF, e para 

casos mais graves, traqueostomia), tratamento das dificuldades alimentares, 

incluindo técnicas facilitadoras da alimentação e dieta hipercalórica, monitorização 

do crescimento e desenvolvimento, medicações antirrefluxo gastroesofágico (para 

todos em uso de sonda nasogástrica por tempo prolongado), gastrostomia 

alimentadora para casos isolados, palatoplastia, a partir dos 12 meses de idade.  

Buscando a excelência do tratamento, Salmen (2011) realizou estudo 

retrospectivo buscando avaliar as variáveis associadas ao protocolo de atendimento 

do HRAC-USP, concluindo que a maioria dos lactentes com SR foram tratados 

conservadoramente, sendo a INF o método mais empregado. As dificuldades 

alimentares foram universais e relacionadas ao grau de obstrução respiratória. 

Diante do exposto, fica evidente a importância da atuação da enfermagem 

desde a admissão do lactente com SR, na identificação e monitorização dos sinais 

e sintomas, prestação dos cuidados, prevenção de complicações, tratamento e 

capacitação dos cuidadores para a manutenção dos cuidados após a alta 

hospitalar.  

Pioneiramente, Bachega et al. (1985) descreveram sobre a assistência de 

enfermagem aos lactentes com SR. Posteriormente, Bertoni, Mondini e Fontes 

(2004) apresentaram o perfil de diagnósticos de enfermagem e suas respectivas 

intervenções.  

Mais recentemente, Trettene e Fiorotti (2011), apresentaram o perfil de 

diagnósticos de enfermagem em lactentes com SR, incluindo: padrão ineficaz da 

alimentação do bebê, padrão respiratório ineficaz, deglutição prejudicada, 

desobstrução ineficaz das vias aéreas, mucosa oral prejudicada, nutrição 

desequilibrada menos que as necessidades corporais, risco de aspiração e risco de 

intolerância à atividade.  



2 Revisão de Literatura 

 

44 

2.3  CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM 

 

2.3.1  Dimensionamento de pessoal 

 

A dimensão gerencial constitui uma parte essencial dentro do processo de 

trabalho do enfermeiro. Nela, o enfermeiro toma como objeto a organização do 

trabalho e os recursos humanos em enfermagem, com a finalidade de criar e 

implementar condições adequadas de cuidado dos pacientes e de desempenho para 

os trabalhadores (FELLI; PEDUZZI, 2005). 

A qualidade em saúde é definida como o uso eficiente dos recursos físicos e 

humanos, com o mínimo de risco ao cliente e alto grau de satisfação dos usuários. 

Esse conceito apresenta características particulares por ter a dimensão humana 

como aspecto fundamental para o alcance das metas estabelecidas, já que a 

deficiência de recursos materiais gera precariedade das condições de trabalho, mas 

a existência, em abundância, dos melhores recursos materiais não garante 

qualidade, se não houver recursos humanos adequados quantitativa e 

qualitativamente (SCHMOELLER et al., 2011; VERSA et al., 2011). 

O uso eficiente de recursos é amplamente discutido como forma de reduzir 

os custos das instituições de saúde, sendo que, para a diminuição dos gastos, tanto 

os recursos materiais quanto os humanos são afetados. Isto preocupa bastante a 

equipe de enfermagem, uma vez que essa apresenta o maior percentual quantitativo 

de pessoal dessas instituições (CONISHI; GAIDZINSKI, 2007; PADILHA et al., 

2010). 

A inadequação numérica do pessoal aumenta a CTE, o que origina aumento 

da incidência de infecção hospitalar, de úlcera por pressão, de erros durante a 

assistência ao paciente, prolonga o tempo de hospitalização e eleva os custos do 

tratamento do paciente (CONISHI; GAIDZINSKI, 2007; GONÇALVES; PADILHA, 

2007; GONÇALVES; PADILHA; CARDOSO SOUSA, 2007; NOGUEIRA et al., 2007). 

Ainda, relaciona-se ao levantamento incorreto das necessidades dos 

pacientes, padrão inferior do cuidado de enfermagem, inadequação da supervisão 

da equipe e inadequação dos registros na documentação. Cargas elevadas de 

trabalho podem gerar riscos ocupacionais, uma vez que as exigências no trabalho 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gon%C3%A7alves%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17689247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Padilha%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17689247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cardoso%20Sousa%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17689247
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tornam-se altas e a margem de tomada de decisão baixa, o que origina tensão 

psicológica (FOGAÇA; CARVALHO; NOGUEIRA-MARTINS, 2010; STAFSETH; 

SOLMS; BREDAL, 2011). 

A carga de trabalho é considerada como elemento fundamental para a 

previsão do quantitativo de pessoal, uma vez que permite identificar a quantidade de 

tempo para realizar os cuidados necessários. O quantitativo adequado de pessoal 

de enfermagem é fundamental, pois, além de reduzir a CTE, promove a realização 

de cuidado integral, suprindo as necessidades de cuidado ao paciente e a 

segurança do mesmo (MIRANDA; DE RIJK; SCHAUFELI, 1996). De acordo com 

Leite, Silva e Padilha (2012), a equipe de enfermagem representa o percentual 

quantitativo e o orçamentário mais significativo na maioria das instituições de saúde. 

Está relacionada às necessidades de assistência dos pacientes, bem como 

ao padrão de cuidado pretendido (FUGULIN; GAIDZINSKI; CASTILHO, 2010). 

Carayon e Alvarado (2007) apontam alguns fatores que estão associados à CTE, 

incluindo o cuidado do paciente, execução de tarefas em tempo exíguo, pressão 

emocional e variabilidade do quadro clínico.  

A segurança do paciente despertou uma preocupação mundial, 

principalmente devido à importante associação entre os eventos adversos e a 

mortalidade, superando estatísticas relacionadas com mortes ocasionadas, por 

exemplo, por acidentes automobilísticos e câncer, inclusive em países 

desenvolvidos. Desde então, esforços têm sido somados por parte de Órgãos 

Nacionais e Internacionais, na expectativa de minimizar esse fenômeno dentro dos 

Serviços de Saúde, enfatizando que os eventos adversos, em sua maioria, são 

evitáveis (PADILHA, 2006; DISTRITO FEDERAL, 2013; PEDREIRA; BRANDÃO; 

REIS, 2013). 

Em recente publicação, Magalhães, Dall'Agnol e Marck (2013), concluíram 

que o aumento da CTE estava associado ao aumento da incidência de quedas do 

leito, infecções associadas ao cateter venoso central, absenteísmo e rotatividade de 

profissionais. Enfatizaram ainda, que o maior número de pacientes atribuídos por 

profissional relacionava-se à menor taxa de satisfação dos pacientes com a equipe 

de enfermagem. 
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Leite, Silva e Padilha (2012) enfatizam que embora na atualidade a mídia 

venha mostrando os "erros médicos" nas instituições de saúde brasileiras, pouco se 

discute sobre a sobrecarga de trabalho na enfermagem e condições insalubres a 

que esses profissionais são expostos. Dessa forma, o dimensionamento adequado 

da equipe de enfermagem pode criar condições para que a carga de trabalho seja 

otimizada (CARAYON; GURSES, 2008).   

De modo a proporcionar assistência que considere os diferentes cenários 

assistenciais e que contemple aspectos quantitativos e qualitativos de pessoal, 

torna-se necessário o compromisso em realizar o dimensionamento de pessoal, a 

fim de permitir um ajuste às necessidades dos pacientes e evitar a sobrecarga de 

trabalho da equipe de enfermagem.  

Schmoeller et al. (2011), realizaram uma revisão integrativa da literatura com 

o objetivo de conhecer a produção teórica sobre carga de trabalho e condições de 

trabalho dos profissionais de enfermagem, e evidenciaram que a carga de trabalho 

foi responsável pelo desgaste dos profissionais, influenciando a ocorrência de 

acidentes e os problemas de saúde. Os autores ressaltaram sobre a importância em 

amenizar tais cargas de trabalho, apontando entre outros, a adequação do 

quantitativo de pessoal e melhorias nas condições de trabalho (DE LA RUBIA-ORTÍ 

et al., 2014). 

Outro aspecto a ser considerado, consta da influência do dimensionamento 

de pessoal e da CTE sobre a humanização. A humanização da assistência 

hospitalar representa um conjunto de iniciativas que visam à produção de cuidados 

em saúde, capazes de conciliar a melhor tecnologia disponível com a promoção de 

acolhimento, respeito ético e cultural do paciente; bem como espaços de trabalho 

favoráveis ao bom exercício técnico e à satisfação dos profissionais de saúde e 

usuários (MARQUES; SOUZA, 2010).  

Coelho et al. (2011), enfatizam que, em razão sobrecarga imposta pelo 

cotidiano do trabalho, os profissionais de enfermagem comumente prestam 

assistência mecanizada e tecnicista, desconsiderando, na maioria das vezes os 

princípios para humanizar o cuidado, como evidenciado na prática. 
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2.3.2  Instrumentos de mensuração da carga de trabalho de enfermagem 

 

Durante o decorrer da história, estudiosos se preocuparam em desenvolver 

instrumentos com a finalidade de mensurar a CTE. O Time Oriented Scoring System 

– TOSS, foi desenvolvido em 1991 por um Grupo de Pesquisa Multicêntrico Italiano, 

com objetivo de avaliar a CTE por meio de intervenções diretas, destinado para 

pacientes críticos (ITALIAN MULTICENTER GROUP OF ICU RESEARCH, 1991). 

Hjortso et al. (1992), apresentaram o Nursing Care Record System – NCR-

11, sistema de registro de enfermagem que considera procedimentos executados no 

cuidado ao paciente e ações médicas relacionadas. 

O Therapeutic Intervention Scoring System (TISS), desenvolvido em 1974, é 

considerado pioneiro em relação às unidades críticas. Teve como propósito medir a 

gravidade do paciente segundo a complexidade e o grau de invasividade das 

intervenções, bem como o tempo dispensado pela enfermagem para a realização de 

determinados procedimentos (CULLEN et al., 1974; MIRANDA; DE RIJK; 

SCHAUFELI, 1996). 

Várias versões do TISS foram propostas. A primeira versão foi apresentada 

em 1974, contendo 57 itens correspondentes às intervenções terapêuticas. Em 1983 

o TISS foi revisado e modernizado pelos autores e passou a apresentar 76 

atividades terapêuticas (TISS-76). Em 1996 simplificaram e validaram o sistema em 

28 ações terapêuticas (TISS-28), na versão que conhecemos como atual (CULLEN 

et al., 1974; KEENE; CULLEN, 1983; MIRANDA; DE RIJK; SCHAUFELI, 1996). 

O TISS-28 é composto pelas seguintes categorias: atividades básicas, 

suporte ventilatório, cardiovascular, renal, neurológico, metabólico e intervenções 

específicas. Cada uma dessas categorias é constituída por itens específicos, com 

pontuações que variam de 1 a 8. Nessa versão, concluiu-se que um ponto do TISS-

28 consome 10,6 minutos do tempo de trabalho de um profissional de enfermagem 

no cuidado direto, e que um enfermeiro em um turno de 8 horas é capaz de assistir 

um paciente com 46 pontos (MIRANDA; DE RIJK; SCHAUFELI, 1996). 

Considerando que todas as versões do TISS, incluindo o TISS-28, são 

extensas e demandam muito tempo para aplicação, muitas vezes inviabilizando sua 

utilização, Miranda, Moreno e Iapichino (1997), desenvolveram uma versão 
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simplificada composta por nove escores, com o objetivo de avaliar a carga de 

trabalho de enfermagem, sendo denominado Nine Equivalents of Nursing Manpower 

– NEMS. Avalia o monitoramento básico, uso de medicações intravenosas, suporte 

ventilatório mecânico, cuidados ventilatórios suplementares, medicações vasoativas 

únicas, múltiplas medicações vasoativas, técnicas de diálise, intervenções 

específicas na UTI e intervenções específicas fora da UTI. 

Em 2003, de forma a determinar as atividades de enfermagem que melhor 

representassem a carga assistencial, resultantes das modificações do TISS-28, foi 

desenvolvido outro indicador, o NAS, incorporando atividades de enfermagem não 

contempladas nas versões anteriores, como procedimentos de higiene; mobilização 

e posicionamento; suporte e cuidados aos familiares e pacientes; e tarefas 

administrativas e gerenciais (MIRANDA et al., 2003). 

O NAS foi traduzido e validado para o português por (QUEIJO; PADILHA, 

2009). É composto por sete grandes categorias: atividades básicas, suporte 

ventilatório, suporte cardiovascular, suporte renal, suporte neurológico, suporte 

metabólico e intervenções específicas, subdivididas em 23 itens. Cada item possui 

uma pontuação e, portanto, o escore atribuído a um paciente resulta da soma das 

pontuações dos itens que correspondem às necessidades de assistência direta e 

indireta dos pacientes. Esse escore representa quanto tempo de um profissional de 

enfermagem o paciente requereu em um turno de trabalho nas últimas 24 horas. Ou 

seja, se a pontuação for 100, interpreta-se que o paciente requereu 100% do tempo 

de um profissional de enfermagem no seu cuidado, nas últimas 24 horas. A 

pontuação do NAS é correlacionada com o tempo de assistência prestada, indicando 

que cada ponto NAS equivale a 0,24 horas (CONISHI, 2005).  

Embora o NAS tenha apresentado maior relevância ao denotar a CTE 

quando comparado ao TISS, recente estudo envolvendo pacientes pediátricos 

mostrou similaridade entre os dois índices na avaliação da CTE e como preditor de 

mortalidade; contudo, os autores relataram algumas limitações (CAMPAGNER; 

GARCIA; PIVA, 2014). 

Embora o NAS tenha sido elaborado para avaliar a CTE em UTI, o seu 

resultado é pautado nas atividades realizadas pela enfermagem, a despeito das 

características de complexidade apresentadas pelo paciente. Isto permite que seja 

testado em outras unidades, ainda que necessite de estudos para validação de sua 
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eficácia, sob essa perspectiva de uso (MIRANDA et al., 2003; PANUNTO; 

GUIRARDELLO, 2009; BRITO; GUIRARDELLO, 2011). 

O NAS tem sido utilizado para avaliar a CTE em diferentes unidades, 

contextos e perfis de pacientes, incluindo: diferenças entre adultos, idosos e muito 

idosos (SOUSA et al., 2009), UTI Cardiológica (COELHO et al., 2011), Unidade de 

Gastroenterologia (PANUNTO; GUIRARDELLO, 2009), UTIs Públicas e Privadas 

(NOGUEIRA et al., 2013), UTI de Queimados (CAMUCI et al., 2014), Nefrologia 

(TREPICHIO et al., 2013), UTI Neonatal (NUNES; TOMA, 2013), UTI Pediátrica 

(CAMPAGNER; GARCIA; PIVA, 2014), Sala de Recuperação Pós-anestésica (LIMA; 

RABELO, 2013), Unidade de Internação (BRITO; GUIRARDELLO, 2011), UTI Adulto 

(INOUE; MATSUDA, 2010; LEITE; SILVA; PADILHA, 2012), UTIs Hospital de Ensino 

(PANUNTO; GUIRARDELLO, 2012), UTI Traumatologia (GOULART et al., 2014) e 

Unidade Semi-intensiva de Adultos (WOLFF et al., 2007). 

Outros estudos têm sido realizados, com diferentes metodologias, com o 

objetivo de dimensionar a equipe e/ou mensurar a CTE, contemplando diferentes 

Unidades, entre elas: Alojamento Conjunto (SOARES; GAIDZINSKI; CIRICO, 2010), 

Central de Material e Esterilização (COSTA; FUGULIN, 2011), Psiquiatria (MUKAI; 

JERICÓ; PERROCA, 2013), Centro de Tratamento Quimioterápico (SOUZA; 

JERICÓ; PERROCA, 2013), Hematologia (MARTIN; GAIDZINSKI, 2014), Pediatria 

(SANTOS; FUGULIN, 2013), Pronto Socorro Adulto (ROSSETTI; GAIDZINSKI; 

FUGULIN, 2013) e Pediátrico (ROSSETTI; GAIDZINSKI; BRACCO, 2014) e Atenção 

Primária de Saúde (BONFIM et al., 2012). 

Para a gestão de recursos humanos, o enfermeiro dispõe de ferramentas 

que o auxiliam nessa atividade, como o Sistema de Classificação de Paciente (SCP), 

que possibilita avaliar o nível de complexidade de cuidado ou a carga de trabalho de 

enfermagem requerida pela clientela. O SCP compreende a classificação de 

pacientes em grupos ou categorias de cuidados e a quantificação dessas categorias 

como medida dos esforços de enfermagem requeridos (GIOVANNETTI, 1979). 

Também possibilita determinar, validar e monitorar as necessidades de cuidado dos 

pacientes, cujos dados podem ser utilizados como subsídios para a determinação de 

recursos humanos, planejamento de custos e qualidade de assistência (DE GROOT, 

1989; CYRINO; DELL'ACQUA, 2012). 
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Historicamente, o SCP iniciou-se com Florence, que mesmo num contexto 

pouco favorável, buscou organizar os pacientes em seções compatíveis com a sua 

gravidade. No Brasil, o SCP é recomendado pelo Conselho Federal de Enfermagem 

(Cofen), por meio da Resolução 293/04, como diretriz para o dimensionamento de 

pessoal. Indica as horas mínimas de assistência e a distribuição percentual dos 

profissionais de enfermagem para cada tipo de cuidado, e estabelece um sistema de 

classificação de cuidados conforme a dependência do paciente em relação à 

assistência de enfermagem, incluindo: assistência mínima ou autocuidado; 

assistência intermediária; semi-intensiva; assistência intensiva. No entanto, Perroca 

(2011), ressalta que a aplicação desse instrumento vem sendo lentamente 

incorporada à prática diária do enfermeiro. 

Pesquisadores como Perroca e Gaidzinski (1998); Martins e Haddad (2000); 

Dal Ben e Sousa (2004); Fugulin, Gaidzinski e Kurcgant (2005); Santos et al. (2007); 

Bordin e Fugulin (2009); Garcia e Fugulin (2010); Soares, Gaidzinski e Cirico (2010); 

Bonfim et al. (2012), desenvolveram estudos sobre a carga de trabalho de 

enfermagem em diferentes realidades e perfis de pacientes, evidenciando os 

benefícios da utilização do SCP como ferramenta para determinar o grau de 

dependência dos pacientes.  

Outros, como Fugulin et al. (1994); Perroca e Gaidzinski (2002); Dini et al. 

(2011), evidenciaram em seus estudos, que o SCP possibilitou a mensuração da 

CTE.  

A principal mudança do NAS em relação ao TISS compreendeu a inserção 

de atividades indiretas. De acordo com Abbey, Chaboyer e Mitchell (2012) para 

identificar a carga de trabalho de enfermagem deve-se considerar, além das 

atividades diretas, as atividades de cuidados indiretos. 

Intervenção de assistência direta é definida como um tratamento realizado 

por meio da interação com o paciente, incluindo ações assistenciais e de 

aconselhamento. Uma intervenção de assistência indireta é um tratamento realizado 

distante do paciente, mas em seu benefício, ou em benefício de um grupo de 

pacientes, considerando que essas ações dão suporte à efetividade das 

intervenções de assistência direta (BULECHEK; BUTCHER; DOCHTERMAN, 2010). 
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Recente publicação que buscou avaliar a influência entre as atividades de 

enfermagem diretas e indiretas sobre a CTE, embora com algumas limitações, 

associou as atividades indiretas ao aumento da CTE (KAKUSHI; EVORA, 2014). 

Evidencia-se no contexto hospitalar, constante crescimento tecnológico, 

porém, ênfase tem sido dada às unidades críticas, incluindo sistemas eletrônicos de 

saúde. Desse modo, a utilização de sistemas informatizados promove a facilidade no 

acesso à informação, possibilidade de compartilhamento dos dados, ao acesso 

simultâneo por vários profissionais, à legibilidade e à integração a outros sistemas 

de informação em saúde, além de reduzir o tempo despendido em documentação 

nas atividades de assistência ao paciente (PERES; LEITE, 2010; GALVÃO; 

RICARTE, 2012). 

Em um estudo realizado com o objetivo de descrever a elaboração das 

etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem utilizando as 

Classificações de Enfermagem em um Sistema de Informação Hospitalar, Almeida e 

Fontes (2013) concluíram que a documentação eletrônica agilizou os processos de 

trabalho e resgataram dados, além de estimular a acurácia diagnóstica e avaliar as 

intervenções por meio dos indicadores de resultados. 

Nesse contexto, processos informatizados de mensuração da CTE e/ou 

dimensionamento de pessoal têm sido propostos, além de ser constatada sua 

viabilidade. 

Gaidzinski et al. (2009), desenvolveram um programa computacional 

denominado de Dimensionamento de Profissionais de Enfermagem (DIPE), 

enfatizando que a incorporação desse avanço tecnológico constitui importante 

estratégia gerencial para a melhoria da qualidade da atenção à saúde. 

Posteriormente, na avaliação da qualidade técnica e o desempenho funcional do 

DIPE, Pereira et al. (2011) concluíram que a avaliação do software obteve resultados 

positivos, considerando que as sugestões relatadas contribuíram para seu 

aprimoramento. 

Relatando sua experiência na construção e aplicação de um software 

utilizando o NAS, Castro et al. (2009) observaram que a utilização do aplicativo 

possibilitou o uso de um sistema tecnológico para aplicação diária, com alimentação 
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de um banco de dados sobre as características dos cuidados requeridos, tornando 

viável  planejar, intervir e avaliar a qualidade do cuidado de enfermagem. 

Para Magalhães, Riboldi e Dall'Agnol (2009), a prestação de serviços de 

saúde, diferente de outros setores produtivos, ainda não conseguiu substituir os 

recursos humanos por máquinas ou robôs que possam assegurar o atendimento ao 

paciente, mas, ao contrário, o advento de várias tecnologias tem auxiliado no 

monitoramento mais rigoroso das condições clínicas do paciente, assim como na 

precisão das intervenções terapêuticas, gerando a necessidade de maior 

qualificação dos profissionais para sua incorporação, sem causar impacto na 

diminuição de trabalhadores necessários para operá-las. 

A mudança da concepção do paciente, como um indivíduo passivo, para 

usuário de saúde e a presença da família dentro dos hospitais, socializam o 

conhecimento das práticas de cuidado e das dificuldades enfrentadas pelos serviços 

de saúde. Pode-se dizer que esta inclusão tem auxiliado os profissionais de saúde a 

repensar as suas práticas e modos de cuidar (MAGALHÃES; RIBOLDI; 

DALL'AGNOL, 2009). 

Assim, a CTE nessas unidades tem sido foco de muitos estudos, porém, é 

evidente que o adequado dimensionamento de pessoal é um grande desafio 

(FUGULIN et al., 2012). 

Ponderamento na utilização de métodos para quantificar a CTE, bem como 

controle e domínio sobre as metodologias empregadas, são indispensáveis.  A 

argumentação por parte dos gestores junto à adminstração, referente à adequação 

do quadro de profissionais, deve ser fundamentada, e os benefícios a médio e longo 

prazo devem ser enfatizados (BAERNHOLDT; COX; SCULLY, 2010). 

Diante do exposto, as hipóteses do presente estudo evidenciam que a CTE 

é maior ao se promover o autocuidado; as variáveis sociodemográficas das crianças 

e dos AAC influenciam a CTE; a CTE ao promover o autocuidado implica em 

aumento no quantitativo de pessoal de enfermagem; há diferença entre o 

dimensionamento de pessoal segundo o NAS e a Resolução Cofen - 293/04.  
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  GERAL 

 

 Verificar o impacto da promoção do autocuidado na carga de trabalho de 

enfermagem (CTE), em relação às crianças com Sequência de Robin 

Isolada (SRI), e seus a agentes de autocuidado (AAC). 

 

 

3.2  ESPECÍFICOS 

 

 Construir e validar um Tutorial do Nursing Activities Score (NAS), 

referente à aplicação em Unidade de Cuidado Semi-intensivo (UCSI), 

especializada; 

 Identificar a CTE segundo as horas NAS em dois momentos distintos, 

compreendendo a 1ª internação (AAC não capacitados para o 

autocuidado) e 2ª internação (AAC capacitados para o autocuidado); 

 Comparar a CTE segundo as horas NAS, entre a 1ª e 2ª internação; o 1º 

dia de internação da 1ª e 2ª internação; o último dia de internação da 1ª e 

2ª internação; 1º e último dia de internação da 1ª e 2ª internação; 

 Associar a CTE aos aspectos sociodemográficos das crianças e dos 

AAC, entre a 1ª e 2ª internação; 

 Associar os itens NAS referentes à promoção do autocuidado (suporte e 

cuidado aos familiares), entre a 1ª e 2ª internação; 

 Calcular o quantitativo ideal de pessoal de enfermagem, segundo as 

horas NAS, na 1ª e 2ª internação e segundo a Resolução Cofen - 293/04 

sobre dimensionamento de pessoal; 

 Comparar o quantitativo de pessoal de enfermagem segundo a 

Resolução Cofen - 293/04, para pacientes de cuidado semi-intensivo, 

com o quantitativo requerido pelas horas NAS, na 1ª e 2ª internação. 
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4  CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

 

Estudo exploratório e descritivo, prospectivo, de delineamento quantitativo. 

 

 
4.1  LOCAL DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado no HRAC-USP, na Unidade de Cuidado 

Semi-intensivo (UCSI), conhecida como Unidade de Cuidados Especiais (UCE). Esta 

Unidade é composta por oito leitos, e destinada ao atendimento de crianças na faixa 

etária de um dia de vida a dois anos de idade, com fissura labiopalatina e síndromes 

associadas. A assistência de enfermagem é norteada pelos Referenciais Teóricos do 

Autocuidado (OREM, 2001), e das Necessidades Humanas Básicas (HORTA, 1979). 

A atuação é interdisciplinar e a equipe é composta por enfermeiros, técnicos 

de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos e 

terapeutas ocupacionais. A equipe de enfermagem é composta por um enfermeiro 

coordenador, quatro enfermeiros assistenciais e oito técnicos de enfermagem, que 

atuam em jornada de trabalho de 6 horas e carga horária semanal de 36 horas.  

A UCSI é definida como estrutura assistencial que dispõe de instalações 

físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 

especializada ao paciente grave ou potencialmente grave, incluindo pacientes com 

necessidade de monitorização e avaliação de sinais vitais de forma contínua, ou 

intervenção multidisciplinar, com estabilidade hemodinâmica e respiratória, 

independente da causa da internação; necessidade de observação contínua após a 

alta da UTI; necessidade de monitoramento cardiorrespiratório contínuo, com 

estabilidade hemodinâmica, sem necessidade do uso de vasopressores; paciente 

com desconforto respiratório leve e necessidade de suporte ventilatório, como: uso 

de oxigênio inalatório ou ventilação não invasiva; paciente sob suporte ventilatório 

invasivo, que esteja traqueostomizado, estável do ponto de vista hemodinâmico e 

respiratório, sem exigir mudanças frequentes dos parâmetros ventilatórios; paciente 

em pós-operatório com necessidade de monitorização cardiorrespiratória contínua, 
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estável hemodinamicamente, sem necessidade do uso de vasopressores (DISTRITO 

FEDERAL, 2013).  

 

 

4.2  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população constou de crianças com SRI internadas na UCSI e seus 

respectivos AAC. A adesão à pesquisa constituiu o critério de inclusão dos AAC. Os 

critérios de inclusão das crianças foram: permanecer internado na UCSI por período 

maior que 24 horas e estar acompanhado por AAC; permanecer com intubação 

nasofaríngea (INF), alimentação por sonda nasogástrica (SNG) e/ou técnicas 

facilitadoras da alimentação (TFA). 

O critério para definição da amostra foi o período de abrangência da 

pesquisa. A amostra constou de 31 crianças que se encontravam internadas na 

UCSI, e seus AAC, de fevereiro a outubro de 2014. 

 

 

4.3  MÉTODO 

 

As crianças e seus respectivos AAC foram avaliados, segundo a CTE, em 

dois momentos distintos, a 1ª e a 2ª internação. Durante a 1ª internação, os AAC 

foram capacitados pela equipe de enfermagem quanto aos cuidados referentes à 

criança com SRI, ou seja, durante a 1ª internação a enfermagem promoveu o 

autocuidado. Vale ressaltar, que entre os critérios para a alta hospitalar, inclui-se a 

capacidade do AAC quanto à manutenção dos cuidados no domicílio.  

Na 2ª internação, a criança foi avaliada quanto à evolução clínica. Quanto 

aos AAC, embora já se encontrassem capacitados para os cuidados, necessitaram 

da enfermagem, considerando as mudanças referentes ao tratamento da criança, 

como, por exemplo, em relação à transição da dieta de administração por via 

gástrica para via oral.  

Para avaliar a CTE, utilizou-se o Nursing Activities Score – NAS (Anexo A), 

retrospectivamente, a cada 24 horas. 
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4.4  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para avaliar a CTE, optou-se em utilizar o NAS. Trata-se de um índice criado 

por Miranda et al. (2003), traduzido e validado para a realidade brasileira por Queijo 

e Padilha (2009). Surgiu na tentativa de adequação quantitativa, por meio da 

expressão em percentagem de tempo real, gasto por um profissional de enfermagem 

na assistência direta ao paciente, durante 24 horas (MIRANDA et al., 2003). É 

composto pelos seguintes itens: 1 – Monitorização e controles; 2 – Investigações 

laboratoriais; 3 – Medicação, exceto drogas vasoativas; 4 – Procedimentos de 

higiene; 5 – Cuidados com drenos; 6 – Mobilização e posicionamento; 7 – Suporte e 

cuidados aos pacientes e familiares; 8 – Tarefas administrativas e gerenciais; 9 – 

Suporte respiratório; 10 – Cuidados com vias artificiais; 11 – Tratamento para 

melhora da função pulmonar; 12 – Medicação vasoativa; 13 – Reposição de grandes 

perdas de fluidos; 14 – Monitorização do átrio esquerdo; 15 – Reanimação 

cardiorrespiratória; 16 – Técnicas de hemofiltração/dialíticas; 17 – Medida 

quantitativa do débito urinário; 18 – Medida da pressão intracraniana; 19 – 

Tratamento da acidose/alcalose metabólica; 20 – Nutrição parenteral total; 21 – 

Alimentação enteral; 22 – Intervenções específicas na Unidade; 23 – Intervenções 

específicas fora da Unidade. 

Os itens 1, 4, 6, 7 e 8 são compostos de subitens, mutuamente excludentes. 

O cálculo do escore total do NAS processou-se de acordo com as recomendações 

de seus autores, ou seja, por meio da somatória dos itens pontuados. O escore total 

do NAS expressa em porcentagem o tempo gasto pela equipe de enfermagem na 

assistência ao paciente, sendo seu valor máximo de 176,8%. Valores acima de 50% 

indicam que um profissional se faz necessário para atender as necessidades de 

cuidados de um único paciente nas 24 horas. 

Vale ressaltar, que para o presente estudo, foi construído e validado um 

Tutorial, sendo essa versão utilizada na coleta de dados. 

 

 

 

 



4 Casuística e Método 

 

62 

4.5  CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO TUTORIAL REFERENTE AO NAS PARA 

APLICAÇÃO EM UCSI ESPECIALIZADA 

 

Miranda et al. (2003) e Brito e Guirardello (2011) defendem que embora o 

NAS tenha sido elaborado para avaliar a CTE em UTI, o seu resultado é pautado 

nas atividades realizadas pela enfermagem, a despeito das características de 

complexidade apresentadas pelo paciente, o que permite que seja testado em outras 

unidades, ainda que necessite de estudos para validação de sua eficácia, sob essa 

perspectiva de uso. 

Embora o NAS já tenha sido traduzido e validado para a realidade brasileira, 

algumas modificações foram consideradas devido à especificidade da população e 

da UCSI contempladas neste estudo. Optou-se por construir um Tutorial referente à 

aplicação do NAS, que foi validado quanto ao conteúdo, por meio da Técnica Delphi.  

Tutorial é definido como uma ferramenta de ensino/aprendizagem, que 

auxilia o processo de aprendizagem ao exibir passo a passo o funcionamento de 

algo (BOCHEMBUZIO, 2007).  

A construção do Tutorial do NAS para aplicação em UCSI especializada foi 

desenvolvida na tentativa de permitir uma orientação mais detalhada a respeito do 

que pode ou não ser incluído em cada item, conservando-se, no entanto, a relação 

lógica com a estrutura do instrumento.  

Um instrumento é válido “quando sua construção e aplicabilidade permitem a 

fiel mensuração daquilo que pretende mensurar” (JÚNIOR; MATSUDA, 2012). 

Assim, optou-se em utilizar a validação de conteúdo, que significa “verificar se o 

instrumento utilizado responde as necessidades da pesquisa em estudo” (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). 

A validação compreendeu duas fases distintas. A primeira fase constou da 

elaboração das modificações, baseadas nas evidências da literatura e experiência 

na prática clínica dos pesquisadores. Na segunda fase, ocorreu a avaliação por 

juízes, por meio da Técnica Delphi. 

A Técnica Delphi é um método sistematizado de julgamento de informações, 

útil para obter consensos de especialistas sobre determinado tema, por meio de 
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validações articuladas em fases ou ciclos. É realizada de forma coletiva por 

especialistas, também chamados de peritos ou juízes (SILVA; TANAKA, 1999). 

Os juízes foram elencados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: 

possuir experiência clínica mínima de cinco anos, publicar e pesquisar sobre o tema, 

e possuir conhecimento metodológico sobre a construção de questionários e escalas 

(DAVIS, 1992; GRANT; DAVIS, 1997). 

A construção dos questionários aconteceu por ciclos sequenciais. No 

primeiro ciclo buscou-se caracterizar os juízes quanto aos critérios de inclusão 

estabelecidos para essa validação, além de apresentar os objetivos do estudo e 

fornecer instruções para preenchimento e devolução. Esse questionário foi 

construído com o intuito de formular uma lista de itens que iriam compor os 

questionários posteriores. Cada juiz descreveu em campos específicos, as 

modificações que considerava pertinente. Posteriormente, o pesquisador avaliou se 

as modificações eram plausíveis, acatando ou não as modificações. No ciclo 

posterior, foram apresentadas as propostas do ciclo anterior e as modificações 

realizadas. O questionário circulou pelo grupo de juízes até o consenso ser obtido 

(ÁVILA; SANTOS, 1998). Essa metodologia seguiu orientações da literatura (FARO, 

1997; RUBIO et al., 2003).  

O contato entre o grupo foi realizado por meio de e-mails. Para a presente 

validação optou-se em estipular o método de escalonamento do tipo Likert, com 

nível de consenso de 80% e análise estatística descritiva (WRIGHT; GIOVINAZZO, 

2000). 

O Tutorial foi avaliado quanto à abrangência, clareza e pertinência. Na 

avaliação da abrangência, buscou-se considerar se todas as dimensões foram 

incluídas. Em relação à clareza, buscou-se avaliar a redação dos itens, e se esses 

foram redigidos de forma que o conceito estivesse compreensível e expressasse 

adequadamente o que se esperava mensurar. Quanto à pertinência ou 

representatividade, buscou-se notar se os itens realmente refletiam os conceitos 

envolvidos e, se eram adequados para atingir os objetivos propostos (GRANT; 

DAVIS, 1997). 

Diferentes métodos têm sido apresentados visando quantificar o grau de 

concordância entre os especialistas durante o processo de avaliação da validade de 
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conteúdo de um instrumento (ALEXANDRE; COLUCI; 2011). Neste estudo, optou-se 

em utilizar o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), para avaliar os itens 

separadamente. O IVC visa medir a proporção ou porcentagem de juízes que estão 

em concordância sobre determinados aspectos do instrumento e seus itens. 

Emprega-se uma escala tipo Likert, com pontuação de um a quatro, como por 

exemplo: 1 - não abrangente; 2 - necessita de grande revisão para ser abrangente; 3 

- necessita de pequena revisão para ser abrangente; 4 - apresenta abrangência ou 

abrangente (RUBIO et al., 2003). 

O escore do índice é calculado por meio da soma de concordância dos itens 

que foram marcados por “três” ou “quatro” pelos especialistas (GRANT; DAVIS, 

1997). Dessa forma, o IVC também pode ser definido como “a proporção de itens 

que recebe uma pontuação de três ou quatro pelos juízes” (WYND; SCHMIDT; 

SCHAEFER, 2003). Considerou-se uma concordância mínima de 0,90 (POLIT; 

BECK, 2006).  

Para avaliar o Tutorial como um todo, utilizou-se o critério de “percentual de 

concordância”, que é obtido ao se dividir o número total de itens considerados como 

relevantes pelos juízes, pelo número total de itens. Considerou-se um percentual de 

concordância mínimo de 90% (POLIT; BECK, 2006). 

 

 
4.6  PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa iniciou-se após a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa 

envolvendo Seres Humanos do HRAC – USP, por meio do parecer 512376, CAAE: 

25895513900005441 (Anexo B). Os AAC que concordaram em participar da 

pesquisa formalizaram sua adesão por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C), obedecendo aos preceitos da 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisas envolvendo 

seres humanos. 

Os participantes foram avaliados durante todo o período de internação, 

incluindo a 1ª e 2ª internação. A cada 24 horas foram listados todos os 

procedimentos, incluindo os realizados diretamente e os relacionados à capacitação 
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dos AAC sobre os cuidados à criança com SRI. Foi computado o período de tempo 

dispensado à realização de cada atividade e a totalidade delas. 

A CTE foi avaliada por meio da aplicação retrospectiva do NAS, sendo 

empregada aos participantes tanto na 1ª como na 2ª internação, no período 

matutino. Para a aplicação do NAS, foram observadas informações elencadas na 

passagem de plantão, além das anotações no prontuário. A coleta de dados foi 

realizada pelo pesquisador, com auxílio de duas enfermeiras que atuam na UCSI, 

que receberam treinamento sobre a aplicação do NAS, e não conheciam os 

objetivos do presente estudo. 

Inicialmente, a CTE foi avaliada em ambas as internações (1ª e 2ª). 

Posteriormente, ocorreu a comparação entre ambas visando identificar diferenças 

significantes, com enfoque nos itens correspondentes ao suporte e cuidados aos 

familiares, por incluírem intervenções relacionadas à capacitação dos AAC quanto 

aos cuidados às crianças com SRI. 

A caracterização dos AAC quanto aos fatores condicionantes foi realizada por 

meio de consulta ao prontuário, incluindo: idade, gênero, classificação socioeconômica, 

escolaridade, estado civil, número de filhos e grau familiar. A caracterização das 

crianças incluiu a idade e o gênero. Essas variáveis foram associadas à CTE 

referente à 1ª e 2ª internação, visando identificar diferenças significantes. 

Posteriormente, o quantitativo de pessoal segundo as horas NAS em ambas 

as internações, 1ª e 2ª, foi comparado entre si e ao quantitativo de pessoal, 

requerido segundo a Resolução Cofen-293/04 (BRASIL, 2004) (Anexo D), sobre 

dimensionamento de pessoal. 

 

 
4.7  FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.7.1   Cálculo do dimensionamento da equipe de enfermagem segundo as 

horas NAS 

 

Para se obter um resultado passível de comparação da CTE segundo as 

horas NAS, com o total de horas de enfermagem preconizado segundo a Resolução 
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Cofen-293/04 (BRASIL, 2004), de acordo com o tipo de assistência que o paciente 

requer, foi necessário transformar essa pontuação em horas. Para tal, considerou-se 

que cada ponto do NAS equivale há 0,24 horas no período de 24 horas (CONISHI; 

2005). 

No cálculo do dimensionamento diário da equipe de enfermagem segundo 

as horas NAS, utilizou-se a equação matemática abaixo. Considerou-se a jornada 

diária de trabalho de 6 horas e produtividade (jornada efetiva de trabalho) de 80%. 

 

 
n x ∑NAS 

Qdiário =    

t x p 

 

Na qual: 

Qdiário = quantidade diária de profissionais de enfermagem  
n = número médio diário de pacientes 
∑ NAS = média diária de horas NAS 
t = jornada diária de trabalho (6 horas) 
p = produtividade (0,80) 

 

No cálculo do dimensionamento anual da equipe de enfermagem segundo 

as horas NAS, utilizou-se a equação matemática abaixo. Considerou-se o Índice de 

Segurança Técnico (IST), correspondente às ausências previstas por folgas 

(descanso remunerado semanal e feriados não coincidentes aos domingos – 0,19 ou 

19%) acrescidas do IST proposto para cobertura de férias e ausências não previstas 

(0,15ou 15%), ou seja, o IST final foi de 1,34 (34%) (BRASIL, 2004). 

 

 

Qanual = Qdiário x IST 

 

Na qual: 

Qanual = quantidade anual de profissionais de enfermagem 
Qdiária = quantidade diária de profissionais de enfermagem 
IST = Índice de Segurança Técnico (1,34) 
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4.7.2  Cálculo do dimensionamento da equipe de enfermagem segundo a 

resolução COFEN 

 

Para o cálculo do dimensionamento da equipe de enfermagem segundo a 

Resolução Cofen (BRASIL, 2004), inicialmente buscou-se obter o número de horas 

de enfermagem. Para tal, utilizou-se a equação matemática abaixo. Consideraram-

se as horas de enfermagem correspondentes ao cuidado semi-intensivo (9,4 horas) 

e taxa de ocupação de 80%.  

 

 

THE = TO x HE 

 

 

Na qual: 

THE = total de horas de enfermagem 
HE = horas de enfermagem (9,4 horas) 
TO = taxa de ocupação (0,80) 

 

Posteriormente, utilizou-se a equação matemática abaixo. Considerou-se a 

Constante de Marinho correspondente à jornada semanal de trabalho de 36 horas 

(0,2236). 

 

 

QP = KM x THE 

 

 

Na qual: 

QP = quantitativo de pessoal 
KM = Constante de Marinho (0,2236) 
THE = total de horas de enfermagem 
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4.7.3  Análise estatística 

 

Foi utilizado o software da Microsoft Excel 2010 para a estruturação do 

banco de dados, sendo as análises processadas por meio do software livre Rv 2.8.0. 

O Teste T-Student foi utilizado para avaliar a associação entre a CTE e as 

variáveis: classe socioeconômica e gênero. Para as variáveis: escolaridade, estado 

civil e número de filhos, utilizou-se a Análise de Variância, e para a variável idade, 

utilizou-se a Correlação de Pearson. Foram aceitas como diferenças 

estatisticamente significantes, os valores de p≤0,05 (5%). 
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5  RESULTADOS 

 

 

A apresentação dos resultados foi dividida em quatro categorias: construção 

e validação do Tutorial referente ao NAS para aplicação em UCSI Especializada, 

caracterização dos participantes, avaliação da CTE e dimensionamento da equipe 

de enfermagem. 

 

 

5.1  CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO TUTORIAL REFERENTE AO NAS PARA 

APLICAÇÃO EM UCSI ESPECIALIZADA 

 

Participaram da validação do Tutorial, sete juízes, com tempo médio de 

formação de 18 anos (±4,24) e tempo médio de atuação na área de enfermagem de 

18 anos (±3,53). Quanto à qualificação acadêmica, 86% (n=6) possuíam 

Especialização e Mestrado, e 29% (n=2) possuíam Doutorado; 71% (n=5) referiram 

possuir publicações na área de gerenciamento de enfermagem e/ou fissuras 

labiopalatinas. Em relação à experiência profissional, 57% (n=4) referiram atuar no 

ensino de enfermagem (graduação e pós-graduação). 86% (n=6) atuavam na 

assistência e pesquisa em enfermagem. 

A validação do Tutorial compreendeu dois ciclos. As modificações propostas 

estão dispostas nos Quadros 1 e 2. 
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ITENS E SUBITENS NAS MODIFICAÇÕES 

Monitorização e controles: 1a. Sinais vitais horários, 
cálculos e registro regular do balanço hídrico. (4,5) 

Aplica-se à criança que se monitora e registra os 
sinais vitais e/ou cálculo do balanço hídrico, no 
mínimo duas vezes por plantão (6 horas). Será 
pontuada a criança estável sob o ponto de vista 

clínico. 

Monitorização e controles: 1b. Presença à beira do 
leito e observação ou atividade contínua por 2 horas 
ou mais em algum plantão (6 horas), por razões de 

segurança, gravidade ou terapia. (12,1) 

Em uso de oxigenioterapia onde seja necessário 
reposicionamento do dispositivo com frequência 

maior que 3 vezes por plantão (6 horas); 

Acompanhamento durante a realização de 
exames no leito; 

Cuidados com sondas gástricas, enterais ou 
gastrostomias (ex.: fixação, confirmação de 
posicionamento, monitoramento de resíduo 

gástrico, etc.); 

Monitoramento de crianças com hiperêmese (superior 
a 2 episódios em plantão de 6 horas). 

Investigações laboratoriais: Bioquímicas e 
microbiológicas. (4,3) 

Incluso: Coleta de urina de 24 horas. 

Procedimentos de higiene: 4a. Realização de 
procedimentos de higiene, que somados ou 

contínuos durem menos de 2 horas por plantão (6 
horas). (4,1) 

Troca de fixação de sonda oro/nasogástrica e enteral. 

Suporte e cuidados aos familiares: 7b. Suporte e 
cuidados aos familiares que requerem dedicação 

exclusiva acima de 1 hora, contínua ou fracionada. 
(32,0) 

Incluso: óbito. 

Tarefas administrativas e gerenciais: 8a. Realização 
de tarefas de rotinas. (4,2) 

Agendamentos de exames; realização de 
telefonemas para discussão de caso clínico, questões 

sociais e agendamento de exames e retornos. 

Tarefas administrativas e gerenciais: 8c. Realização 
de tarefas administrativas e gerenciais que requerem 

dedicação integral acima de 2 horas em algum 
plantão (6 horas), contínuas ou fracionadas. (30,0) 

Removido: Acompanhamento em transferências 
externas; 

Acompanhamento em exames diagnósticos externos. 

Intervenções específicas: 23. Intervenções 
específicas fora da unidade. (1,9) 

Exames diagnósticos (ex.: Nasofibroscopia, 
videofluoroscopia da deglutição, 

videoendoscopia da deglutição, radiografia de 
EED, polissonografia, tomografia, ressonância 

magnética); 

Incluso: Eletroencefalograma. 

Quadro 1 - Apresentação das modificações propostas pelos juízes durante o primeiro ciclo da 
validação de conteúdo do Tutorial referente ao NAS para aplicação em UCSI 
especializada. Bauru, 2014 
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ITENS E SUBITENS NAS MODIFICAÇÕES 

Monitorização e controles: 1b. Presença à beira do 
leito e observação ou atividade contínua por 2 horas 
ou mais em algum plantão (6 horas), por razões de 

segurança, gravidade ou terapia. (12,1) 

Inclusão: desmame de oxigênio e medida de 
irradiância da fototerapia. 

Mobilização e posicionamento: 6a. Realização de 
procedimentos, mobilização e posicionamento de 3 a 
6 vezes por plantão (6 horas), com necessidade de 

apenas 1 profissional de enfermagem. (5,5) 

Inclusão: posicionamento para melhora do padrão 
respiratório. 

Tarefas administrativas e gerenciais: 8a. Realização 
de tarefas de rotinas. (4,2) 

Inclusão: participação e reunião com familiares para 
discussão de conduta e comunicação de prognóstico. 

Quadro 2 - Apresentação das modificações propostas pelos juízes durante o segundo ciclo da 
validação de conteúdo do Tutorial referente ao NAS para aplicação em UCSI 
especializada. Bauru, 2014 

 

A versão final do Tutorial referente ao NAS para aplicação em UCSI 

especializada, está apresentada no Quadro 3. 

 

Tutorial do Nursing Activities Score para aplicação em Unidade de Terapia Semi-intensiva 
Especializada 

Os itens 1, 4, 6, 7, e 8 são compostos de subitens, diferenciados de acordo com o tempo gradativo 
despendido nas atividades propostas, portanto, são mutuamente excludentes. 

1. MONITORIZAÇÃO E CONTROLE 

1a.  Sinais vitais horários, cálculos e registro regular do balanço hídrico. (4,5) 
Aplica-se à criança que se monitora e registra os sinais vitais e/ou cálculo do balanço hídrico no mínimo 
duas vezes por plantão (6 horas). Será pontuada a criança estável sob o ponto de vista clínico. 

1b.  Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 2 horas ou mais em algum plantão (6 
horas), por razões de segurança, gravidade ou terapia. (12,1) 
Para que um profissional possa sair do lado da criança outro deverá ficar em seu lugar, por razões de 
segurança, gravidade ou terapia, tais como:  

 Preparo e administração de fluídos ou medicação à beira do leito; 

 Acesso venoso difícil; 

 Monitoramento e registro de qualquer um dos sinais vitais e/ou cálculo do balanço hídrico por mais de 
três vezes por plantão; 

 Quedas de saturação frequentes; 

 Crises de apneia; 

 Em uso de oxigenioterapia, onde seja necessário reposicionamento do dispositivo com frequência maior 
que 3 vezes por plantão (6 horas); 

 Agitação extrema/choro intenso; 

 Permanência em decúbito ventral (posição prona); 

 Crianças em tratamento postural antirrefluxo; 

 Monitoramento/oferta e registro, do volume de dieta aceito por via oral, incluindo o tempo; 

 Cuidados com sondas gástricas enterais ou gastrostomias (ex.: fixação, confirmação de 
posicionamento, monitoramento de resíduo gástrico, etc.); 

 Monitoramento durante realização de exames realizados no leito; 

 Preparo para realização de exames; 

 Monitoramento de crianças com hiperêmese (superior a 2 episódios em plantão de 6 horas); 

 Desmame de oxigênio; 

 Medida de irradiância da fototerapia; 

 Monitoramento ou realização de técnicas facilitadoras da alimentação. 

1c.  Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 4 horas ou mais em algum plantão (6 
horas) por razões de segurança, gravidade ou terapia. (19,6) 
Para que um profissional possa sair do lado da criança outro deverá ficar em seu lugar, por razões de 
segurança, gravidade ou terapia, ou, assistência à criança em conformidade com o item 1b e que estejam 
em precaução por contato.  

continua 
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continuação 

2. INVESTIGAÇÕES LABORATORIAIS 

Bioquímicas e microbiológicas. (4,3) 
Aplica-se à criança submetida à coleta de qualquer tipo de material biológico para investigação 
laboratorial, tais como: 

 Coleta de fezes; 

 Coleta de urina, por coletor ou sondagem; 

 Coleta de sangue arterial, venoso ou capilar; 

 Verificação de glicosúria e cetonúria; 

 Monitoramento de glicemia capilar; 

 Coleta de secreções; 

 Coleta de teste do pezinho; 

 Coleta de Swabs de qualquer natureza; 

 Coleta de suor; 

 Coleta de urina de 24 horas. 

3. MEDICAÇÕES 

Todas, exceto drogas vasoativas. (5,6) 
Pontua-se a criança que recebe medicamentos de qualquer tipo, exceto drogas vasoativas, independente 
da quantidade, frequência ou via de administração, incluindo vacinas. 

4. PROCEDIMENTOS DE HIGIENE 

4a.  Realização de procedimentos de higiene, que somados ou contínuos durem menos de 2 horas por plantão 
(6 horas). (4,1) 
Pontua-se a criança com procedimentos de higiene realizados no máximo duas vezes por plantão, tais 
como: 

 Curativos em lesões traumáticas; 

 Curativos em incisões cirúrgicas e/ou ostomias; 

 Curativos de cateteres centrais; 

 Curativos de cateteres periféricos; 

 Curativo em coto umbilical; 

 Troca de fixação de sonda oro/nasogástrica e enteral; 

 Troca de cânula nasofaríngea; 

 Higienização de cânula nasofaringea; 

 Banho de imersão;  

 Troca de roupa; 

 Troca de roupa de cama; 

 Troca de fralda.  

4b.  Realização de procedimentos de higiene frequentes, isto é, de 3 a 4 vezes por plantão (6 horas), que 
contínuos ou somados durem menos 2 horas por plantão, ou, assistência às crianças em conformidade 
com o item 4a e que estejam em precaução por contato. (16,5) 

4c.  Realização de procedimentos de higiene frequentes, mais de 4 vezes, que contínuos ou somados, 
durarem mais de 2 horas em algum plantão (6 horas), ou, assistência às crianças em conformidade com o 
item 4b. e que estejam em precaução por contato. (20,0)  

5. CUIDADOS COM DRENOS 

Todos, exceto sondas gástricas. (1,8) 
Consideram-se cuidados com drenos tubulares e de sucção. Sondas gástricas não serão pontuadas neste 
item, mesmo que estiverem abertas em drenagem.  

6. MOBILIZAÇÃO E POSICIONAMENTO 

6a.  Realização de procedimentos, mobilização e posicionamento de 3 a 6 vezes por plantão (6 horas), com 
necessidade de apenas 1 profissional de enfermagem. (5,5) 
Pontua-se a criança que necessita dos seguintes procedimentos: 

 Mudança de decúbito;  

 Transferência de leito; 

 Aplicação de técnicas para acalmar a criança; 

 Utilização de mecanismos para melhora do posicionamento (ex.: coxins; suspensórios; ninhos; 
contenções); 

 Posicionamento em decúbito ventral (prona);  

 Posicionamento para melhora do padrão respiratório; 

 Mudança de decúbito em criança em tratamento postural antirrefluxo. 

6b.  Procedimentos mobilização e posicionamento (descritos no item 6a) realizados mais do que 6 vezes por 
plantão (6 horas), com necessidade de apenas 1 profissional de enfermagem. (12,4) 

6c.  Procedimentos de mobilização e posicionamento independente da frequência a ser realizado, que 
necessite de 2 ou mais profissionais de enfermagem, ou realização dos procedimentos descritos no item 
6b, onde a criança se encontre em precaução por contato. (17,0) 

continua 
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7. SUPORTE E CUIDADOS AOS FAMILIARES 

7a.  Suporte e cuidado aos familiares que requerem dedicação exclusiva por até 1 hora contínua ou 
fracionada. (4,0) 
Aplica-se a todos os pais e/ou responsáveis, que estejam na unidade, apenas durante os horários de 
visitas, e que requerem dedicação exclusiva, com a finalidade de explicar condições clínicas da criança, 
lidar com a dor, angústia, insegurança e outras situações difíceis aos familiares.  

7b.  Suporte e cuidados aos familiares que requerem dedicação exclusiva acima de 1 hora, contínua ou 
fracionada. (32,0) 
Pontuam-se todos os pais e/ou responsáveis que estejam acompanhando a internação da criança, com 
intuito de receberem capacitação por parte da enfermagem, a fim de adquirirem habilidades relacionadas 
à manutenção dos cuidados com a criança após a alta hospitalar, e/ou familiares hostis e com dificuldade 
de entendimento.  
Pontuam-se ainda, os casos em que a equipe de enfermagem necessite fornecer suporte aos familiares 
nos seguintes momentos: 

 Internação da criança; 

 Reinternação da criança;  

 Alta hospitalar e transferência hospitalar; 

 Óbito. 

8. TAREFAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS 

8a.  Realização de tarefas de rotina. (4,2) 
Aplica-se à criança submetida à realização de tarefas gerenciais e de rotina, com duração de até 1 hora, 
contínua ou fracionada. São exemplos:  

 Processamento de dados clínicos (ex.: formalização do histórico, diagnósticos e evolução de 
enfermagem); 

 Participação em reuniões para discussão de caso, incluindo com familiares (ex.: reunião de disfagia);  

 Agendamentos de exames; realização de telefonemas para discussão de caso clínico, questões sociais 
e agendamento de exames e retornos; 

 Troca de informações profissionais (Ex.: passagem de plantão; visitas clínicas); 

 Monitoria de aprimorandos e residentes na realização de atividades de rotina, assistenciais e gerenciais, 
relacionadas à criança. 

8b.  Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral, de 1 a 2 horas em 
algum plantão (6 horas), contínuas ou fracionadas. (23,2) 
Considera-se a descrição do item 8a, incluindo: 

 Atividades de pesquisa; 

 Aplicação de protocolos; 

 Procedimentos relacionados à admissão; 

 Procedimentos relacionados à alta; 

 Elaboração de relatórios; 

 Elaboração de relatórios de notificação sobre ocorrências e/ou encaminhamento a outros profissionais 
ou instituições; 

 Acompanhamento/transferência para outra unidade na mesma Instituição. 

8c.  Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral acima de 2 horas em 
algum plantão (6 horas), contínuas ou fracionadas. (30,0)  

SUPORTE VENTILATÓRIO 

9.  Suporte respiratório. (1,4) 
Pontua-se a criança em uso de qualquer forma de ventilação mecânica/ assistida, com ou sem pressão 
expiratória final positiva; com ou sem utilização de relaxantes musculares. Criança em respiração 
espontânea, e em uso de oxigênio complementar por qualquer método, incluindo: 

 CPAP; 

 BIPAP; 

 Halotenda; 

 Nebulização contínua aquecida ou não; 

 Cateter nasal; 

 Máscara de Venturi. 

10. Cuidados com vias aéreas artificiais. (1,8) 
Pontua-se a criança em uso de: cânula nasofaríngea, cânula de traqueostomia ou cânula endotraqueal. 
Consideram-se cuidados com vias aéreas artificiais: 

 Higiene/aspiração nasal; 

 Higiene/aspiração de cânulas; 

 Reposicionamento de cânulas; 

 Troca de fixação. 
continua 
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11. Tratamento para melhora da função pulmonar. (4,4)  
Aplica-se à criança submetida à realização de tratamento para a melhora da função pulmonar, 
independente da frequência nas 24 horas. Conceitua-se tratamento para melhora da função pulmonar: 

 Drenagem postural; 

 Aerossóis (inalação); 

 Aspiração de vias aéreas superiores e/ou inferiores. 

SUPORTE CARDIOVASCULAR 

12. Medicação vasoativa, independente do tipo e dose. (1,2)  
Pontua-se a criança que recebe medicação vasoativa, independente do tipo, dose e/ou frequência. São 
exemplos: noradrenalina, adrenalina, dopamina, milrinone, dobutamina, isoproterenol, atropina, 
prostaglandinas, nitroprussiato de sódio, nitratos, clorpromazina, captopril, enalapril e bloqueadores de 
cálcio.  

13. Reposição intravenosa de grandes perdas de fluídos. (2,5) 
Pontua-se a criança que recebe reposição intravenosa de grandes perdas de fluídos, independente do tipo 
de fluído administrado (ex.: soroterapia, sangue, hemoderivados, etc.). 

14. Monitorização do átrio esquerdo. (1,7) 
Define-se monitorização do átrio esquerdo, o cateter de artéria pulmonar com ou sem medida do débito 
cardíaco. Ressalta-se que esse tipo de monitorização é específico para pacientes graves, não sendo 
aplicado em unidade semi-intensiva.  

15. Reanimação cardiorrespiratória. (7,1) 
Aplica-se à criança que necessite de reanimação cardiorrespiratória de qualquer natureza (central, 
pulmonar ou cardiovascular).  

SUPORTE RENAL  

16. Técnicas de hemofiltração. (7,7) 
Pontua-se a criança que esteja realizando qualquer técnica de terapia de substituição renal, seja de 
hemofiltração ou dialíticas, independente da duração nas 24 horas.  

17. Medida quantitativa do débito urinário. (7,0) 
Pontua-se a criança submetida à medida quantitativa do débito urinário, independente da frequência e 
duração. São exemplos de controle de diurese: 

 Monitoramento de peso de fraldas; 

 Cateterismo vesical de demora. 

SUPORTE NEUROLÒGICO 

18. Medida da pressão intracraniana. (1,6) 
Aplicável às crianças com necessidade de mensuração da pressão intracraniana, independente do 
método utilizado. Este item também será pontuado nas crianças que necessitem de atendimento quando 
em crises convulsivas ou crises de apneia de origem central.  

SUPORTE METABÓLICO 

19. Tratamento da acidose/alcalose metabólica. (1,3) 
Pontua-se a criança que esteja em tratamento da acidose/alcalose metabólica complicada. Será 
considerado nesse item, tratamento de hipoglicemia ou hiperglicemia.  

20. Nutrição parenteral total – NPP. (2,8) 
Pontua-se a criança que receba hiperalimentação intravenosa, com qualquer duração e frequência.   

21. Alimentação enteral por sonda gástrica ou via gastrointestinal. (1,3) 
Pontua-se a criança submetida à administração de alimentação enteral, independente da duração e da 
frequência, incluindo as vias: 

 Nasogástrica; 

 Orogástrica; 

 Nasoenteral; 

 Gastrostomia; 

 Jejunostomia. 

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS 

22. Intervenções específicas na unidade. (2,8) 
Aplica-se à criança que necessite de intervenções específicas, em qualquer frequência nas 24 horas, 
incluindo:  

 Intubação endotraqueal; 

 Cardioversão; 

 Desfibrilação; 

 Passagem e/ou reposicionamento de cânulas nasofaríngeas; 

 Passagem e/ou reposicionamento de sondas gástricas; 

 Radiografias; 

 Eletrocardiograma; 

 Eletroencefalograma. 
continua 
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23. Intervenções específicas fora da unidade. (1,9) 
Aplica-se à criança que necessite da realização de intervenções específicas fora da unidade, e que seja 
acompanhada por pelo menos um profissional da equipe de enfermagem, independente da frequência nas 
24 horas, incluindo:  

 Exames diagnósticos (ex.: Nasofibroscopia, videofluoroscopia da deglutição, videoendoscopia da 
deglutição, radiografia de EED, polissonografia, tomografia, ressonância magnética, 
eletroencefalograma); 

 Cirurgias de urgência (ex.: traqueostomia); 

 Transferências internas ou externas; 

 Acompanhamento para realização de exames ou procedimentos realizados fora da Instituição. 

Quadro 3 - Tutorial referente ao NAS para aplicação em UCSI. Bauru, 2014 

 

Em relação à avaliação dos itens, os IVC referentes à abrangência, clareza e 

pertinência, foram respectivamente: primeiro ciclo – 0,78, 0,79 e 0,89; segundo ciclo 

– 0,98, 0,97 e 1,00. O percentual de concordância foi de 82% no primeiro ciclo e 

98% no segundo ciclo (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição das avaliações dos juízes sobre os itens do Tutorial referente ao NAS para 
aplicação em UCSI Especializada. Bauru, 2014 

IVC médio Abrangência Clareza Pertinência Percentual de 
concordância 

Primeiro ciclo 0,78 0,79 0,89 82% 

Segundo ciclo 0,98 0,97 1,00 98% 

 

 

5.2  CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

Participaram desse estudo 31 crianças com SPRI e seus respectivos AAC. A 

média de idade das crianças foi de 26 dias (±16,9), com variação de 6 a 64 dias. 

Prevaleceu o gênero feminino (68%, n=21). 

Em relação à caracterização dos AAC, prevaleceram as mães (97%, n=30), 

com média de idade foi de 24,7 anos (±5,4), casadas (74%, n=23), com filho único 

(71%, n=22), pertencentes à classificação socioeconômica baixa superior (61%, 

n=19), com ensino médio completo (40%, n=12) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Distribuição dos AAC segundo as variáveis: classificação socioeconômica, escolaridade, 
estado civil e número de filhos. Bauru, 2014 

Variáveis n % 

Classificação socioeconômica   
Média inferior 12 39 
Baixa superior 19 61 

Escolaridade   
Superior completo 10 32 
Superior incompleto 2 6 
Médio completo 12 40 
Médio incompleto 5 16 
Fundamental completo 2 6 

Estado civil   
Casada 23 74 
Divorciada 1 3 
Solteira 7 23 

Número de filhos   
3 ou 4 2 6 
1 22 71 
2 7 23 

 

 

5.3  AVALIAÇÃO DA CTE 

 

Em relação à avaliação da CTE, a partir das 31 crianças e seus respectivos 

AAC, foram geradas 519 avaliações NAS, sendo 320 referentes à 1ª internação e 

199 referentes à 2ª internação. A média de duração da 1ª internação foi de 10,3 dias 

(±5,7), enquanto da 2ª internação foi de 6,4 dias (± 3,4) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Duração da primeira e segunda internação (em dias). Bauru, 2014 

Internação Média Desvio Padrão Máximo Mínimo Mediana 

1ª  10,3 5,7 29,0 4,0 8,0 

2ª  6,4 3,4 16,0 3,0 5,0 

 

Em relação à CTE referente à 1ª internação, a média foi de 60,9% (±12,8), 

enquanto a média no 1º dia foi de 111,4% (±12,6) e no último dia de 37,2% (±11,1) 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 - Apresentação da CTE referente à 1ª internação, incluindo o 1º e último dia. Bauru, 2014 

 Média Desvio Padrão Máximo Mínimo Mediana 

CTE 1ª internação 60,9 12,8 89,5 38,9 57,8 

CTE 1º dia  111,4 12,6 152,9 88,8 111,1 

CTE último dia 37,2 11,1 71,0 26,8 31,0 

 

Quanto à 2ª internação, a CTE foi de 41,6% (±7,3), enquanto no 1º dia foi de 

73% (±20,9) e no último dia de 32,9% (±7,8) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Apresentação da CTE referente à 2ª internação, incluindo o 1º e último dia. Bauru, 2014 

 Média Desvio Padrão Máximo Mínimo Mediana 

CTE 2ª internação 41,6 7,3 63,2 30,3 40,2 

CTE 1º dia 73,0 20,9 117,8 33,5 72,3 

CTE último dia 32,9 7,8 62,0 27,9 30,9 

 

Observou-se diferença significante ao se associar a CTE por meio da média 

NAS entre o 1º e o último dia, referente à 1ª internação (p<0,001) e 2ª internação 

(p<0,001), conforme apresentado nas Tabelas 6 e 7, ou seja, no 1º dia de 

internação, tanto na 1ª quanto na 2ª internação, a CTE foi significativamente maior.  

 

Tabela 6 - Associação entre a CTE referente à 1ª internação e o 1º e último dia. Bauru, 2014 

 Média Desvio Padrão p 

CTE 1º dia 111,4 12,6 

<0,001* CTE último dia 37,2 11,1 

Diferença 74,2 16,2 

Teste T-Student. *Significância estatística (p≤0,05). 
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Tabela 7 - Associação entre a CTE referente à 2ª internação e o 1º e último dia. Bauru, 2014 

 Média Desvio Padrão p 

CTE 1º dia 73,0 20,9 

<0,001* CTE último dia 32,9 7,8 

Diferença 40,1 20,5 

Teste T-Student. *Significância estatística (p≤0,05). 

 

Ao se associar a CTE entre o 1º dia da 1ª e 2ª internação, observou-se 

diferença significante (p<0,001), ou seja, a CTE no 1º dia na 1ª internação foi maior 

(Tabela 8). A mesma análise foi realizada considerando-se o último dia referente à 

1ª e 2ª internação, constatando-se, também, diferença significante (p<0,027), ou 

seja, evidenciou-se que a CTE no último dia da 1ª internação foi maior (Tabela 9). 

Observou-se, portanto, uma progressão decrescente ao se relacionar a CTE e o 

tempo de internação (Figura 6). 

 

Tabela 8 - Associação entre a CTE do 1º dia da 1ª e 2ª internação. Bauru, 2014 

 Média Desvio Padrão p 

CTE 1º dia da 1ª internação 111,4 12,6 

<0,001* CTE 1º dia da 2ª internação 73,0 20,9 

Diferença 38,3 21,7 

Teste T-Student. *Significância estatística (p≤0,05). 

 

Tabela 9 - Associação entre a CTE do último dia da 1ª e 2ª internação. Bauru, 2014 

 Média Desvio Padrão p 

CTE último dia da 1ª internação 37,2 11,1 

0,027* CTE último dia da 2ª internação 32,9 7,8 

Diferença 4,2 10,2 

Teste T-Student. *Significância estatística (p≤0,05). 
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Figura 6 -  Comparação entre CTE referente ao 1º e último dia, da 1ª e 2ª 
internação. Bauru, 2014 

 

Ao se associar a CTE entre a 1ª e 2ª internação, observou-se diferença 

significante (p<0,001) (Tabela 10, Figura 7), ou seja, a CTE foi maior na 1ª 

internação quando comparada com a 2ª internação, e essa diferença foi significante. 

 

Tabela 10 - Associação entre a CTE da 1ª e 2ª internação. Bauru, 2014 

 Média Desvio Padrão p 

CTE na 1ª internação 60,9 12,8 

<0,001* CTE na 2ª internação 41,6 7,3 

Diferença 19,3 13,2 

Teste T-Student. *Significância estatística (p≤0,05). 

 

 

Figura 7 - Associação entre a CTE da 1ª e 2ª internação. Bauru, 2014 
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Considerando-se os itens NAS referentes às atividades relacionadas à 

promoção do autocuidado (7a e 7b – suporte e cuidados aos familiares), observou-

se diferença significante (p<0,001) ao se associar a 1ª e a 2ª internação, ou seja, a 

promoção do autocuidado influenciou a CTE e essa influencia foi significante. As 

Tabelas 11 e 12 apresentam a associação entre os itens 7a e 7b, na 1ª e 2ª 

internação, em percentuais.  

 

Tabela 11 -  Associação entre a CTE referente à 1ª e 2ª internação e o item NAS 7a, correspondente 
à capacitação dos AAC. Bauru, 2014 

 Média Desvio Padrão P 

Item 7a na 1ª internação 53,9 13,8 

<0,001* Item 7a na 2ª internação 79,5 18,2 

Diferença -25,6 22,5 

Teste T-Student. *Significância estatística (p≤0,05). 

 

Tabela 12 - Associação entre a CTE referente à 1ª e 2ª internação e o item NAS 7b, correspondente 
à capacitação dos AAC. Bauru, 2014 

 Média Desvio Padrão P 

Item 7b na 1ª internação  46,1 13,8 

<0,001* Item 7b na 2ª internação 20,5 18,2 

Diferença 25,6 22,5 

Teste T-Student. *Significância estatística (p≤0,05). 

 

Ao se avaliar a prevalência das intervenções NAS na 1ª internação, 

constatou-se o predomínio dos itens: monitorização e controle (100%, n=320), 

procedimentos de higiene (100%, n=320), medicação, exceto drogas vasoativas 

(100%, n=320), mobilização e posicionamento (100%, n=320), suporte e cuidados 

aos familiares (100%, n=320), cuidados com vias aéreas artificiais (100%, n=320) e 

alimentação enteral por sonda gástrica ou outra via gastrintestinal (100%, n=320) 

(Tabela 13). 
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Tabela 13 -  Distribuição das intervenções terapêuticas do NAS segundo seus itens, relacionados à 1ª 
internação. Bauru, 2014 

ITENS NAS N % 

1.  Monitorização e controle. 320 100% 

1a.  Sinais vitais horários, cálculos e registro regular do balanço hídrico. 199 62% 

1b.  Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 2 h ou 
mais em algum plantão (6 horas) por razões de segurança, gravidade ou 
terapia. 

118 37% 

1c.  Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 4 horas 
ou mais em algum plantão (6 horas) por razões de segurança, gravidade 
ou terapia. 

3 1% 

2.  Investigações laboratoriais: bioquímica e microbiológicas. 67 21% 

3.  Medicação, exceto drogas vasoativas. 320 100% 

4.  Procedimentos de higiene. 320 100% 

4a.  Realização de procedimentos de higiene, que somados ou contínuos 
durem menos de 2 horas por plantão (6 horas). 

221 69% 

4b.  Realização de procedimentos de higiene frequentes, isto é, de 3 a 4 vezes 
por plantão (6 horas), que somados ou contínuos durem menos de 2 
horas por plantão, ou, assistência às crianças em conformidade com o 
item 4ª e que estejam em precaução por contato. 

99 31% 

6.  Mobilização e posicionamento.  320 100% 

6a.  Realização de procedimentos de mobilização e posicionamento de 3 a 6 
vezes por plantão (6 horas), com necessidade de apenas 1 profissional de 
enfermagem. 

243 76% 

6b.  Realização de procedimentos de mobilização e posicionamento realizados 
mais que 6 vezes por plantão (6 horas), com necessidade de apenas 1 
profissional de enfermagem. 

77 24% 

7.  Suporte e cuidado aos familiares. 320 100% 

7a.  Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação 
exclusiva por até uma hora, contínua ou fracionada. 

173 54% 

7b.  Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação 
exclusiva acima de 1 hora, contínua ou fracionada. 

147 46% 

8.  Tarefas administrativas e gerenciais de rotina.  302 94% 

8a.  Realização de tarefas administrativas e gerenciais de rotina. 222 69% 

8b.  Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem 
dedicação integral por cerca de 1 a 2 h em algum plantão, contínuas ou 
fracionadas. 

80 25% 

9.  Suporte respiratório. 51 16% 

10.  Cuidados com vias aéreas artificiais. 320 100% 

11.  Tratamento para melhora da função pulmonar.  83 26% 

15.  Reanimação cardiorrespiratória. 3 1% 

21.  Alimentação enteral por sonda gástrica ou outra via gastrintestinal. 320 100% 

22.  Intervenções específicas na unidade. 48 15% 

23.  Intervenções específicas fora da unidade.  80 25% 
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Ao se avaliar à prevalência das intervenções referentes aos itens do NAS na 

2ª internação, predominaram: monitorização e controle (100%, n=199), 

procedimentos de higiene (100%, n=199), suporte e cuidados aos familiares (100%, 

n=199) e medicação, exceto drogas vasoativas (100%, n=199) (Tabela 14). 

 

Tabela 14 -  Distribuição das intervenções terapêuticas do NAS segundo seus itens, relacionados à 2ª 
internação 

ITENS NAS n % 

1.  Monitorização e controle. 199 100% 

1a.  Sinais vitais horários, cálculos e registro regular do balanço hídrico. 179 90% 

1b.  Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 2 h ou 
mais em algum plantão (6 horas) por razões de segurança, gravidade 
ou terapia. 

20 10% 

2.  Investigações laboratoriais: bioquímica e microbiológicas. 40 20% 

3.   Medicação, exceto drogas vasoativas. 199 100% 

4.  Procedimentos de higiene. 199 100% 

4a.  Realização de procedimentos de higiene, que somados ou contínuos 
durem menos de 2 horas por plantão (6 horas). 

191 96% 

4b.  Realização de procedimentos de higiene frequentes, isto é, de 3 a 4 
vezes por plantão (6 horas), que somados ou contínuos durem menos 
de 2 horas por plantão, ou, assistência às crianças em conformidade 
com o item 4a, e que estejam em precaução por contato. 

8 4% 

6.  Mobilização e posicionamento. 194 97% 

6a.  Realização de procedimentos de mobilização e posicionamento de 3 a 
6 vezes por plantão (6 horas), com necessidade de apenas 1 
profissional de enfermagem. 

180 90% 

6b.  Realização de procedimentos de mobilização e posicionamento 
realizados mais que 6 vezes por plantão (6 horas), com necessidade de 
apenas 1 profissional de enfermagem. 

14 7% 

7.  Suporte e cuidado aos familiares. 199 100% 

7a.  Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação 
exclusiva por até uma hora, contínua ou fracionada. 

159 80% 

7b.  Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação 
exclusiva acima de 1 hora, contínua ou fracionada. 

40 20% 

8.  Tarefas administrativas e gerenciais de rotina.  185 93% 

8a.  Realização de tarefas administrativas e gerenciais de rotina. 159 80% 

8b.  Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem 
dedicação integral por cerca de 1 a 2 horas em algum plantão, 
contínuas ou fracionadas. 

26 13% 

9.  Suporte respiratório. 4 2% 

10.  Cuidado com vias aéreas artificiais. 109 55% 

11.  Tratamento para melhora da função pulmonar.  16 8% 

21.  Alimentação enteral por sonda gástrica ou outra via gastrintestinal. 180 90% 

22.  Intervenções específicas na unidade. 10 5% 

23.  Intervenções específicas fora da unidade.  34 17% 
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Ainda, buscou-se associar a CTE às variáveis: idade e gênero, em relação 

às crianças, porém, não se observou diferença significante, tanto na 1ª internação 

(gênero, p=0,811; idade, p=0,992), quanto na 2ª internação (gênero, p=1,00; idade, 

p=0,650), ou seja, a idade e o gênero das crianças não influenciaram a CTE. 

Por fim, buscou-se avaliar a associação entre os fatores condicionantes 

básicos (características sociodemográficas) dos AAC e a CTE referente à 1ª e 2ª 

internação. Os resultados referentes à 1ª internação: (idade, p=0,992; classe 

socioeconômica, p=0,502; escolaridade, p=0,419; estado civil, p=0,449 e número de 

filhos, p=0,353) e 2ª internação: (idade, p=0,974; classe socioeconômica, p=0,470; 

escolaridade, p=0,588; estado civil, p=0,177 e número de filhos, p=0,614), 

demonstraram não existir diferença significante, ou seja, a CTE não foi influenciada 

pelos fatores condicionantes básicos dos AAC (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Associação entre a CTE na 1ª e 2ª internação, e as variáveis dos AAC: classificação 
socioeconômica, escolaridade, estado civil e número de filhos. Bauru, 2014 

Variáveis n % p 1ª internação p 2ª internação 

Classificação socioeconômica   

0,470* 0,502* Média inferior 12 39 

Baixa superior 19 61 

Escolaridade   

0,588** 0,419** 

Superior completo 10 32 

Superior incompleto 2 6 

Médio completo 12 40 

Médio incompleto 5 16 

Fundamental completo 2 6 

Estado civil   

0,177** 0,449** 
Casada 23 74 

Divorciada 1 3 

Solteira 7 23 

Número de filhos   

0,614** 0,353** 
3 ou 4 2 6 
1 22 71 
2 7 23 

*Teste T-Student.   **Análise de Variância.  Significância estatística (p≤0,05). 

 

 

5.4  DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

 

Para obter um resultado passível de comparação da CTE segundo o NAS 

com o total de horas de enfermagem preconizado pelo COFEN (BRASIL, 2004), de 

acordo com o tipo de assistência que o paciente requer, foi necessário transformar 
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essa pontuação em horas. Considerando-se que cada ponto do NAS equivale a 0,24 

horas e que, em média, mensurou-se na 1ª e 2ª internação, 60,9% e 41,6% 

respectivamente, foram despendidas 14,6 horas de enfermagem na 1ª internação e 

9,9 horas de enfermagem na 2ª internação, no período de 24 horas.  

Referente à 1ª internação, o dimensionamento de pessoal diário segundo 

NAS foi de 15,6 profissionais. Já o dimensionamento anual, que considera o IST, foi 

de 26 profissionais, sendo 11 (42%) enfermeiros e 15 (58%) técnicos de 

enfermagem, considerando-se a recomendação do Cofen (BRASIL, 2004), sobre 

distribuição de profissionais por categoria. Ressalta-se que esse quantitativo de 

pessoal refere-se às 24 horas de assistência de enfermagem, ou seja, o quantitativo 

de pessoal deverá ser distribuído nos turnos de trabalho correspondentes às 24 

horas. A CTE referente às 24 horas foi equivalente à 93,4 horas. 

Referente à 2ª internação, o dimensionamento de pessoal diário segundo as 

horas NAS foi de 13.2 profissionais. Já o dimensionamento anual, que considera o 

IST, foi de 18 profissionais, sendo oito (42%) enfermeiros e dez (58%) técnicos de 

enfermagem, considerando-se a recomendação do Cofen (BRASIL, 2004), sobre a 

distribuição de profissionais por categoria. Ressalta-se novamente, que esse 

quantitativo de pessoal refere-se às 24 horas de assistência de enfermagem, ou 

seja, o quantitativo de pessoal deverá ser distribuído nos turnos de trabalho 

correspondentes às 24 horas. A CTE referente às 24 horas correspondeu a 63,4 

horas. 

Para o cálculo do dimensionamento de pessoal segundo a Resolução Cofen 

(BRASIL, 2004), considerou-se a taxa de ocupação de 80%, o quantitativo de horas 

de enfermagem para pacientes em cuidados semi-intensivos (9,4 horas de 

enfermagem), e a Constante de Marinho (KM), correspondente à jornada semanal 

de trabalho de 36 horas (0,2236). O dimensionamento de pessoal foi de 14 

profissionais, sendo seis (42%) enfermeiros e oito (58%) técnicos de enfermagem, a 

serem distribuídos nos turnos de trabalho referente às 24 horas. A CTE referente às 

24 horas correspondeu a 60,2 horas. 

A Tabela 16 apresenta as diferenças entre o quantitativo de profissionais 

segundo a Resolução Cofen (BRASIL, 2004), e o NAS da 1ª e 2ª internação. 

Observa-se que o quantitativo de pessoal ao se promover o autocuidado foi maior 

em relação à Resolução do Cofen (BRASIL, 2004) (+12) e referente à 2ª internação 
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(+8). Portanto, A CTE e consequentemente o quantitativo de pessoal de 

enfermagem é maior ao se promover o autocuidado. 

 

Tabela 16 - Diferenças entre o quantitativo de profissionais de enfermagem segundo a Resolução 
Cofen - 293/04 e o NAS na 1ª e 2ª internação. Bauru, 2014 

 Resolução Cofen (α) NAS 1ª internação (β)  NAS 2ª internação (Ω) 

Dimensionamento 14 26 18 

Diferença entre α e β -12 +12  

Diferença entre α e Ω -4  +4 

Diferença entre β e Ω  +8 -8 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A primeira preocupação em relação à realização do presente estudo constou 

em identificar e utilizar um instrumento de coleta de dados válido em nossa realidade 

assistencial, considerando a especificidade de nosso processo de trabalho. 

Embora primariamente o NAS tenha sido desenvolvido para mensurar a CTE 

em UTI, observa-se sua aplicação em diferentes contextos. No entanto, alguns 

autores apontam sobre a necessidade de se validar sua eficácia quanto à sua 

aplicação em outras Unidades (MIRANDA et al., 2003; GONÇALVES; PADILHA; 

CARDOSO SOUSA, 2007; LIMA; TSUKAMOTO; FUGULIN, 2008; BRITO; 

GUIRARDELLO, 2011). 

Nesse contexto, optou-se em construir e validar um Tutorial a respeito de 

sua aplicação na Unidade comtemplada no presente estudo, buscando uniformizar a 

coleta de dados e denotar fidelidade àquilo que se pretende mensurar (PADILHA et 

al., 2005). 

Gonçalves, Padilha e Cardoso Sousa (2007), apresentaram diretrizes sobre 

a aplicação do NAS em UTI. Bochembuzio (2007) desenvolveu um Tutorial referente 

à aplicação do NAS em Unidades neonatais. Lima, Tsukamoto e Fugulin (2008), 

apresentaram diretrizes referentes à aplicação do NAS na avaliação de pacientes de 

alta dependência de enfermagem, reforçando sobre a importância dessa 

metodologia para tornar os resultados representativos. Amadeu (2015) confeccionou 

um Tutorial referente à aplicação do NAS em UTI especializada em pacientes com 

queimaduras. Estes estudos demonstraram os benefícios em facilitar e uniformizar a 

aplicação do NAS em diferentes realidades. 

Métodos de validação são indispensáveis para pesquisas nas quais se 

propõe utilizar metodologias rigorosas. Vale ressaltar, que no processo de confecção 

e validação de um Tutorial, permanece intacta a relação lógica com a estrutura do 

instrumento (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004; JÚNIOR; MATSUDA, 2012). 

A validação do tutorial ocorreu por meio da Técnica Delphi. Investigações 

que utilizaram essa metodologia certificam sua eficácia (DAVIS, 1992; GRANT; 

DAVIS, 1997; JÚNIOR; MATSUDA, 2012). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gon%C3%A7alves%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17689247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Padilha%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17689247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cardoso%20Sousa%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17689247
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Participaram do processo de validação do Tutorial, sete juízes, que 

contemplavam plenamente as recomendações apontadas na literatura, incluindo 

experiência profissional clínica e metodológica, possuir especialização Latu e Stricto 

Senso, possuir publicações na área de gerenciamento de enfermagem, entre outros. 

Esses dados reforçam a confiabilidade do processo de validação. O perfil dos juízes 

está em conformidade a outras pesquisas (DAVIS, 1992; GRANT; DAVIS, 1997; 

ÁVILA; SANTOS, 1998; JÚNIOR; MATSUDA, 2012). 

A validação do Tutorial compreendeu dois ciclos. Nesses, além da 

conformidade entre os juízes, buscou-se avaliar a abrangência, clareza e pertinência 

do instrumento (FARO, 1997; RUBIO et al., 2003). O percentual de concordância 

obedeceu ao preconizado na literatura (GRANT; DAVIS, 1997; WRIGHT; 

GIOVINAZZO, 2000; RUBIO et al., 2003). 

É importante ressaltar que o Tutorial confeccionado e validado neste estudo, 

será utilizado para treinamento da equipe de enfermeiros sobre a mensuração da 

CTE, principalmente quanto à uniformidade na coleta de dados. A falta de 

padronização na utilização do NAS tem sido apontada como uma limitação do 

instrumento (CONISHI; GAIDZINSKI, 2007). Ainda, pensando na proposta do SUS 

quanto à descentralização de Serviços, a confecção e validação do Tutorial 

permitirão sua utilização e replicação de maneira fidedigna em outras Instituições.  

No presente estudo, ao analisar a caracterização dos pacientes em relação 

ao gênero, observou-se o predomínio do feminino, corroborando a literatura ao 

afirmar que as fissuras de palato isoladas são prevalentes no gênero feminino 

(CYMROT et al., 2010). Deve-se considerar, ainda, que a SRI é caracterizada, entre 

outros, pela fissura de palato em 90% dos casos, o que pode justificar este resultado 

(MARQUES et al., 2010).  

A média de idade das crianças foi de 26 dias. Esse resultado reflete a 

necessidade precoce de internação do lactente com SRI, considerando as 

complicações respiratórias e alimentares inerentes que denotam tratamento 

imediato, visando evitar complicações, entre elas a morte. Lactentes cuja internação 

é tardia, frequentemente apresentam agravamento do quadro sintomatológico, 

incluindo, além da insuficiência respiratória, desnutrição associada à disfagia 

(SALMEN, 2011; TRETTENE; FIOROTTI, 2011). 



6 Discussão 

 

93 

Tanto a idade como o gênero não influenciaram a CTE. A literatura aponta 

que a CTE não está associada diretamente com a idade ou gênero dos pacientes, e 

sim com a complexidade e perfil assistencial (DIAS, 2006; ELIAS et al., 2006; 

BRITO; GUIRARDELLO, 2011; LEITE; SILVA; PADILHA, 2012). 

Os fatores condicionantes básicos compreendem fatores internos e externos 

referentes ao indivíduo, reais ou potenciais, podendo influenciar a capacidade de 

autocuidado (OREM, 2001). Coura et al. (2013), ressaltam sobre a importância de se 

considerar esses aspectos na implementação do processo de enfermagem. Esses 

fatores contribuem na identificação das necessidades individuais dos AAC, 

denotando informações essenciais quanto ao plano de trabalho do enfermeiro 

referente à capacitação dos cuidadores (MONDINI, 2008). 

Em relação aos AAC, os fatores condicionantes básicos abordados no 

presente estudo compreenderam a idade, escolaridade, classificação 

socioeconômica, estado civil e número de filhos. Observou-se, porém, que estes não 

influenciaram a capacitação para o autocuidado referente ao lactente com SRI e, 

tampouco, a CTE. Para Orem (2001), a principal característica do AAC consta da 

disposição e capacitação referente à manutenção do bem-estar e da qualidade de 

vida. 

Quanto à idade dos AAC, observou-se o predomínio de jovens. Esse achado 

está em conformidade com os estudos de Furlaneto e Pretto (2000); Graziosi, 

Salgado e Castilho (2000); Mondini (2008); Trettene (2011); Trettene et al. (2014). 

Jovens geralmente apresentam maior disposição e facilidade para o aprendizado, 

fator que contribui para a capacitação ao autocuidado. 

Em relação à escolaridade, predominou o ensino médio completo. Resultado 

similar foi encontrado por Trettene et al. (2014). Acredita-se que quanto maior a 

escolaridade, maior a instrução, e consequentemente, maior a facilidade em adquirir 

os conhecimentos relativos à capacitação para o autocuidado.  

Soares e Zambulan (2001) relacionam a capacidade de aprendizado ao nível 

escolar. Orem (2001), enfatiza a necessidade de aprendizado do AAC para garantir 

a continuidade dos cuidados no domicílio. 

Sobre a classificação socioeconômica, evidenciou-se predomínio da baixa 

superior; resultado significativo, considerando as limitações inerentes às classes 
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menos favorecidas sobre a as atividades de autocuidado. Segundo Mondini (2008) e 

Trettene et al. (2014), o enfermeiro deve elaborar junto da família um planejamento 

dos cuidados no domicílio, identificando a necessidade de suporte da comunidade 

para garantir a continuidade dos cuidados. 

Evidencia-se que o perfil socioeconômico dos pacientes atendidos no 

HRAC-USP tem permanecido estável, pois, Mondini (2001); Montagnoli et al. (2005); 

Mondini (2008); Trettene, Mondini e Marques (2013); Trettene et al. (2014), em 

estudos realizados no HRAC-USP em diferentes momentos, evidenciaram 

resultados semelhantes. 

Freitas et al. (2004); Souza-Freitas et al. (2004); Baroneza et al. (2005); 

Cerqueira et al. (2005); Freitas e Silva et al. (2008), observaram resultados similares, 

ao concluírem que a maioria dos pacientes com fissura labiopalatina abordados em 

seus estudos pertenciam ao nível socioeconômico baixo. Esse achado pode estar 

associado ao fato do HRAC-USP ser uma Instituição pertencente ao SUS, e, 

portanto, receber principalmente pacientes que não possuam planos de saúde 

privados. Soma-se a isto, a centralização dos atendimentos em nível nacional de 

lactentes com SRI, embora se perceba na atualidade, um esforço em relação à 

descentralização. 

A maioria dos AAC possuía apenas um filho. Madeira (1994); Trettene 

(2011); Trettene et al. (2014), encontraram resultados similares em seus estudos. 

Quanto maior o número de filhos, maior a dificuldade dos AAC em prestarem os 

cuidados, principalmente em lactentes com SRI, por requererem maior atenção e 

cuidados frequentes (MONDINI, 2008; TRETTENE; FIOROTTI, 2011). 

Quanto ao estado civil, predominaram as casadas, corroborando com 

Trettene et al. (2014). Evidenciamos com frequência, que os AAC cujas famílias são 

estruturadas, apresentam facilidade em desempenhar ações de cuidar. 

Graciano, Tavano e Bachega (2007), enfatizam a importância da inserção da 

família no processo reabilitador da criança. O apoio e envolvimento familiar nas 

atividades educativas relacionadas ao processo de autocuidado são apontados 

como importantes fatores de êxito, em relação ao processo reabilitador 

(RODRÍGUEZ-GÁZQUEZ; ARREDONDO-HOLGUÍN; HERRERA-CORTÉS, 2012; 

TRETTENE et al., 2014). 
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A maioria dos AAC constava da mãe, corroborando com Souza e Oliveira 

(2010); Trettene (2011); Trettene et al. (2014). A presença materna fortalece o 

vínculo mãe-filho, além de contribuir para melhor resposta ao tratamento, minimizar 

o estresse imposto pelo processo de hospitalização e promoção da capacitação 

quanto ao autocuidado, prevenindo potenciais complicações. 

De acordo com Ardigo e Amante (2013), a manutenção dos cuidados de 

enfermagem após a alta hospitalar é frequentemente realizada por familiares, 

incluindo os pais. 

Dias e Motta (2004) e Quirino, Collet e Neves (2010), defendem a presença 

materna durante a hospitalização, pois, além de contribuir na recuperação da 

criança, passam a ser colaboradoras, somando esforços para um cuidado holístico e 

humanizado. 

Pradubwong et al. (2012); Trettene, Mondini e Marques (2013); Trettene et 

al. (2014), apontam a internação como momento propício à capacitação dos AAC. 

Afirmam, ainda, sobre a necessidade em se identificar as dúvidas dos cuidadores, 

favorecendo a continuidade dos cuidados após a alta hospitalar. 

Quanto à CTE referente à 1ª internação, a média foi de 60,9%, enquanto na 

2ª internação foi de 41,6%. Observou-se, ainda, que em ambas as internações, 

houve uma regressão significativa da CTE quando comparado o 1º e último dia de 

internação. Ao se comparar a média NAS referentes a 1ª e 2ª internação, observou-

se que as atividades relacionadas à capacitação para o autocuidado contribuíram 

para aumentar a CTE. 

Bochembuzio (2007) identificou média NAS de 66,9% em UCSI neonatal. 

Recente estudo desenvolvido na UCSI com o objetivo de avaliar a CTE apontou que 

a média NAS foi de 49,5% (LUIZ, 2014). Resultado similar foi observado em estudo 

realizado em UCSI de adultos (WOLFF et al., 2007). 

Investigação que buscou identificar a CTE em diferentes berçários 

pertencentes a uma Unidade neonatal, elencados segundo a gravidade dos 

pacientes em baixo risco, médio risco, alto risco e isolamento, evidenciou que a 

média NAS foi proporcional à complexidade assistencial (NUNES; TOMA, 2013). 

Outro estudo com o mesmo objetivo, realizado em UTI Pediátrica, apontou média 

NAS superior a 56% (CAMPAGNER; GARCIA; PIVA; 2014). Ambos permitem inferir 
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que quanto maior a complexidade do paciente, maior a CTE. A literatura enfatiza 

essa associação (GOULART et al., 2014). 

Em contrapartida, estudos sobre a CTE em diferentes Unidades 

evidenciaram médias NAS variadas, demonstrando que a CTE relaciona-se ao perfil 

dos pacientes, incluindo o grau de dependência, complexidade das patologias, 

processo de trabalho, perfil dos profissionais, disponibilidade de equipamentos e 

planta física (DIAS, 2006; PADILHA et al., 2008; PENG; MAYNER; WANG, 2014). 

Ao se comparar a média NAS do primeiro e do último dia de internação, 

referente à 1ª internação e 2ª internação, observou-se regressão significativa da 

CTE. Resultados similares foram observados em outras investigações (GOULART et 

al., 2014; PENG; MAYNER; WANG, 2014). Associamos este resultado ao fato dos 

pacientes, no primeiro dia de internação, requererem maiores cuidados, 

principalmente por se encontrarem em condições clínicas desfavoráveis. Soma-se, 

ainda, o fato dos familiares se encontrarem fragilizados emocionalmente, além de 

estarem despreparados para o autocuidado, fatores esses que contribuem para o 

aumento da CTE. 

Ao se associar a CTE entre a 1ª e 2ª internação, observou-se regressão 

significante, evidenciada também, quanto ao tempo de internação, ou seja, a 

capacitação dos cuidadores na promoção do autocuidado, além de diminuir a CTE, 

minimizou o tempo de internação.  

Estudo realizado em UCSI de adultos verificou que 29% dos pacientes 

receberam alta hospitalar, enquanto outros 28% foram transferidos para unidades de 

menor complexidade, retratando o papel da UCSI em restaurar as condições dos 

pacientes preparando-os para a alta (WOLFF et al., 2007). 

Em relação à média de duração da internação, a 1ª foi de 10,3 dias, 

enquanto da 2ª foi de 6,4 dias, ou seja, além de diminuir a CTE, a promoção do 

autocuidado contribuiu para diminuir o tempo de internação.  

Minimizar o tempo de internação tem sido apontado como importante 

indicador de qualidade assistencial, considerando que o aumento do tempo de 

internação está associado ao aumento na morbimortalidade, das reinternações e 

dos custos totais, incluindo os econômicos e sociais (KABEN et al., 2008; 
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GIAKOUMIDAKIS et al., 2011; SILVA; SOUSA; PADILHA, 2011; GIAKOUMIDAKIS 

et al., 2012; ARAUJO et al., 2013). 

Considerando-se os itens NAS referentes às atividades relacionadas à 

promoção do autocuidado (suporte e cuidados aos familiares), observou-se 

diferença significante ao se associar a 1ª e a 2ª internação, ou seja, a capacitação 

dos AAC influenciou a CTE, e essa influência foi significante.  

É importante enfatizar sobre a pertinência do NAS quanto a assistência à 

família. Outros estudos corroboram essa afirmação (MIRANDA et al., 2003; 

BOCHEMBUZIO, 2007; NUNES; TOMA, 2013; LUIZ, 2014).  

Diante da hospitalização, a enfermagem passa a exercer função facilitadora 

e educadora no processo de ensino-aprendizagem, promovendo, além dos cuidados 

técnicos, a inserção da família no contexto dos cuidados, considerando, 

principalmente, a capacitação dos cuidadores (TRETTENE; MONDINI; MARQUES, 

2013; LUIZ, 2014; TRETTENE et al., 2014).  

O sistema apoio-educativo defendido por Orem (2001), está explicito na 

atuação da enfermagem. Trettene et al. (2014), defendem que o processo de 

capacitação dos cuidadores deve iniciar-se o mais precocemente possível.  

Santos e Sarat (2008), enfatizam sobre a necessidade de inserção de 

clientes e familiares no sistema apoio-educativo desde a admissão, visando envolvê-

los no cuidado, além de reafirmar e estruturar sua função de continuador dos 

cuidados no domicílio. 

Para o sucesso do sistema apoio-educativo, a comunicação entre a equipe 

de enfermagem e os AAC deve ser eficaz, envolvendo linguagem acessível, ensino 

à beira-leito, supervisão para confirmação do aprendizado e plano de cuidados 

individualizados, visando atuar segundo as necessidades e expectativas dos AAC. A 

manutenção de uma relação dialogada entre profissionais e cuidadores com vistas 

ao sucesso do processo ensino-aprendizagem é defendida na literatura (GOMES et 

al., 2014). 

Segundo Razera e Braga (2011), a equipe de enfermagem tende a focalizar 

suas orientações em aspectos técnicos, o que dificulta a comunicação junto ao 

paciente, ocasionando dificuldade de entendimento e assimilação da informação. 
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Afirmam, ainda, que o afastamento do enfermeiro de perto do paciente gera estresse 

e descontentamento, porém, ao se fazer presente, promove satisfação e segurança.  

Sistemas de educação e orientação à saúde frequentemente são 

classificados como cuidados mínimos de enfermagem; no entanto, requerem 

profissionais altamente habilitados e disponíveis (SOARES; GAIDZINSKI; CIRICO, 

2010; NAGATA et al., 2014), o que certamente contribui para o aumento da CTE. 

Nesse contexto, o presente estudo aponta a necessidade em se rever o 

dimensionamento de pessoal necessário para esse perfil de assistência, 

considerando o aumento significativo na CTE. Em referência ao dimensionamento 

de pessoal de enfermagem, Garcia e Fugulin (2012) ressaltam sobre a necessidade 

em identificar previamente as demandas assistenciais dos usuários, e não somente 

considerar o preconizado por órgãos oficiais. 

Vale ressaltar, que na UCSI contemplada neste estudo, os AAC 

permanecem durante todo o período diurno, o que favorece o processo apoio-

educativo proposto por Orem (2001); no entanto, aumenta a CTE. A literatura aponta 

a associação entre alta CTE e o suporte e cuidados aos familiares, incluindo a 

permanência da família na Unidade durante a internação (STAFSETH; SOLMS; 

BREDAL, 2011; ATHANASIOU et al., 2014). 

Nusbaum et al. (2008) e Pongpagatip et al. (2012), ressaltam sobre o desafio 

da equipe de enfermagem, a respeito da capacitação dos AAC, considerando a 

influência que a qualidade dos cuidados prestados exerce sobre o processo 

reabilitador. Essa observação é somatizada em lactentes com SPRI. Fica evidente, 

portanto, a necessidade não somente de capacitar os AAC, mas de avaliar a 

qualidade do cuidado prestado por eles.   

Além dos aspectos relacionados ao autocuidado, tanto quanto receber 

informações sobre os pacientes por parte da classe médica, os familiares desejam 

ser informados por enfermeiros sobre os cuidados prestados, normas e rotinas da 

Unidade, equipamentos, entre outros (VERHAEGHE et al., 2005), fatores esses, que 

contribuem para o aumento da CTE. 

Quanto à avaliação dos itens NAS, tanto na 1ª quanto na 2ª internação, 

observou-se a prevalência das atividades básicas de enfermagem, corroborando a 

literatura (BOCHEMBUZIO, 2007; WOLFF et al., 2007; LUIZ, 2014). 
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Investigação que avaliou a CTE em Unidades neonatais apontou 

conformidade entre os itens NAS, incluindo o suporte e cuidados aos familiares, 

diferenciando somente em relação à prevalência dos itens: tratamento para melhora 

da função pulmonar e intervenções específicas na unidade, em relação à UTI. Fica 

evidente, portanto, a conformidade em relação ao perfil de atendimento referente às 

UCSI (BOCHEMBUZIO, 2007). 

Vale ressaltar que os itens: suporte ventilatório e alimentação por sonda, 

prevaleceram no presente estudo. Como enfatizado anteriormente, associamos esse 

resultado à SRI, na qual a criança geralmente evolui com quadros de alterações 

respiratórias e disfagia (MARQUES et al., 2010; TRETTENE; FIOROTTI, 2011). 

Os itens: cuidados com drenos, medicação vasoativa, monitorização do átrio 

esquerdo, reanimação cardiorrespiratória, técnicas de hemofiltração/dialíticas, 

medida da pressão intracraniana e tratamento da acidose/alcalose metabólica, não 

foram pontuados. Trata-se de procedimentos específicos de pacientes intensivos. 

Resultado similar foi evidenciado por Bochembuzio (2007).  

Comparando-se os itens NAS da 1ª e 2ª internação, observou-se que na 2ª 

internação os itens: mobilização e posicionamento, cuidados com vias aéreas 

artificiais e alimentação por sonda gástrica, apresentaram um decréscimo importante 

quanto à sua pontuação.  

Associamos este resultado à evolução do lactente com SRI, incluindo a 

melhora nutricional e maturação das estruturas respiratórias, o que permite a 

decanulação referente à INF e progressão da alimentação por via oral. A eficácia do 

tratamento da SRI com a INF está efetivada (MARQUES et al. 2001; WAGENER et 

al., 2003; MARQUES et al., 2004, 2005, 2008; SALMEN, 2011). Salmen (2011) 

identificou que o tempo médio de utilização da INF foi de 57 dias. 

Outro objetivo do presente estudo constou em realizar o dimensionamento 

de pessoal, e constatou-se que, tanto a CTE quanto o dimensionamento de pessoal 

foram significativamente maiores ao se promover a capacitação para o autocuidado. 

A necessidade emergente em se desenvolver estratégias sistematizadas de 

promoção de cuidados de enfermagem, objetivando a qualidade da assistência e 

segurança do paciente é enfatizada na literatura (RIRATANAPONG et al., 2013). 
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Nesse contexto, aspectos quantitativos e qualitativos referentes ao dimensionamento 

de pessoal são indispensáveis. 

Para se alcançar a tão cobiçada qualidade em saúde, torna-se necessário 

utilizar de maneira eficaz os recursos materiais e humanos, além de proporcionar 

risco mínimo ao cliente e gerar alto grau de satisfação, ou seja, somente a alocação 

adequada de recursos materiais não garante qualidade (SCHMOELLER et al., 2011; 

VERSA et al., 2011), contrariando o raciocínio de muitos gestores. 

A equipe de enfermagem é a maior ao se considerar o quantitativo de 

profissionais de saúde, e, portanto, foco dos administradores na contenção de 

custos. No entanto, a inadequação em relação ao quantitativo de pessoal de 

enfermagem implica diretamente sobre a qualidade da assistência (CONISHI; 

GAIDZINSKI, 2007; PADILHA et al., 2010).  

De acordo com Fugulin et al. (2011) e Aiken et al. (2014), os custos 

operacionais com a alocação adequada de pessoal são menores quando 

comparados aos acarretados por eventos e resultados negativos advindos da 

assistência. 

Atualmente, muita evidência tem sido dada aos fatores associados com a 

segurança do paciente e qualidade da assistência. Diversos estudos têm 

demostrado a relação entre a CTE associada à inadequação quantitativa de pessoal, 

com maior incidência de infecções relacionadas à assistência em saúde, falta de 

adesão à manutenção da cabeceira elevada, falta de adesão à lavagem das mãos, 

erros de medicação, perda de dispositivos (cateteres e drenos), extubação acidental, 

obstrução do tubo traqueal, desconexão acidental do circuito respiratório, aumento 

do tempo de internação, readmissão, óbito e úlcera por pressão. Portanto, fica 

evidente que a alta CTE influencia negativamente a qualidade a assistência (NEEF; 

BOS; TOL, 2009; KNOLL; LAUTENSCHLAEGER; BORNEFF-LIPP, 2010; 

GIAKOUMIDAKIS et al., 2011; GROOT et al., 2011; LAMY FILHO et al., 2011; 

SILVA; SOUSA; PADILHA, 2011; DAUD-GALLOTTI et al., 2012; GARCIA; 

FUGULIN, 2012; GIAKOUMIDAKIS et al., 2012; CREMASCO et al., 2013; LIU et al., 

2013; MAGALHÃES; DALL'AGNOL; MARCK, 2013; VALENTIN et al., 2013; 

BRADLEY et al., 2015; HOYLE; GRANT, 2015). 
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Nesse contexto, Aydin et al. (2015), apontam entre outros, os benefícios da 

adequada alocação de pessoal com a qualidade da assistência, incluindo menor 

índice de eventos adversos. 

Schwab et al. (2012) ressaltaram a importância em se avaliar a CTE e o 

quantitativo de pessoal de enfermagem, uma vez que existe uma tendência em se 

reduzir o número de profissionais, enquanto os eventos adversos, incluindo as 

infecções relacionadas com a assistência à saúde, continuam a aumentar. 

O adequado dimensionamento da equipe de enfermagem implica em 

benefícios que vão além dos relacionados à segurança do paciente, abrangendo 

questões sobre satisfação profissional, promoção de assistência humanizada e 

holística, além da repercussão Institucional, uma vez que incide diretamente sobre a 

qualidade tão desejada e indispensável na atualidade.  

Outro aspecto importante relacionado à CTE, refere-se à saúde dos 

trabalhadores. A enfermagem encontra-se em destaque entre as profissões 

apontadas como mais estressantes (RIBEIRO et al., 2012). 

Na enfermagem, as consequências do estresse ocupacional são 

devastadoras, incluindo índices alarmantes de incapacitação temporária ao trabalho, 

absenteísmo, insatisfação profissional, entre outros, influenciando negativamente e 

diretamente a qualidade da assistência e segurança do paciente (ISFORT, 2013). 

A CTE foi apontada como um importante fator etiológico de estresse aos 

enfermeiros hospitalares, em um estudo comparativo entre dois hospitais de 

egípcios. A pesquisa revelou que a falta de pessoal, alta CTE e falta de recursos 

materiais, influenciaram a ocorrência do estresse. Ressaltou ainda, a relação entre a 

satisfação no trabalho e a qualidade dos cuidados prestados (ZAGHLOUL; EL 

ENEIN, 2009). Outras investigações apontaram a excessiva CTE como principal 

fonte de estresse entre enfermeiros (WEI-WEN et al., 2010; DMYTRYSHYN et al., 

2015).  

Embora o estresse seja um componente indissociável da atuação da 

enfermagem no contexto hospitalar, a redução do estresse no local de trabalho deve 

estar entre principais prioridades dos gestores hospitalares (HABIBI; TAHERI; 

HASANZADEH, 2015). 
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Ressalta-se, no entanto, que o quantitativo de pessoal, isoladamente, não 

corresponde necessariamente à qualidade da assistência, devendo ser trabalhados 

na mesma proporção, os aspectos qualitativos.  

Nesse contexto, embora preconizado pela Legislação (BRASIL, 1987), que a 

assistência de enfermagem aos pacientes que demandem cuidados de maior 

complexidade assitencial seja realizado exclusivamente por enfermeiros, observa-se 

na prática que essa lei está aquém de ser cumprida.  

A Resolução Cofen (BRASIL, 2004), preconiza que a equipe de enfermagem 

necessária ao atendimento de pacientes semi-intensivos, seja composta por 42% de 

enfermeiros e 58% de técnicos de enfermagem. Essa recomendação considera o 

presuposto de queo enfermeiro possui conhecimentos científicos pertinentes à 

capacidade de tomada de decisão imediata; ou seja, inevitavelmente o não 

cumprimento da lei infere em menor qualidade assistencial.  

Para Inoue (2008), a dificuldade no cumprimento da lei resumiu-se nas 

condições socioeconômicas desfavoráveis, além de políticas públicas que não a 

favorecem. Diferentes investigações apontam os benefícios da assistência de 

enfermagem realizada por enfermeiros, em relação à diminuição na ocorrência de 

eventos adversos e taxa de mortalidade (MCGILLIS HALL; DORAN; PINK, 2004; 

RAFFERTY et al., 2007; TOURONGEU et al., 2007; CHO; HWANG; KIM, 2008). 

Estudo realizado por Fugulin et al. (2012), com o objetivo de avaliar os 

parâmetros preconizados pela Resolução Cofen (BRASIL, 2004), enquanto 

referência nacional para o dimensionamento de pessoal de enfermagem, evidenciou 

os benefícios em relação aos valores referentes aos tempos médios de assistência 

em UTI de adultos. Porém, apontou que as recomendações referentes às categorias 

profissionais estão distantes do preconizado, em relação ao quantitativo de 

enfermeiros. 

Recentemente, a mídia tem apresentado casos de “erros de enfermagem”, 

porém, pouco ou quase nada, se discute sobre a problemática da sobrecarga de 

trabalho e condições insalubres a que se encontram expostos os profissionais 

(LEITE; SILVA; PADILHA, 2012).  

A argumentação por parte dos gestores junto à adminstração referente à 

adequação do quadro de profissionais deve ser fundamentada, e os benefícios em 
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médio e longo prazo, enfatizados (BAERNHOLDT; COX; SCULLY, 2010). No 

entanto, ponderamento na utilização de métodos para quantificar a CTE, bem como 

o controle e domínio sobre as metodologias empregadas, são indispensáveis. Assim, 

recomendamos a utilização do NAS como instrumento eficaz para mensurar a CTE. 

Ao se comparar o dimensionamento de pessoal segundo as horas NAS e a 

Resolução Cofen (BRASIL, 2004), observou-se que o dimensionamento requerido 

segundo o NAS foi superior, corroborando a literatura (BRITO; GUIRARDELLO; 

2011, NUNES; TOMA; 2013; LUIZ, 2014).  

Brito e Guirardello (2011), em um estudo cujo objetivo foi avaliar a CTE em 

uma Unidade de Internação de um hospital de ensino, segundo o NAS, concluíram 

que o perfil assistencial dos pacientes em relação às horas de enfermagem 

correspondeu aos cuidados semi-intensivos e intensivos, quando comparados à 

classificação referente à Resolução Cofen (BRASIL, 2004), denotando CTE 

excessiva. 

Uma investigação que buscou analisar a CTE em diferentes setores de uma 

unidade neonatal segundo o NAS, e comparar o quantitativo de profissionais às 

Legislações vigentes, incluindo a Resolução Cofen (BRASIL, 2004), concluiu que 

existe uma defasagem importante de profissionais, ou seja, o dimensionamento de 

pessoal requerido pelo NAS, entre outros, foi superior ao requerido, segundo a 

Resolução Cofen (NUNES; TOMA, 2013). 

Em contrapartida, outra pesquisa apontou que a CTE mensurada por meio 

da aplicação do NAS foi menor quando comparada à Resolução Cofen (BRASIL, 

2004). As autoras associam este resultado à baixa complexidade dos pacientes, 

devido à inexistência de Unidade de cuidado semi-intensivo na Instituição 

(PANUNTO; GUIRARDELLO, 2012).  

Ainda, Inoue e Matsuda (2010), ao analisarem o dimensionamento do 

pessoal de enfermagem de UTI de Adultos, por meio da aplicação do NAS e da 

Resolução Cofen (BRASIL, 2004), concluíram que, embora com algumas limitações, 

ambos os métodos foram eficazes para esta finalidade.  

Pesquisas nacionais e internacionais têm apontado o adequado 

dimensionamento de pessoal como um grande desafio. No entanto, acreditamos 

veementemente que somente por meio da aplicação de métodos científicos 
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conseguiremos minimizar ou sanar essa problemática (FUGULIN et al., 2012; 

SHIVAM et al., 2014). É importante ressaltar que o dimensionamento da equipe de 

enfermagem é de responsabilidade do enfermeiro (BRASIL, 1987; CAMPOS; MELO, 

2007). 

Ao final, consideramos pertinente apontar algumas limitações do presente 

estudo, entre elas, a especificidade de nosso processo de trabalho e perfil de 

pacientes atendidos, o que impossibilita generalizar os resultados. Ainda, a 

aplicação retrospectiva do NAS, pode de alguma forma, ter influenciado os 

resultados, considerando que a avaliação prospectiva tem sido recomendada 

(DUCCI; PADILHA, 2008). Por fim, a escassez de estudos nacionais e internacionais 

sobre a abordagem do presente estudo, limitou as comparações. 

No entanto, acreditamos que o presente estudo, de abordagem inédita, 

demonstrou a necessidade em se reconsiderar sobre a CTE e consequentemente o 

dimensionamento de pessoal de enfermagem ao se promover a capacitação para o 

autocuidado. 

Assim, encorajamos a realização de estudos multicêntricos sobre o 

dimensionamento de pessoal, que demonstrem não somente o quantitativo de 

pessoal ideal segundo a especificidade do processo de trabalho vinculado ao perfil 

assistencial, mas sua relação com o quantitativo disponível e sua influência sobre os 

indicadores de qualidade, e que possibilitem generalizar os resultados. São 

necessárias, ainda, novas investigações que avaliem o impacto da promoção do 

autocuidado sobre a CTE, seja ele realizado pelo próprio paciente, ou por AAC. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

 O impacto da promoção do autocuidado na carga de trabalho de 

enfermagem foi de 4,6 horas de enfermagem; 

 A construção e validação do Tutorial referente à aplicação do NAS em 

UCSI especializada contribuiu para uniformizar a aplicação do 

instrumento, e poderá ser utilizado no treinamento dos enfermeiros 

referente à mensuração da CTE. Ainda, o processo de validação conferiu 

ao Tutorial a capacidade de ser reprodutível em outros serviços; 

 A CTE segundo as horas NAS foi maior na 1ª internação, quando 

comparada com a 2ª internação, ou seja, a CTE foi maior ao se promover 

a capacitação para o autocuidado; 

 A CTE segundo as horas NAS, foi maior no 1º dia, tanto na 1ª como na 2ª 

internação, quando comparadas ao último dia, refletindo a qualidade da 

assistência de enfermagem quanto à evolução dos pacientes e à 

capacitação dos cuidadores;  

 A CTE não foi influenciada pelos aspectos sociodemográficos (fatores 

condicionantes) das crianças e tampouco dos AAC, tanto na 1ª quanto na 

2ª internação; 

 O item NAS referente à promoção do autocuidado, suporte e cuidado aos 

familiares, foi maior na 1ª internação em comparação com a 2ª 

internação, demonstrando que a promoção do autocuidado influenciou 

significativamente a CTE; 

 O dimensionamento de pessoal de enfermagem referente à 1ª internação 

(promoção do autocuidado) foi de 26 profissionais, enquanto na 2ª 

internação foi de 18 profissionais. Quanto à Resolução Cofen, foi de 14 

profissionais; 

 O dimensionamento de pessoal de enfermagem, segundo as horas NAS, 

ao se promover o autocuidado (1ª internação) foi superior ao da 2ª 

internação e ao recomendado segundo a Resolução Cofen, 
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demonstrando maior necessidade de quantitativo de pessoal ao se 

promover o autocuidado; 

Esses resultados permitem concluir que a CTE foi maior ao se promover o 

autocuidado, e influenciou o quantitativo de profissionais de enfermagem, 

demonstrando a necessidade de se reconsiderar sobre o dimensionamento de 

pessoal referente a esse perfil de assistência.  
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ANEXO A 

 

 
Nursing Actives Score (NAS) 

 

1. MONITORIZAÇÃO E CONTROLES 
1a.  Sinais vitais, cálculo e registro do balanço hídrico (4,5%) 
1b.  Presença à beira do leito e observação contínua ou ativa por 2 horas ou mais em algum plantão 

por razões de segurança, gravidade ou terapia, tais como: ventilação mecânica não-invasiva, 
desmame, agitação, confusão ,mental, posição prona, preparo e administração de fluídos ou 
medicação e auxílio em procedimentos específicos (12,1%) 

1c.  Presença à beira do leito e observação contínua ou ativa por 4 horas ou mais em algum plantão 
por razões de segurança, gravidade ou terapia 

2.  INVESTIGAÇÕES LABORATORIAIS 
2a.  Bioquímicas e Microbiológicas (4,3%) 
3.  MEDICAÇÃO 
3a.  Todas, exceto Drogas Vasoativas (5,6%) 
4. PROCEDIMENTO DE HIGIENE 
4a.  Realização de procedimento de higiene, tais como: curativo de feridas e cateteres intravasculares, 

troca de roupa de cama, higiene corporal do paciente em situações especiais (incontinência, 
vômito, queimaduras, feridas com secreção, curativos cirúrgicos complexos com irrigação) e 
procedimentos especiais (p.ex. isolamento) (4,1%) 

4b.  Realização de procedimento de higiene que durem mais do que 2 horas em algum plantão 
(16,5%) 

4c.  Realização de procedimento de higiene que durem mais do que 4 horas em algum plantão 
(20,0%) 

5. CUIDADOS COM DRENOS 
5a. Todos (exceto Sonda Gástrica) (1,8%) 
6. MOBILIZAÇÃO E POSICIONAMENTO 
6a.  Realização do(s) procedimento(s) até 3 vezes em 24 horas (5,5%) 
6b.  Realização do(s) procedimento(s) mais do que 3 vezes em 24 horas ou com dois enfermeiros em 

qualquer frequência (12,4%) 
7. SUPORTE E CUIDADOS AOS FAMILIARES E PACIENTES 
7a.  Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva por cerca de 1 

hora em qualquer plantão, tais como: explicar condições clínicas, lidar c/ a dor e angústia e lidar c/ 
circunstâncias familiares difíceis. (4,0%) 

7b  Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva 3 horas em 
qualquer plantão, tais como: morte, circunstâncias especiais (p.ex.: grande número de familiares, 
problemas de linguagem e familiares hostis). (32,0%) 

8. TAREFAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS 
8a. Realização de tarefas de rotina, tais como processamento de dados clínicos, solicitações de 

exames e troca de informações profissionais (p.ex.: passagem de plantão e visitas clínicas) 
(4,2%)  

8b. Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por cerca de 
2 h em algum plantão, tais como: atividades de pesquisa, aplicação de protocolos, procedimentos 
de admissão e alta (23,2%) 

8c. Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por cerca de 
4 horas em algum plantão, tais como: morte e procedimentos de doação de órgãos, coordenação 
com (23,2%) 

9. SUPORTE VENTILATÓRIO 
9a. Qualquer forma de ventilação mecânica /ventilação assistida com ou sem pressão expiratória final 

positiva, com ou sem relaxantes musculares; respiração espontânea com ou sem pressão 
expiratória final positiva (CPAP ou BIPAP), com ou sem tubo endotraqueal; oxigênio suplementar 
por qualquer método (1,4%) 

9b. Tratamento para melhora da função pulmonar. Fisioterapia Torácica, expirometria estimulada, 
terapia inalatória e aspiração endotraqueal (4,4%) 
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10.  SUPORTE CARDIOVASCULAR 
10a.  Medicação vasoativa, independente do tipo de dose (1,2%) 
10b.  Reposição intravenosa de grandes perdas de fluídos. Administração de fluídos > 3l/m2/dia, 

independente do tipo de fluido administrado (2,5%) 
10c.  Cateter de artéria pulmonar com ou sem medida do débito cardíaco (1,7%) 
10d.  Reanimação cardiorespiratória nas últimas 24 h (excluí Soco Precordial) (7,1%) 
11.  SUPORTE RENAL 
11a.  Técnicas de hemofiltração. Técnicas Dialíticas (7,7%) 
11b.  Medida quantitativa de débito urinário. Por ex.: por sonda vesical de demora (7,0%) 
12. SUPORTE NEUROLÓGICO 
12a.  Medida da pressão intracraniana (1,6%) 
13. SUPORTE METABÓLICO 
13a. Tratamento da Acidose /Alcalose Metabólica 
13b.  Nutrição parenteral total (2,8%) 
13c.  Alimentação enteral por sonda gástrica ou via gastrointestinal (p.ex. jejunostomia) (1,3%) 
14. INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS 
14a. Intervenção(ões) Específica (s) NA Unidade de Terapia Intensiva. Intubação Endotraqueal, 

Inserção de marcapasso cardioversão, endoscopias, cirurgia de emergência, lavagem gástrica e 
outras nas últimas 24 horas. NÃO ESTÃO INCLUÍDAS: intervenções de rotinas sem 
consequências diretas para as condições clínicas do paciente, tais como: venosos ou arteriais 
(2,8%), radiografias, ecografias, eletrocardiogramas, curativos ou inserção de cateteres 

14b.  Intervenções específicas fora da Unidade de Terapia Intensiva (1,9%) 
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ANEXO B
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ANEXO C 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
______________________________________portador da cédula de identidade ________, 
responsável pelo paciente*_____________________________________________________, após 
leitura minuciosa deste documento, devidamente explicado pelos profissionais em seus mínimos 
detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer 
dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
concordando em participar da pesquisa  “Impacto do autocuidado na carga de trabalho de 
enfermagem”, realizada por Armando dos Santos Trettene, COREN-SP: 129174, sob orientação da 
Dra. Marcia Ribeiro Gomide, CRO: 43414 e Dra. Cassiana M. B. Fontes, COREN-SP 56345, que tem 
como objetivo: avaliar a relação entre o tempo que a equipe de enfermagem necessita para ensinar o 
cuidador sobre os cuidados ao bebê com Sequência de Robin isolada, e o número de funcionários. 
Os procedimentos de enfermagem serão realizados rotineiramente pela equipe de enfermagem, de 
acordo com as necessidades e, a cada 24 horas, todos os procedimentos serão anotados, incluindo 
os realizados diretamente e aqueles relacionados ao ensino sobre os cuidados ao bebê.  

O tempo de cada atividade será quantificado (medido) conforme um estudo da literatura. 
Somente procedimentos rotineiros serão realizados. Sua participação no estudo consiste em permitir 
que o tempo necessário para a realização dos procedimentos seja medido, durante todo período da 
internação de seu bebê. Alguns dados referentes a você, como: idade, gênero, escolaridade, 
classificação socioeconômica, estado civil, número de filhos e grau familiar, serão obtidos por meio de 
consulta ao prontuário de seu bebê. 

"Caso o sujeito da pesquisa queira apresentar reclamações em relação à sua participação na 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, do 
HRAC-USP, pelo endereço Rua Silvio Marchione, 3-20 no Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão ou pelo telefone (14) 3235-8421". 

Fica claro que, o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a qualquer momento 
retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e 
ciente de que todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de 
sigilo profissional (Art. 35 do Código de Ética de Enfermagem). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

 

 

 

Bauru-SP, ____ de ______________________ de _____. 

 

 

 

__________________________________               ___________________________________ 
        Assinatura do Sujeito da Pesquisa                          Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

* A SER PREENCHIDO, SE O SUJEITO DA PESQUISA NÃO FOR O PACIENTE. 

 

 

Nome do Pesquisador Responsável:  
Armando dos Santos Trettene 
Endereço Institucional: Rua Silvio Marchione, 3-20  
Cidade: Bauru   Estado: SP   CEP: 17043-900 
Telefone: 32358000   E-mail: armandotrettene@usp.br  
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ANEXO D 

 

 
Resolução Cofen-293/2004 

 
Fixa e Estabelece Parâmetros para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem 

nas Unidades Assistenciais das Instituições de Saúde. 

O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

CONSIDERANDO o artigo 8º, incisos IV, V e XIII; artigo 15, inciso II, III, IV, VIII e XIV, da Lei nº 
5.905/73; 

CONSIDERANDO a Resolução COFEN nº 242/2000, que aprova o Regimento Interno da Autarquia, 
o disposto nos seus artigos 10, inciso I, alínea a, artigo13, incisos IV, V, XI, XIII e XVIII, e cumprindo 
deliberação do Plenário em sua 322ª Reunião Ordinária; 

CONSIDERANDO inexistir matéria regulamentando as unidades de medida e a relação de horas de 
enfermagem por leito ocupado, para estabelecer o quadro de profissionais de enfermagem; 

CONSIDERANDO haver vacância na lei sobre a matéria; 

CONSIDERANDO a necessidade requerida pelos gerentes e pela comunidade de Enfermagem, da 
revisão dos parâmetros assistenciais em uso nas instituições, face aos avanços verificados em vários 
níveis de complexidade do sistema de saúde e às atuais necessidades assistenciais da população; 

CONSIDERANDO a necessidade imediata, apontada pelos gestores e gerentes das instituições de 
saúde, do estabelecimento de parâmetros como instrumento de planejamento, controle, regulação e 
avaliação da assistência prestada; 

CONSIDERANDO a necessidade de flexibilizar nas instituições de saúde públicas e privadas do país, 
a aplicação de parâmetros que possibilitem os ajustes necessários, derivados da diferença do perfil 
epidemiológico e financeiro; 

CONSIDERANDO a ampla discussão sobre o estabelecimento de parâmetros de cobertura 
assistencial no âmbito da enfermagem, que possibilitou a participação efetiva da comunidade técnico-
científica, das entidades de classe, dos profissionais de saúde, dos gerentes das instituições de 
saúde, na sua formulação, através da Consulta Pública COFEN nº 01/2003, e a deliberação do 
Plenário do Conselho Federal de Enfermagem; 

CONSIDERANDO que o caráter disciplinador e fiscalizador dos Conselhos de Enfermagem sobre o 
exercício das atividades nos Serviços de Enfermagem do país, aplica-se também, aos quantitativos 
de profissionais de Enfermagem nas instituições de saúde; 

CONSIDERANDO que, para garantir a segurança e a qualidade da assistência ao cliente, o quadro 
de profissionais de Enfermagem, pela continuidade ininterrupta e a diversidade de atuação depende, 
para seu dimensionamento, de parâmetros específicos; 

CONSIDERANDO os avanços tecnológicos e a complexidade dos cuidados ao cliente, quanto às 
necessidades físicas, psicossomáticas, terapêuticas, ambientais e de reabilitação; 

CONSIDERANDO que compete ao Enfermeiro estabelecer o quadro quantiqualitativo de 
profissionais, necessário para a prestação da Assistência de Enfermagem, 

RESOLVE: 

Art. 1º – Estabelecer, na forma desta Resolução e de seus anexos I, II, III e IV, os parâmetros para 
dimensionar o quantitativo mínimo dos diferentes níveis de formação dos profissionais de 
Enfermagem para a cobertura assistencial nas instituições de saúde. 

§ 1º – Os referidos parâmetros representam normas técnicas mínimas, constituindo-se em referências 
para orientar os gestores e gerentes das instituições de saúde no planejamento, programação e 
priorização das ações de saúde a serem desenvolvidas; 
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§ 2º – Esses parâmetros podem sofrer adequações regionais e/ou locais de acordo com realidades 
epidemiológicas e financeiras, desde que devidamente justificados e aprovados pelos respectivos 
Conselhos Regionais de Enfermagem e, posteriormente, referendados pelo COFEN. 

Art. 2º – O dimensionamento e a adequação quantiqualitativa do quadro de profissionais de 
Enfermagem devem basear-se em características relativas: 

I – à instituição/empresa: missão; porte; estrutura organizacional e física; tipos de serviços e/ou 
programas; tecnologia e complexidade dos serviços e/ou programas; política de pessoal, de recursos 
materiais e financeiros; atribuições e competências dos integrantes dos diferentes serviços e/ou 
programas e indicadores hospitalares do Ministério da Saúde. 

II – ao serviço de Enfermagem: – Fundamentação legal do exercício profissional (Lei nº 7.498/86 e 
Decreto nº 94.406/87); – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resoluções COFEN e 
Decisões dos CORENs; – Aspectos técnico- administrativos: dinâmica de funcionamento das 
unidades nos diferentes turnos; modelo gerencial; modelo assistencial; métodos de trabalho; jornada 
de trabalho; carga horária semanal; padrões de desempenho dos profissionais; índice de segurança 
técnica (IST); taxa de absenteísmo (TA) e taxa ausência de benefícios (TB) da unidade assistencial; 
proporção de profissionais de Enfermagem de nível superior e de nível médio, e indicadores de 
avaliação da qualidade da assistência. 

III – à clientela: sistema de classificação de pacientes (SCP), realidade sócio-cultural e econômica. 

Art. 3º – O referencial mínimo para o quadro de profissionais de Enfermagem, incluindo todos os 
elementos que compõem a equipe, referido no Art. 2º da Lei nº 7.498/86, para as 24 horas de cada 
Unidade de Internação, considera o SCP, as horas de assistência de Enfermagem, os turnos e a 
proporção funcionário/leito. 

Art. 4º – Para efeito de cálculo, devem ser consideradas como horas de Enfermagem, por leito, nas 
24 horas: 

- 3,8 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado; 

- 5,6 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intermediária; 

- 9,4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva; 

- 17,9 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva. 

§ 1º – Tais quantitativos devem adequar-se aos elementos contidos no Art. 2º desta Resolução. 

§ 2º – O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido de um índice de segurança 
técnica (IST) não inferior a 15% do total. 

§ 3º – Para o serviço em que a referência não pode ser associada ao leito-dia, a unidade de medida 
será o sítio funcional, com um significado tridimensional: atividade(s), local ou área operacional e o 
período de tempo (4, 5 ou 6 horas ). 

§ 4º – Para efeito de cálculo deverá ser observada a cláusula contratual quanto à carga horária. 

§ 5º – Para unidades especializadas como psiquiatria e oncologia, deve-se classificar o cliente 
tomando como base as características assistenciais específicas, adaptando-as ao SCP. 

§ 6º – O cliente especial ou da área psiquiátrica, com intercorrência clínica ou cirúrgica associada, 
deve ser classificado um nível acima no SCP, iniciando-se com cuidados intermediários. 

§ 7º – Para berçário e unidade de internação em pediatria, caso não tenha acompanhante, a criança 
menor de seis anos e o recém nascido devem ser classificados com necessidades de cuidados 
intermediários. 

§ 8o – O cliente com demanda de cuidados intensivos deverá ser assistido em unidade com 
infraestrutura adequada e especializada para este fim. 

§ 9º – Ao cliente crônico com idade superior a 60 anos, sem acompanhante, classificado pelo SCP 
com demanda de assistência intermediária ou semi-intensiva deverá ser acrescido de 0,5 às horas de 
Enfermagem especificadas no Art.4º. 

Art. 5º – A distribuição percentual do total de profissionais de Enfermagem deve observar as 
seguintes proporções e o SCP: 
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1 – Para assistência mínima e intermediária: de 33 a 37% são Enfermeiros (mínimo de seis) e os 
demais, Auxiliares e/ ou Técnicos de Enfermagem; 

2 – Para assistência semi-intensiva: de 42 a 46% são Enfermeiros e os demais, Técnicos e Auxiliares 
de Enfermagem; 

3 – Para assistência intensiva: de 52 a 56% são Enfermeiros e os demais, Técnicos de Enfermagem. 

Parágrafo único – A distribuição de profissionais por categoria deverá seguir o grupo de pacientes de 
maior prevalência. 

Art. 6º – Cabe ao Enfermeiro o registro diário da(s):- ausências ao serviço de profissionais de 
enfermagem; presença de crianças menores de 06 (seis) anos e de clientes crônicos, com mais de 60 
(sessenta) anos, sem acompanhantes; e classificação dos clientes segundo o SCP, para subsidiar a 
composição do quadro de enfermagem para as unidades assistenciais. 

Art. 7º – Deve ser garantida a autonomia do enfermeiro nas unidades assistenciais, para dimensionar 
e gerenciar o quadro de profissionais de enfermagem. 

§ 1º – O responsável técnico de enfermagem da instituição de saúde deve gerenciar os indicadores 
de performance do pessoal de enfermagem. 

§ 2º – Os indicadores de performance devem ter como base a infraestrutura institucional e os dados 
nacionais e internacionais obtidos por “benchmarking”. 

§ 3º – Os índices máximo e mínimo de performance devem ser de domínio público. 

Art. 8º – O responsável técnico de enfermagem deve dispor de 3 a 5% do quadro geral de 
profissionais de enfermagem para cobertura de situações relacionadas à rotatividade de pessoal e 
participação de programas de educação continuada. 

Parágrafo único – O quantitativo de Enfermeiros para o exercício de atividades gerenciais, educação 
continuada e comissões permanentes, deverá ser dimensionado de acordo com a estrutura da 
organização/empresa. 

Art. 9º – O quadro de profissionais de enfermagem da unidade de internação composto por 60% ou 
mais de pessoas com idade superior a 50 (cinquenta) anos, deve ser acrescido de 10% ao IST. 

Art. 10 – O Atendente de Enfermagem não foi incluído na presente Resolução, por executar 
atividades elementares de Enfermagem não ligadas à assistência direta ao paciente, conforme 
disposto na Resolução COFEN nº 186/1995. 

Art. 11 – O disposto nesta Resolução aplica-se a todas as instituições de saúde e, no que couber, às 
outras instituições. 

Art. 12 – Esta Resolução entra em vigor após sua publicação, revogando as disposições em contrário, 
em especial a Resolução 189 de 25 de março de 1996. 

Rio de Janeiro, 21 de Setembro de 2004. 
Gilberto Linhares Teixeira 
COREN-RJ Nº 2.380 
Presidente Carmem de Almeida da Silva 
COREN SP Nº 2254 
Primeira-Secretaria 
 


