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RESUMO 

 

O dimensionamento de recursos humanos em enfermagem é uma ferramenta gerencial 

essencial para suprir as necessidades da clientela e da instituição. Quando se trata de 

Unidade de Terapia Intensiva, em função da gravidade dos pacientes atendidos e da 

tecnologia empregada que demandam um elevado quantitativo de recursos humanos 

especializados, existe a necessidade da utilização de instrumentos específicos para 

medir a carga de trabalho de enfermagem. O Nursing Activities Score é um instrumento 

validado para mensurar a carga de trabalho de enfermagem em Unidade de Terapia 

Intensiva que tem demonstrando efetividade. Trata-se de um estudo transversal, com o 

objetivo principal de avaliar a carga de trabalho de enfermagem de uma Unidade de 

Terapia Intensiva adulto por meio da aplicação do Nursing Activities Score. O estudo 

foi realizado em um hospital privado, referência em oncologia, localizado no Município 

de Natal/RN, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob Parecer nº 558.799 

e CAAE 24966013.7.0000.5293. Para a coleta de dados foram aplicados uma ficha de 

caracterização sociodemográfica do paciente; o Nursing Activities Score para identificar 

a carga de trabalho de enfermagem; e o instrumento de classificação de pacientes de 

Perroca, fornecendo dados sobre o grau de dependência dos pacientes em relação aos 

cuidados de enfermagem. Os dados obtidos foram analisados com o auxílio de um 

pacote estatístico. As variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e 

relativa, ao passo que as numéricas por meio de mediana e intervalo interquartil. Na 

abordagem inferencial foram utilizados os testes Spearman, Qui-quadrado de Wald, 

Kruskal Wallis e Mann-Whitney, considerando-se as variáveis estatisticamente 

significativas aquelas com valores p<0,05. A avaliação das médias gerais de NAS, 

considerando os primeiros 15 dias de internação, foi realizada por meio da análise de 

Estimativa de Equações Generalizadas com ajustamento pela variável tempo de 

internação. A amostra constituiu-se por 40 pacientes, no período de junho a agosto de 

2014. Os resultados demonstraram uma média de idade de 62,1 anos (±23,4) com 

predominância do sexo feminino (57,5%). O mais frequente tipo de tratamento foi 

clínico (60,0%), observando-se uma média de permanência de 6,9 dias (±6,5). Em 

relação à procedência, a maioria dos pacientes (35%) advieram do Centro Cirúrgico. 

Observou-se uma mortalidade de 27,5%. Foram realizadas 277 medidas do escore NAS 

e de Perroca, sendo as médias de 69,8% (±24,1) e 22,7% (±4,2), respectivamente. 

Verificou-se a associação entre o desfecho clínico e a média do Nursing Activities Score 

nas 24 horas (p<0,001), assim como, entre o grau de depência dos pacientes e a carga de 

trabalho de enfermagem (rp 0,653, p<0,001). A carga de trabalho de enfermagem 

encontrada apresentou-se elevada no período analisado, demonstrando que os pacientes 

internados exigiram uma alta demanda de cuidados. Esses achados geram subsídios para 

o dimensionamento de pessoal e alocação de recursos humanos no setor, tendo em vista 

a busca por maior segurança e satisfação do paciente como resultado da assistência 

intensiva, bem como um ambiente de trabalho favorável à qualidade de vida dos 

profissionais. 

 

Descritores: Unidade de Terapia Intensiva; Carga de Trabalho; Enfermagem; Recursos 

Humanos de Enfermagem. 
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ABSTRACT  

 

The sizing of nursing human resources is an essential management tool to meet the 

needs of the patients and the institution. Regarding to the Intensive Care Unit, where the 

most critical patients are treated and the most advanced life-support equipments are 

used, requiring a high number of skilled workers, the use of specific indicators to 

measure the workload of the team becomes necessary. The Nursing Activities Score is a 

validated instrument for measuring nursing workload in the Intensive Care Unit that has 

demonstrated effectiveness. It is a cross-sectional study with the primary objective of 

assessing the workload of nursing staff in an adult Intensive Care Unit through the 

application of the Nursing Activities Score. The study was conducted in a private 

hospital specialized in the treatment of patients with cancer, which is located in the city 

of Natal (Rio Grande do Norte – Brazil). The study was approved by the Research 

Ethics Committee of the hospital (Protocol number  558.799; CAAE 

24966013.7.0000.5293). For data collection, a form of sociodemographic characteristics 

of the patients was used; the Nursing Activities Score was used to identify the workload 

of nursing staff; and the instrument of Perroca, which classifies patients and provides 

data related to the their need for nursing care, was also used. The collected data were 

analyzed using a statistical package. The categorical variables were described by 

absolute and relative frequency, while the number by median and interquartile range. 

Considering the inferential approach, the Spearman test, the Wald chi-square, Kruskal 

Wallis and Mann-Whitney test were used. The statistically significant variables were 

those with p values <0.05. The evaluation of the overall averages of NAS, considering 

the first 15 days of hospitalization, was performed by the analysis of Generalized 

Estimating Equations (GEE), with adjust for the variable length of hospitalization. The 

sample consisted of 40 patients, in the period of June to August 2014. The results 

showed a mean age of 62,1 years (±23,4) with a female predominance (57,5%). The 

most frequent type of treatment was clinical (60,0%), observing an average stay of 6,9 

days (±6,5). Considering the origin, most patients (35%) came from the Surgical Center. 

There was a mortality rate of 27,5%. 277 measures of  NAS score and Perroca were 

performed, and the averages of 69,8% (±24,1) and 22,7% (±4.2) were obtained, 

respectively. There was an association between clinical outcome and value of the 

Nursing Activities Score in 24 hours (p <0.001), and between the degree of dependency 

of patients and nursing workload (rp 0,653, p<0,001). The achieved workload of the 

nursing staff, in the analyzed period, was presented high, showing that hospitalized 

patients required a high demand for care. These findings create subsidies for sizing of 

staff and allocation of human resources in the sector, in order to achieve greater safety 

and patient satisfaction as a result of intensive care, as well as an environment 

conducive to quality of life for the professionals. 

   

Descriptors: Nursing; Intensive Care Unit; Workload; Nursing Staff. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o dimensionamento dos profissionais de enfermagem 

dentro das instituições de saúde tornou-se uma temática amplamente discutida, em 

virtude de suas implicações diretas na qualidade da assistência ao paciente, no 

desempenho dos profissionais e nos custos com o quadro de pessoal (GAIDZINSKI, 

1998; MORENO; MIRANDA, 1998; CLARKE et al, 2000; AIKEN et al, 2002; 

QUEIJO; PADILHA, 2009).  

 Os serviços de saúde em todo o mundo estão sendo confrontados com uma gama 

crescente de necessidades de saúde, mudança no perfil de pacientes atendidos e 

restrições financeiras, que limitam os investimentos na infra-estrutura e recursos 

humanos, implicando em sobrecarga dos profissionais de enfermagem e queda na 

qualidade dos serviços oferecidos (BAUMANN, 2007). 

 Na realidade nacional, as organizações de saúde, principalmente as instituições 

hospitalares públicas, têm se caracterizado por uma sobrecarga de trabalho dos 

profissionais de enfermagem, devido à insuficiência quantitativa e qualitativa de 

trabalhadores frente à demanda assistencial da clientela atendida, repercutindo na 

eficácia dos serviços prestados (LIMA; TSUKAMOTO; FUGULIN, 2008). 

Ao reportar essa temática para os setores hospitalares especializados, 

particularmente, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a preocupação é ainda mais 

perceptível, por serem setores hospitalares destinados ao atendimento de pacientes 

críticos ou de risco, passíveis de recuperação, que dispõe de equipamentos específicos 

próprios, recursos humanos especializados e acesso a tecnologias complexas destinadas 

ao diagnóstico e a terapêutica (BRASIL, 2005).
  

As atividades assistenciais desenvolvidas nessas unidades são consideradas 

complexas e exigem alta competência técnica e científica, uma vez que as condutas 

estabelecidas e a tomada de decisões estão diretamente relacionadas à vida e à morte de 

pessoas. Dessa forma, torna-se essencial provê-las de profissionais de enfermagem 

capacitados e adequadamente dimensionados para desenvolver a assistência de 

enfermagem com qualidade e segurança para o paciente (INOUE; MATSUDA, 2010).
 

Ademais, em função da gravidade dos pacientes atendidos e da tecnologia 

empregada, essas unidades demandam um elevado quantitativo de recursos humanos 
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especializados e representam uma das áreas de maior custo hospitalar (INOUE; 

MATSUDA, 2010).
 

Dessa maneira, quando se refere a UTI, o dimensionamento do pessoal de 

enfermagem deve ser realizado de acordo com as necessidades de assistência do 

paciente, mas levando também em consideração o aspecto financeiro, visto que é uma 

unidade de elevado custo dentro das instituições de saúde. Uma equipe 

superdimensionada implica em alto custo, ao passo que uma equipe reduzida tende a 

determinar uma queda na eficiência da assistência, prolongando a internação, 

aumentando a mortalidade/morbidade e gerando um maior custo no tratamento dos 

pacientes (SANTOS; NOGUEIRA; PADILHA, 2012). 

Diante desse contexto, o dimensionamento dos profissionais de enfermagem 

torna-se um instrumento indispensável para gestores e enfermeiros gerenciais dos 

serviços de saúde, que necessita de investigação para que possa gerar resultados que 

subsidiem a compreensão de um quadro de recursos humanos disponíveis e adequados 

às necessidades da clientela e da instituição (ROGENSKI, 2006). 

 O dimensionamento de pessoal pode ser definido como um processo sistemático 

que tem por finalidade a previsão da quantidade e qualidade por categoria profissional 

(enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem) indispensável para atender, direta ou 

indiretamente, às necessidades de assistência de enfermagem da clientela 

(GAIDZINSKI; FUGULIN; CASTILHO, 2005). 

A condição sine qua non para promover um adequado dimensionamento dos 

profissionais é a identificação da carga de trabalho da unidade de assistência de 

enfermagem. O termo "carga de trabalho de enfermagem” é citado em relação à 

quantificação do trabalho desses profissionais com o intuito de subsidiar a gestão dos 

recursos, portanto é importante que qualquer definição seja sustentada por uma 

definição de trabalho de enfermagem e suficientemente ampla para capturar a totalidade 

das atividades (JOINT COMMISSION RESOURCES, 2008). 

Identificam-se os elementos que constituem a carga de trabalho por um sistema 

de mensuração do trabalho buscando determinar a quantidade total do tempo da 

enfermagem, incluindo os serviços de enfermagem diretos e indiretos, exigido pelos 

pacientes, bem como o número de pessoal exigido para prestar estes serviços (JOINT 

COMMISSION RESOURCES, 2008). 

Para que seja possível evidenciar a carga de trabalho de enfermagem em 

unidades hospitalares torna-se necessário que os pacientes sejam classificados por meio 
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de um Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), uma vez que este determina o grau 

de dependência dos pacientes em relação à equipe de enfermagem. Este é um conceito 

que vem sendo desenvolvido há alguns anos na literatura, e vários são os instrumentos 

que evidenciam essa dependência de cuidados (PERROCA, 2011; FUGULIN, 2002). 

Na atualidade nacional, os critérios para o dimensionamento do quadro de 

profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das instituições de saúde estão 

descritas na Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 293/04, que 

adota o SCP desenvolvido, em 1994, por Fugulin et al. Esta classificação estabelece 

cinco categorias dos cuidados de acordo com o grau de dependência do paciente em 

relação à assistência de enfermagem, a saber: cuidados intensivos, cuidados semi-

intensivos, alta dependência, cuidados intermediários e cuidados mínimos (FUGULIN, 

1994; COFEN, 2004). 

A partir dessa classificação, o COFEN indicou as horas mínimas de assistência 

e, também, a distribuição percentual dos profissionais de enfermagem para cada tipo de 

cuidado: 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; e 17,9 horas de Enfermagem, 

por cliente, na assistência intensiva (COFEN, 2004). 

A UTI é um setor que atende pacientes graves ou de risco que necessitam de 

assistência médica e de enfermagem de forma ininterrupta, agregando equipamentos 

tecnológicos específicos e recursos humanos especializados (BRASIL, 2005). 

Normalmente, os pacientes internados encontram-se debilitados e tem maior 

dependência de cuidados em comparação com outras unidades hospitalares e, por essa 

razão, o dimensionamento do pessoal de enfermagem deve ser estimado mediante o uso 

de instrumentos próprios, mais completos e de fácil aplicação, que considerem as 

diversas atividades desenvolvidas neste setor e auxiliem na real quantificação da carga 

de trabalho da enfermagem (INOUE; MATSUDA, 2010).
 

 Dentre os instrumentos existentes, o Therapeutic Intervention Scoring System 

(TISS) é descrito na literatura internacional como um dos pioneiros para classificar os 

pacientes críticos, assim como para estimar e avaliar a carga de trabalho da equipe de 

enfermagem na UTI. Sua metodologia está fundamentada na quantificação das 

intervenções terapêuticas, de acordo com o grau de complexidade, grau de invasividade 

e tempo despendido pelos profissionais de enfermagem para a execução de 

procedimentos específicos junto ao doente (CULLEN, 1974).  



16 

 

Em sua primeira versão, desenvolvida em 1974, o TISS era composto por um 

total de 57 intervenções terapêuticas (CULLEN, 1974). Em 1983, o índice foi revisto e 

atualizado para 76 itens (TISS-76) (KEENE; CULLEN, 1983).
 
Esta versão, apesar de 

amplamente utilizada, foi simplificada em 1996, através do agrupamento de itens afins, 

reduzindo para 28 o número de intervenções terapêuticas avaliadas. O TISS-28, como 

ficou conhecido, tornou-se a versão mais aceita e utilizada nas UTIs (MIRANDA; 

RIJK; SCHAUFELI, 1996) 

Apesar da importância do TISS-28, a sua aplicação prática demonstrou falhas 

estruturais para a medida total da carga de trabalho de enfermagem, uma vez que não 

contemplava as atividades relacionadas ao cuidado indireto ao paciente, como tarefas 

organizacionais, de suporte à família e as administrativas. Dessa forma, com o objetivo 

de superar as lacunas apontadas e retratar mais fielmente as atividades e a carga de 

trabalho de enfermagem em UTI, Miranda e colaboradores propuseram em 2003 um 

novo instrumento, o Nursing Activities Score (NAS) (MIRANDA et al, 2003). 

No desenvolvimento do NAS foi realizado um estudo que contou com a 

participação de médicos e enfermeiros de 15 países, no intuito de selecionar e descrever 

as atividades de enfermagem em UTI. Na etapa seguinte ocorreu a validação do 

instrumento com 2041 pacientes em 99 unidades de terapia intensiva de diversos países. 

Após essa coleta, os pesos e a redução dos itens foram calculados estatisticamente por 

meio do cruzamento dos dados obtidos nas duas formas de registro mencionadas. Na 

versão final do NAS verificou-se que esse contempla 80,8% das atividades de 

enfermagem, percentual de abrangência superior aos 43,3% do TISS-28 (MIRANDA et 

al, 2003). 

O NAS é composto por sete categorias ou domínios, a saber: Atividade Básica, 

Suporte Ventilatório, Suporte Cardiovascular, Suporte Renal, Suporte Neurológico, 

Suporte Metabólico e Intervenções Específicas. Cada um é composto por subcategorias 

ou subdomínios, subdivididos ainda em itens, em um total de 23, organizados por temas 

afins (MIRANDA et al, 2003; QUEIJO, 2002). 

Esse instrumento teve sua tradução para o português validada por Queijo em 

2002. Neste estudo, a autora evidenciou que pelos resultados obtidos por meio da 

aplicação do escore, este se revelou um instrumento confiável e valido para mensurar a 

carga de trabalho de enfermagem em UTI nos moldes da realidade Brasileira (QUEIJO, 

2002). 
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A utilização do NAS tem aumentando progressivamente no cenário nacional. 

Destaca-se o estudo realizado por Gonçalves e colaboradores com o objetivo de 

caracterizar os pacientes internados em UTI quanto aos dados bio-sociais e de 

internação, além de verificar as necessidades diárias de cuidados de enfermagem, 

segundo o NAS. Os autores constataram que a média do NAS foi de 66,5% (± 9,1), 

permanecendo um índice acima de 50,0% no decorrer de toda internação na UTI 

(GONÇALVES et al, 2006).
 

Esses resultados foram semelhantes ao estudo que observou uma média de NAS 

de 67,1%, com variação de um mínimo de 55,7% e máximo de 107,2% em amostra 

também constituída por pacientes críticos (QUEIJO, 2002). 

A pesquisa desenvolvida em um hospital de ensino no estado de São Paulo com 

o objetivo de avaliar a carga de trabalho de enfermagem em uma UTI adulto e descrever 

o perfil dos pacientes internados encontrou média da pontuação do NAS de 62,2% 

(PANUNTO; GUIRARDELLO, 2012). 

A literatura evidencia que o escore NAS tem demonstrando eficiência para 

estimar a carga de trabalho de enfermagem nas UTIs brasileiras. Contudo, enquanto 

enfermeira assistencial em uma UTI adulto de um hospital da rede privada localizada 

em uma cidade do nordeste do Brasil, na qual não existem instrumentos de mensuração 

de carga de trabalho de enfermagem implementados, surgiram questionamentos 

inerentes ao dimensionamento da enfermagem nessa UTI: a equipe de enfermagem está 

adequadamente dimensionada? Qual é o grau de dependência dos pacientes internados? 

Qual é a carga de trabalho de enfermagem nessa UTI?  

Essas inquietações levam a seguinte questão de pesquisa: como se apresenta a 

carga de trabalho da equipe de enfermagem, estimada por meio do NAS, na UTI adulto 

de um hospital privado localizado no município de Natal/RN? 

Assim, o desenvolvimento desse estudo permitirá a mensuração da carga de 

trabalho da equipe de enfermagem atuante nessa UTI por meio do NAS, de modo a 

gerar evidências científicas sobre os aspectos que a permeiam.  

Ademais, poderá ser o ponto de partida para os gestores da instituição no que diz 

respeito à implementação permanente de instrumentos gerenciais e ferramentas que 

visem melhorar o dimensionamento dos profissionais de enfermagem e, 

consequentemente, a qualidade da assistência prestada.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 Avaliar a carga de trabalho de enfermagem por meio da utilização do NAS da 

Unidade de Terapia Intensiva adulto de um Hospital Privado, referência em 

oncologia, do Município de Natal. 

 

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

 Caracterizar os pacientes internados na UTI quanto aos aspectos 

sociodemográficos e clínicos.  

 Classificar os pacientes segundo o grau de dependência dos cuidados de 

enfermagem por meio da escala de Perroca. 

 Verificar as possíveis associações e diferenças entre as escalas do NAS e de 

Perroca.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A utilização do escore NAS como instrumento de medida da carga de trabalho 

de enfermagem em UTI é ainda recente na literatura nacional e internacional. 

Entretanto, observa-se que o desenvolvimento de estudos com sua aplicação tem 

aumentado expressivamente ao longo dos últimos anos (SANTOS; NOGUEIRA; 

PADILHA, 2012). 

A seguir faz-se uma ordenação cronológica das principais investigações da 

aplicação do NAS como instrumento de mensuração de carga de trabalho de 

enfermagem em UTI, evidenciando país e ano de desenvolvimento, os objetivos dos 

estudos, o quantitativo da amostra e os principais resultados encontrados.  

Em 2004, um estudo piloto desenvolvido em um hospital privado no município 

de São Paulo, com o objetivo de identificar a carga de trabalho de enfermagem por meio 

do NAS e analisar a adequação dos profissionais por turno, aplicou o instrumento em 

uma amostra de 68 pacientes. Os resultados revelaram que a maioria dos pacientes eram 

idosos e permaneceram, em média, 12 (± 16,4) dias na UTI; a média NAS foi de 63,7 (± 

2,4%) e manteve-se acima de 58,5% ao de toda pesquisa; sendo revelado que houve um 

excesso de profissionais de enfermagem por turno. A pesquisa apontou a importância da 

adequação do pessoal de enfermagem para reduzir os custos na UTI (PADILHA et al, 

2010).   

Visando verificar a carga de trabalho em uma UTI geral, um grupo de 

pesquisadores analisou uma amostra de 350 pacientes, em um total de 1800 registros do 

NAS coletados diariamente, durante três meses, no ano de 2004. O estudo apresentou 

NAS médio de 40,8 (± 14,1), no primeiro dia de internação na UTI, indicando a relação 

de um enfermeiro para o cuidado de 2,5 pacientes nessa Unidade (ADELL et al, 2005). 

 Esse mesmo grupo de estudiosos publicou uma pesquisa com o objetivo de 

verificar a correlação entre as medidas de carga de trabalho realizadas por meio do NAS 

com o Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score (NEMS).  Os resultados 

apontaram que o NAS reflete um medição mais adequada da carga de trabalho de 

enfermagem quando comparado ao NEMS (ADELL et al, 2006). 

Estudo que analisou a carga de trabalho de enfermagem em uma UTI geral de 

um Hospital Universitário do município de São Paulo, Brasil, cuja maioria dos 

pacientes foi procedente do Pronto Socorro, tinha idade acima de 60 anos e permaneceu, 

em média, 3,5 dias na UTI, apresentou média NAS de 66,5%, mínima de 47,6% e 
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máxima de 82,4%. Observou-se que a carga de trabalho de enfermagem permaneceu 

acima de 50,0% no decorrer de toda internação na unidade (GONÇALVES et al, 2006). 

Com o objetivo de avaliar a aplicabilidade do NAS como instrumento de medida 

de carga de trabalho da equipe de enfermagem e sua aplicabilidade por turnos em UTI 

geral-adulto de um hospital privado brasileiro, estudo realizado durante 14 dias com 

uma amostra de 33 pacientes, obtive 396 medidas de NAS por turnos (134-manhã; 132-

tarde; 130-noturno), média de 55,4 (+/-12,3), e 147 medidas em 24h, média de 69,6 (+/-

18,2). O instrumento mostrou-se mais adequado à aplicação em 24 horas que por turnos, 

tendendo a refletir o número de profissionais efetivo, revelando-se interessante 

instrumento de classificação de pacientes e carga de trabalho de enfermagem em terapia 

intensiva (CONISHI; GAIDZINSKI, 2007). 

Já o estudo retrospectivo, de corte transversal, com objetivo de analisar a carga 

de trabalho de enfermagem e os fatores associados a ela, no primeiro dia de internação 

dos pacientes nas UTIs de dois hospitais privados, cuja amostra foi constituída por 214 

pacientes adultos, encontrou a média do escore total NAS de 69,9% e mediana de 

68,0%. Verificou-se, segundo a mediana, que 109 (50,9%) indivíduos tiveram alta carga 

de trabalho de enfermagem e 105 (49,1%) baixa carga. Observou-se também que a 

gravidade, a idade do paciente e o tipo de tratamento não foram fatores associados à 

demanda de trabalho de enfermagem (GONÇALVES; PADILHA, 2007). 

Uma pesquisa desenvolvida em uma UTI geral pertencente a um hospital 

privado do município de São Paulo, com o objetivo de analisar o desempenho do NAS 

para a medida prospectiva de carga de trabalho de enfermagem em UTI e comparar os 

valores do NAS obtidos na aplicação prospectiva e retrospectiva do instrumento, com 

uma amostra constituída por 104 pacientes, constatou que o NAS prospectivo (média de 

59,8%, mínima de 34,1% e máxima de 94,4%) apresentou bom desempenho para a 

medida de carga de trabalho de enfermagem na UTI,  sendo possível a sua aplicação 

para a distribuição dos profissionais de enfermagem no decorrer de um  período de 

trabalho, com base nas necessidades  de cuidados dos pacientes (DUCCI; PADILHA, 

2008). 

Pesquisadoras que vivenciam o cuidado a pacientes de alta dependência de 

enfermagem sentiram a necessidade de avaliar a aplicabilidade do NAS como 

instrumento de medida da carga de trabalho na assistência a esses pacientes e relacionar 

a pontuação média obtida com os tempos médios de assistência preconizados pelo 

COFEN. O instrumento demonstrou ser aplicável a esses pacientes, sendo necessário o 
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estabelecimento de diretrizes para a sua aplicação. A média NAS foi de 51,47% 

(máxima de 78,90 e mínima de 32,57). Considerando que cada ponto NAS corresponde 

a 14,4 minutos, cada paciente de alta dependência de enfermagem necessitava de 12,3 

horas de assistência nas 24 horas. Os valores são maiores que os preconizados COFEN, que 

recomenda o acréscimo de 0,5 horas da assistência de enfermagem aos pacientes crônicos, com 

mais de 60 anos, sem acompanhante, classificados como cuidado intermediário (5,6+0,5=6,1 

horas) e semi-intensiva (9,4+0,5=9,9 horas) (LIMA; TSUKAMOTO; FUGULIN, 2008). 

Ao analisar fatores associados à pontuação NAS em 200 pacientes internos em 

quatro UTIs de um hospital privado de São Paulo, obteve-se uma média de NAS de 

66,4% e contatou-se que maiores pontuações NAS foram associados com aumento da 

mortalidade, tempo de permanência e gravidade da doença do paciente (PADILHA et 

al, 2008). 

Referente à carga de trabalho de enfermagem em UTI especializada, um estudo 

encontrado na literatura brasileira, em 2006, com a aplicação do NAS em uma UTI de 

cirurgia cardíaca, com 65 leitos, localizada em hospital público de ensino, também 

especializado em cardiologia. No estudo, que incluiu uma amostra de 100 pacientes, a 

média NAS encontrada foi de 96,79%, no primeiro dia de pós-operatório (DUCCI; 

ZANEI; WHITAKER, 2008).  

Essa mesma pesquisa comparou a carga de trabalho de enfermagem na unidade 

de pós-operatório de cirurgia cardíaca mensurada por meio do NAS, NEMS e do TISS-

28. A porcentagem de tempo refletida pelo NAS foi maior quando comparada aos 

demais. Para a unidade ficou estimada a proporção de profissional de enfer-

magem/paciente baseada no NAS de 1:1, no NEMS de 0,8:1 e no TISS-28 de 0,8:1. Os 

resultados revelaram que 2/3 do tempo de um profissional de enfermagem (73,7%) foi 

gasto no cuidado de um único paciente em um plantão de 24 horas (DUCCI; ZANEI; 

WHITAKER, 2008).  

Destaca-se sobre essa temática a investigação realizada com uma amostra de 235 

pacientes em quatro UTIs na Noruega entre 2008 e 2009 e a desenvolvida com 730 

pacientes internados em uma UTI na Espanha entre 2007 e 2009, ambas com o objetivo 

de comparar a carga de trabalho de enfermagem obtidas por meio do NEMS e do NAS. 

Os resultados encontrados apontam que o NAS apresentou-se como um instrumanto 

mais adequado e completo para mensurar a carga de trabalho da equipe de enfermagem 

(STAFSETH; SOLMS; BREDAL, 2011; CARMONA-MONGE et al, 2013c). 
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Outros estudos desenvolvidos em UTIs especializadas demonstraram bons 

resultados da aplicação do NAS. Pesquisa realizada em 2006 com 100 pacientes na UTI 

Cardiológica de um hospital privado do Município de São Paulo, com o objetivo de 

identificar a carga de trabalho de enfermagem e verificar a associação dessa variável 

com características demográficas e clínicas dos pacientes, apontou uma carga de 

trabalho de enfermagem de 66,60%, equivalente a 5,30 horas de trabalho, em um turno 

de oito horas. À exceção do tempo de permanência na UTI, que apresentou moderada 

correlação com a carga de trabalho, não houve associação com outras variáveis 

(COELHO et al, 2011). 

Já a investigação realizada, em 2006, na UTI neurológica de um hospital geral 

privado do município de São Paulo, com uma amostra de 100 pacientes, constatou que o 

tempo médio de permanência de 5,10 dias e o risco de mortalidade obtida usando o 

Symplifed Acute Physiologic Score II (SAPS II) e Logistic Organ Dysfunction System 

(LODS) foi 17,79% e 16,30%, respectivamente. Além disso, a carga de trabalho médio 

foi 65,81%, o que significa que 5,21 horas foram dedicadas aos cuidados direto ao 

paciente em um turno de 8 horas (QUEIJO et al, 2013). 

Com relação à influência dos dados demográficos e clínicos de pacientes na 

demanda de trabalho de enfermagem em UTI com o uso do NAS, um estudo com o 

objetivo de comparar a carga de trabalho de enfermagem requerida pelos pacientes 

adultos, idosos e muito idosos, revelou que houve similaridade da carga de trabalho de 

enfermagem na admissão, bem como na evolução das demandas de cuidados dos 

pacientes e que o fator idade pouco interfere na carga de trabalho dispensada aos 

pacientes internados em UTIs, assim como o gênero (SOUZA et al, 2009). 

Outras duas investigações realizadas em UTI geral de adultos de um hospital 

universitário, no Brasil, mostraram não haver diferença estatisticamente significante 

entre a idade e a carga de trabalho de enfermagem (GONÇALVES et al, 2006; 

CIAMPONE et al, 2006). 

Pesquisa brasileira realizada em UTI geral de um hospital público evidenciou 

boa correlação do NAS com o Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 

(APACHE II) em uma amostra de 148 pacientes. Nessa investigação, os autores 

verificaram que a mortalidade foi maior nos pacientes com valores de NAS mais 

elevados (NOGUEIRA et al, 2007). 

Uma investigação prospectiva, realizada entre novembro de 2007 e maio de 

2008, com 100 pacientes, cujo objetivo foi identificar a carga de trabalho da equipe de 
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enfermagem de uma UTI adulto e verificar quais são as variáveis demográficas e 

clínicas que a influenciam, apontou que a carga média de trabalho de enfermagem 

exigida pelos pacientes da unidade foi de 104%. Na análise das variáveis dos grupos de 

pacientes que apresentaram alta e baixa carga de trabalho observou-se que apenas a 

variável relacionada ao tipo de tratamento (cirúrgico) apresentou associação 

significativa (INOUE; KURODA; MATSUDA, 2011).  

Destacam-se ainda três publicações brasileiras que utilizaram o NAS com o 

objetivo principal de medir e avaliar a carga de trabalho de enfermagem em UTI. As 

médias de NAS encontradas foram 62,2%, 67,3% e 68,1%, demonstrando uma 

acentuada necessidade de cuidados. Conclui-se que o NAS apresenta-se como um bom 

instrumento para gerenciar recursos humanos de enfermagem, uma vez que contempla 

diversas atividades realizadas no dia a dia da assistência (PANUNTO; 

GUIRARDELLO, 2012; LEITE; SILVA; PADILHA, 2012; FEITOSA; LEITE; 

SILVA, 2012).   

Visando avaliar a carga de trabalho na admissão e alta dos pacientes de três 

grupos (síndrome coronária aguda, insuficiência respiratória aguda e sepse) em 

cuidados intensivos, pesquisadores espanhóis aplicaram o NAS em uma UTI de um 

hospital universitário de Madri, com uma amostra de 563 pacientes. Os resultados do 

estudo indicaram existir diferenças significativas na carga de trabalho na admissão e alta 

entre os grupos de pacientes, sendo a carga maior em ambos os tempos a dos pacientes 

com insuficiência respiratória aguda e sepse (CARMONA-MONGE et al, 2013b). 

Estudo prospectivo, desenvolvido em 2011 com 103 pacientes, cujo objetivo foi 

analisar as diferenças no preenchimento da escala do NAS em duas UTI de dois 

hospitais espanhóis, encontrou diferenças significativas nos itens: monitorização e 

controles, procedimentos de higiene, mobilização e posicionamento, atividades 

administrativas e gerenciais. Conclui-se que o uso de instrumentos padronizados é 

essencial quando se compara a carga de trabalho em unidades diferentes. A escala 

apresenta itens com uma componente de avaliação subjetiva, sendo por isso importante 

a unificação de critérios para a comparação de resultados entre diferentes unidades 

(CARMONA-MONGE et al, 2013a). 

A partir do exposto, os resultados das investigações têm mostrado carga de 

trabalho de enfermagem variável segundo as amostras estudadas. Tais evidências são 

relevantes quando se pretende alocar recursos humanos de enfermagem adequando-as às 

demandas de cuidados dos pacientes.  
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4 MÉTODO 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Tratou-se de um estudo transversal, desenvolvido junto a pacientes internados 

em unidade de terapia intensiva aduldo. Caracterizado, dessa forma, pelo fato de a 

coleta de dados ser realizada em um ponto do tempo, de modo que os fenômenos são 

obtidos durante um período da coleta de dados (POLIT; BECK, 2011). 

 

4.2 CASUÍSTICA 

 

4.2.1 Local da Pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido na UTI adulto de um hospital privado do Município 

de Natal/RN. O referido hospital, coadunado com outras três unidades, compõe uma 

rede especializada em oncologia, reconhecida pelo Ministério da Saúde (MS) como um 

Centro de Alta Complexidade em Oncologia. A escolha dessa UTI ocorreu devido 

inexistência de instrumentos de classificação de pacientes e de mensuração de carga de 

trabalho de enfermagem implementados.  

A instituição é considerada referência em oncologia, porém, a UTI atende 

pacientes clínicos e/ou cirúrgicos do Sistema Único de Saúde (SUS), de convênio e 

particulares. Os pacientes são provenientes da emergência, centro cirúrgico, unidade de 

internação e de outras instituições de saúde.   

A referida unidade possui oito leitos e é considerada como UTI tipo II, conforme 

classificação da portaria n.º 3432, de 12 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde 

(MS).  Os critérios de complexidade de atendimento e classificação das UTIs em tipo I, 

II e III estão baseados pelo MS de acordo com a incorporação de tecnologia, 

especialização dos recursos humanos, área física disponível e equipamentos específicos 

próprios (BRASIL, 1998).  

 A UTI em questão é classificada como tipo II por apresentar recursos humanos 

como preconizado pela portaria (responsável técnico; médico diarista; médico 

plantonista; enfermeiro, exclusivo da unidade; fisioterapeuta nos turnos da manhã e da 

tarde; um técnico de enfermagem para cada dois leitos); laboratório de análises clínicas 
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disponível nas 24 horas do dia; agência transfusional disponível nas 24 horas do dia; 

hemogasômetro; ultra-sonógrafo; laboratório de microbiologia; terapia renal 

substitutiva; aparelho de raios x móvel; serviço de Nutrição Parenteral e Enteral; 

Serviço Social e Psicologia; Endoscopia digestiva; ambiente climatizado; divisórias 

entre os leitos; relógios visíveis para todos os leitos; visitas diárias dos familiares a beira 

do leito; informações  da  evolução  diária  dos  pacientes  aos  familiares  por meio  de 

boletins; e todos os materiais e equipamentos necessários. 

 

4.2.2 Amostra 

 

Para fins de cálculo de amostra utilizou-se o estudo prévio sobre a utilização do 

NAS desenvolvido por Gonçalves et al em 2006, que teve como objetivos caracterizar 

os pacientes internados na UTI quanto aos dados bio-sociais e de internação, e verificar 

as necessidades diárias de cuidados de enfermagem, segundo o NAS.  Considerando a 

média de NAS de 66,5% (± 9,1), encontrada no referido estudo, um erro máximo 

estimado de 3 pontos de NAS e um nível de significância de 95%, seriam necessários 

um mínimo de 35 pacientes.  

 

4.3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que aceitaram participar do 

estudo e assinaram, o paciente ou responsável legal, o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE).  

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

 Os pacientes que, por transferência, alta ou óbito, não permaneceram internados 

na UTI por no mínimo 24 horas. 

 Pacientes readmitidos na UTI. 
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4.4 ASPECTOS ÉTICOS RELACIONADOS À PESQUISA 

 

O protocolo deste estudo foi elaborado seguindo as diretrizes e normas de 

pesquisa que envolve seres humanos que têm seus aspectos éticos e legais 

regulamentados pelo Conselho Nacional de Saúde por meio da Resolução nº 466/12 

(BRASIL, 2012). 

Após a autorização formal da instituição sediadora da pesquisa (Anexo A) e a 

aprovação deste estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Liga Norte Riograndense 

Contra o Câncer (CEP/LNRCC), mediante o CAAE n° 24966013.7.0000.5293 e o 

Parecer n° 558.799/2014 (Anexo B), foi iniciada a coleta de dados. 

Os pacientes que concordaram em participar do estudo, após os devidos 

esclarecimentos e apresentação dos objetivos e meios da pesquisa, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), no qual foram descritos 

os riscos e benefícios da sua participação na pesquisa. Para os pacientes que não se 

encontravam conscientes, a autorização foi solicitada a um familiar ou responsável legal 

presente. Aos participantes garantiu-se o anonimato, não havendo qualquer sanção ou 

prejuízo pela participação ou desistência ou, ainda, qualquer ônus financeiro. 

 

4.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Para coleta dos dados foram utilizados três instrumentos.  O primeiro é uma 

ficha de caracterização do paciente (Apêndice B), elaborado pela autora, para coletar 

informações referentes à identificação e caracterização da amostra. Foram registradas 

informações acerca da identificação do paciente (nome, data de nascimento, idade, 

gênero e registro hospitalar) e sobre sua internação (data e hora da admissão, 

procedência, motivo e diagnóstico na admissão, data e hora da saída e destino). 

O instrumento para avaliar carga de trabalho de enfermagem foi o escore NAS 

(Apêncide C), que permitiu identificar a carga de trabalho da equipe de enfermagem por 

meio de um conjunto de atividades desenvolvidas nas 24 horas de plantão. 

O cálculo do escore total do NAS foi realizado segundo recomendação dos 

autores do índice por meio da somatória dos itens pontuados, da seguinte forma: item 1 

+ item 2 + ... + item 23. O escore total expressa em porcentagem o tempo gasto pela 

equipe de enfermgem na assistência ao doente em estado crítico nas 24 horas, sendo seu 

valor máximo, de 176,8%. O paciente que apresentar um escore total de 100% ou mais 



31 

 

precisará de um profissional exclusivo a beira do leito para o seu atendimento. Para fins 

de cálculo de horas de cuidado cada ponto do NAS equivale a 14,4 minutos 

(MIRANDA et al, 2003; QUEIJO, 2002).  

O último instrumento é o de classificação de pacientes segundo o grau de 

dependência dos cuidados de enfermagem, o Sistema de Classificação de Perroca 

(Apêncide E). 

A primeira versão desse instrumento, criada no final da década de 90, basea-se 

nas necessidades individualizadas dos cuidados de enfermagem e se destina a pacientes 

adultos. É composto por 13 áreas de cuidados, a saber: estado mental e nível de 

consciência; oxigenação; sinais vitais; nutrição e hidratação; motilidade; locomoção; 

cuidado corporal; eliminações; terapêutica; educação à saúde; comportamento; 

comunicação; e integridade cutâneo-mucosa. A pontuação dos indicadores varia de 1 a 

5, com mínima de 13 e a máxima de 65 pontos. Por meio do instrumento, o paciente 

pode ser classificado nas seguintes categorias de cuidados: mínimos (13-26 pontos), 

intermediários (27-39 pontos), semi-intensivos (40-52 pontos) e intensivos (53-65 

pontos) (PERROCA; GAIDZINSKI, 1998). 

Em 2009, o SCP de Perroca foi atualizado e reestrurado para estar em 

conformidade com os avanços nas ciências da saúde, assim como incorporar as novas 

tendências da prática assistencial e gerencial do enfermeiro ocorridas na última década 

(PERROCA, 2011).  

Na nova versão, algumas áreas de cuidados do instrumento original foram 

excluídas, fundidas em seu conteúdo e outras acrescentadas, para permitir mensuração 

mais acurada da complexidade assistencial dos pacientes e dos recursos de enfermagem 

utilizados. Assim, o instrumento passou a possuir nove áreas de cuidados: planejamento 

e coordenação do processo de cuidar; investigação e monitoramento; cuidado corporal e 

eliminações; nutrição e hidratação; locomoção ou atividade; terapêutica; suporte 

emocional; e educação à saúde. Cada uma das áreas possui gradação de 1 a 4, 

apontando a intensidade crescente de complexidade assistencial. Os intervalos de 

pontuação ficaram estabelecidos como: 8-11 pontos (cuidados mínimos), 12-18 

(cuidados intermediários), 19-25 (cuidados semi-intensivos) e 26-32 (cuidados 

intensivos) (PERROCA, 2011).  
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4.6 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS  
 

Após aprovação da pesquisa pelo CEP/LNRCC, a pesquisadora realizou visitas 

diárias na UTI de forma a buscar ativamente pacientes para participar do estudo. Ao 

encontrar indivíduos que atendiam aos critérios de inclusão, foi realizado o convite para 

participação do paciente e/ou responsável legal.  

Os dados foram coletados exclusivamente pela pesquisadora com o intuito de 

minimizar a influência dos profissionais sobre os resultados da pesquisa, já que se trata 

de uma temática que implica diretamente nas atividades desenvolvidas pelos 

profissionais de enfermagem.  

A pesquisadora visitou a UTI todos os dias no turno da manhã, por volta das 11 

horas, tendo-se em vista que é o horário de visita dos familiares aos pacientes, o que 

oportunizou o convite para a participação no estudo. 

É válido destacar que foi realizado um teste piloto com 5% da amostra, com o 

intuito de avaliar a adequação dos procedimentos de coleta de dados. Não houve 

necessidade de modificação no protocolo da coleta. Dessa forma, os participantes do 

teste piloto foram incluídos na amostra deste estudo. 

Para o preenchimento dos instrumentos foram utilizados dados da avaliação 

clínica diária, histórico e revisão dos dados nos prontuários, sendo registradas 

informações da assistência e intervenções de enfermagem aos pacientes durante o 

período de coleta. Portanto, foram consideradas as informações registradas nas 

anotações e evolução de enfermagem e prescrição médica, além dos resultados de 

exames laboratoriais.  

A ficha de caracterização do paciente foi preenchida no ato da admissão e no 

momento da alta, ao passo que o escore NAS e o SCP de Perroca foram aplicados 

diariamente, de acordo com tutoriais pré-estabelecidos (Apêndices D e F), iniciando 

após as primeiras 24 horas de internação e seguindo até o dia da saída do paciente.  

Para fins de padronização, foram consideradas as informações referentes às 24 

horas do dia anterior que se completavam às 11 horas da manhã. Quanto ao primeiro dia 

de internação, foram computadas as intervenções realizadas da hora da admissão na UTI 

até às 11 horas do dia seguinte, independente de completarem ou não 24 horas. Também 

no dia da alta, além dos dados registrados às 11 horas da manhã, foram computados 

aqueles relacionados ao período compreendido entre 11 horas e o momento de saída. 
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A coleta de dados ocorreu no período de junho a agosto de 2014, perfazendo 90 

dias consecutivos de avaliação e um total de 40 pacientes. Vale ressaltar que os 

pacientes incluídos no estudo, foram acompanhados até o desfecho de sua internação, 

seja, alta, óbito ou transferência.  

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram inseridos em uma planilha do programa Microsoft Office Excel e 

posteriormente analisados utilizando um pacote estatístico, por meio da estatística 

descritiva e inferencial, contando com a assessoria de um profissional especializado na 

área. 

As variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa, ao 

passo que as numéricas, por meio de mediana e intervalo interquartil. A avaliação da 

normalidade das variáveis foi realizada através do teste de Shapiro Wilk. Para verificar a 

existência de correlação entre as médias de NAS e as médias dos escores do grau de 

dependência Perroca utilizou-se a correlação de Pearson. O mesmo teste foi empregado 

para averiguar a associação entre idade e tempo de internação com os escores de NAS e 

de Perrroca. Para comparação das médias de NAS por sexo aplicou-se o teste de 

Kruskal Wallis e Mann-Whitney.  

A avaliação das médias gerais de NAS, considerando os primeiros 15 dias de 

internação, foi realizada por meio da análise de Estimativa de Equações Generalizadas 

(GEE) com ajustamento pela variável tempo de internação. Adotou-se um nível de 

significância de 5% para minimizar um erro tipo I. Os dados foram processados no 

SPSS, versão 20.0, IBM® Inc. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Esta secção será composta da apresentação de dois artigos científicos que serão 

submetidos à avaliação de periódicos qualificados e com impacto acadêmico e 

científico. 

O artigo 1 “Nursing Activities Score e carga de trabalho de enfermagem em 

terapia intensiva ”, com o objetivo de avaliar a carga de trabalho de enfermagem de uma 

Unidade de Terapia Intensiva de adultos por meio do Nursing Activities Score, está 

editado conforme as normas do periódico Revista Latino-Americana de Enfermagem 

(ANEXO C). 

O artigo 2 “Classificação de pacientes e carga de trabalho de enfermagem em 

terapia intensiva ”, com o objetivo de avaliar as médias da carga de trabalho obtidas por 

meio do NAS, bem como os extratos do grau de dependência de pacientes pelo SCP 

Perroca, verificando possíveis associações e diferenças entre ambas as escalas em 

pacientes de uma UTI de referência oncológica, está editado conforme as normas do 

periódico Acta Paulista de Enfermagem (ANEXO D). 
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5.1 ARTIGO 1 

 

Nursing Activities Score e carga de trabalho de enfermagem em terapia intensiva
1
 

Patrícia Cabral Ferreira
2
 

Regimar Carla Machado
3
 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a carga de trabalho de enfermagem de uma Unidade de Terapia 

Intensiva de adultos por meio do Nursing Activities Score. Estudo com delineamento 

transversal realizado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital privado do 

município de Natal/RN, referência em oncologia, no período de junho a agosto de 2014. 

O Nursing Activities Score foi aplicado diariamente em uma amostra de 40 pacientes, 

que obtiveram permanência mínima de 24 horas. A média de idade foi de 62,1 (±23,4) 

com predominância do sexo feminino (57,5%). O mais freqüente tipo de tratamento foi 

clínico (60,0%), observando-se uma média de permanência de 6,9 dias (±6,5). Em 

relação à procedência, a maioria dos pacientes (35%) advieram do Centro Cirúrgico. 

Observou-se uma mortalidade de 27,5%. Foram realizadas 277 medidas do escore, 

sendo a média de 69,8% (±24,1). Verificou-se a associação entre o desfecho clínico e 

valor do Nursing Activities Score nas 24 horas (p<0,001). Os resultados mostraram que 

os pacientes apresentaram elevada necessidade de cuidados, refletidos pela média 

elevada do Nursing Activities Score, reforçando os demais estudos sobre a temática, 

mesmo se tratando da avaliação da carga de trabalho de um hospital onde predomina 

internações de pacientes oncológicos.  

                                                 
1
 Artigo extraído da dissertação de mestrado “Nursing Activities Score: avaliação da carga de trabalho de 

enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Adulto”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. 
2
 Enfermeira, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Natal, RN, Brasil. 
3
 Enfermeira, Doutora, Professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Natal, RN, Brasil. 
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Descritores: Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Carga de trabalho. 

Descriptors: Nursing; Intensive Care Unit; Workload. 

Descriptores: Enfermería; Unidad de Cuidados Intensivos; Carga de Trabajo. 

Introdução 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são consideradas complexas por serem 

destinadas a assistência de pacientes críticos, ou seja, aqueles com condição clínica 

grave, comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, perda de 

sua auto-regulação, necessitando de substituição artificial de funções e assistência 

contínua. Por isso, demandam espaço físico específico, recursos humanos 

especializados e instrumental tecnológico avançado, o que as tornam unidades de alto 

custo dentro das instituições de saúde
(1)

. 

A assistência de enfermagem prestada aos pacientes internados em UTI requer 

profissionais qualificados, com conhecimento especializado e habilidades adicionais 

àquelas adquiridas em sua formação, uma vez que há necessidade de maior acuidade, 

monitoração contínua e medição frequente de parâmetros clínicos e laboratoriais, além 

de outros aspectos pertinentes à assistência ao paciente grave. Dessa forma, um dos 

desafios dos gestores dessas unidades é realizar um adequado dimensionamento da 

equipe de enfermagem às demandas de cuidados exigidas pelos pacientes graves, assim 

como aos custos dos serviços de saúde
(2)

. 

Entretanto, ainda é notório que as instituições de saúde planejam os custos com 

pessoal a partir de recursos financeiros limitados, legislação específica e parâmetros de 

qualidade pré-estabelecidos
(3)

. Deste modo, o dimensionamento de profissionais de 

enfermagem tornou-se uma questão de grande preocupação internacional em virtude de 

seus efeitos diretos sobre a segurança do paciente e a qualidade da assistência
(4)

. 

Nesse contexto, algumas pesquisas apontam que, ao longo dos anos, um 

dimensionamento inadequado de profissionais de enfermagem está atrelado a piores 
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desfechos clínicos, assim como a níveis de satisfação mais baixos por parte dos 

pacientes que recebem essa assistência
(3,4)

.
 
A literatura também tem evidenciado uma 

relação inversamente proporcional entre o número de enfermeiros e a ocorrência de 

eventos adversos, aumento das taxas de infecção e incremento das taxas de 

mortalidade
(5,6)

.
 
Deste modo, a temática do dimensionamento de pessoal assume papel 

fundamental na conservação de níveis assistenciais adequados com a garantia da 

prestação de um cuidado efetivo e seguro ao paciente. 

O dimensionamento de pessoal pode ser definido como um processo sistemático 

que tem por finalidade a previsão da quantidade e qualidade por categoria profissional 

indispensável para atender, direta ou indiretamente, às necessidades de assistência de 

enfermagem da clientela. Para que seja possível estimá-lo, algumas variáveis precisam 

ser consideradas, sendo a mais importante delas, a medida da carga de trabalho de 

enfermagem
(7)

.  

A carga de trabalho de enfermagem, portanto, é um fator indispensável para um 

adequado provimento de pessoal nas diferentes unidades hospitalares, bem como para 

avaliação da qualidade e eficiência do cuidado
(7)

. Nesse sentido, surgiu a necessidade de 

caracterizar a demanda de trabalho de enfermagem em UTI com a finalidade de auxiliar 

na avaliação qualitativa e quantitativa de recursos humanos com respeito à carga de 

trabalho, o que impulsionou, ao longo do tempo, o desenvolvimento de instrumentos de 

medida.
 
Nesse contexto é que se encontra o índice Nursing Activities Score (NAS), 

resultante de modificações do Therapeutic Intervention Scoring System-28 (TISS-28).  

O NAS é um instrumento para avaliação da carga de trabalho de enfermagem em 

UTI, traduzido e validado para a língua portuguesa
(8)

, que pontua as necessidades de 

cuidados requeridas pelos pacientes em 24 horas, a partir da quantificação das 

intervenções realizadas nesse período. É composto por sete categorias ou domínios 

(Atividade Básica, Suporte Ventilatório, Suporte Cardiovascular, Suporte Renal, 
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Suporte Neurológico, Suporte Metabólico e Intervenções Específicas), os quais são 

compostos por subcategorias ou subdomínios, subdivididos ainda em itens, em um total 

de 23. Cada intervenção possui um escore que varia de 1,2 a 32, cuja pontuação final 

expressa a porcentagem de tempo gasto pelo profissional de enfermagem no cuidado 

direto ao paciente, podendo variar de 0 a 176,8%
(9)

. 

A literatura evidencia que o escore NAS tem demonstrando eficiência para 

estimar a carga de trabalho de enfermagem nas UTIs brasileiras
(10-13)

.
 
Contudo, a 

produção científica sobre o tema ainda concentra-se nas regiões sul e sudeste do país. 

Diante da escassa produção cientifica sobre a aplicação do NAS no nordeste do Brasil, 

assim como da importância do tema para a gestão da equipe de enfermagem e para a 

qualidade do cuidado prestado em UTI, pergunta-se: como se apresenta a carga de 

trabalho da equipe de enfermagem, estimada por meio do NAS, na UTI adulto de um 

hospital privado localizado no município de Natal/RN? 

Diante do exposto o presente estudo teve como objetivo principal avaliar a carga 

de trabalho de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva de adultos por meio 

do NAS. 

Método 

Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, realizado em 

uma UTI adulto de um hospital privado do Município de Natal/RN, o qual, coadunado 

com outras três unidades, compõe uma rede especializada em oncologia reconhecida 

pelo Ministério da Saúde (MS) como um Centro de Alta Complexidade em Oncologia.  

O estudo foi desenvolvido no período de junho a agosto de 2014, com pacientes 

internados na UTI da referida instituição de saúde. Para fins de cálculo de amostra 

considerou-se um estudo prévio sobre a utilização do NAS em terapia intensiva
(14)

. 

Considerando a média de NAS de 66,5% (± 9,1), encontrada no referido estudo, um erro 

máximo estimado de 3 pontos de NAS e um nível de significância de 95%, seriam 
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necessários um mínimo de 35 pacientes. Portanto, ao final do período de coleta de 

dados, incluindo os 5% do teste piloto, alcançou-se uma amostra de 40 pacientes.  

Para a coleta de dados utilizou-se uma ficha de caracterização do paciente para 

registrar os dados sociodemográficos e de internação; e o escore NAS com a 

discriminação dos seus itens componentes. 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da própria instituição, sob 

Parecer nº 558.799 e CAAE 24966013.7.0000.5293, foi feito o acompanhamento dos 

pacientes, desde a internação até o desfecho clínico. Foram incluídos no estudo 

pacientes de ambos os sexos, maiores de 18 anos, que permaneceram no mínimo 24 

horas internados. Os dados foram coletados, mediante o consentimento expresso dos 

pacientes, em obediência aos aspectos contidos na Resolução nº 466/12
(15)

, que trata de 

ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Quando o paciente não estava consciente, 

a autorização foi concedida pelo familiar ou responsável legal presente.  

Procedeu-se o preenchimento dos instrumentos de coleta, tendo por base dados 

do prontuário, acrescidos de informações complementares fornecidas pela equipe de 

enfermagem, sempre que necessário. Para fins de padronização, foram consideradas as 

informações referentes às 24 horas do dia anterior que se completavam às 11 horas da 

manhã. Quanto ao primeiro dia de internação, foram computadas as intervenções 

realizadas da hora da admissão na UTI até às 11 horas do dia seguinte, independente de 

completarem ou não 24 horas. Também no dia da alta, além dos dados registrados às 11 

horas da manhã, foram computados aqueles relacionados ao período compreendido 

entre 11 horas e o momento de saída. 

Os dados foram descritos na forma de frequências relativas e absolutas para 

variáveis categóricas; mediana e intervalo interquartil para variáveis numéricas. A 

avaliação da normalidade das variáveis foi realizada por meio do teste de Shapiro Wilk.  

Para verificar a associação entre idade e tempo de internação com o escore NAS 
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aplicou-se a correlação de Sperman. Para comparar as médias de NAS com desfecho, 

alta e óbito, utilizou-se o teste de Qui-quadrado de Wald com ajuste Bonferroni. A 

avaliação das médias gerais de NAS, considerando os primeiros 15 dias de internação, 

foi realizada por meio da análise de Estimativa de Equações Generalizadas (GEE) com 

ajustamento pela variável tempo de internação. Adotou-se um nível de significância de 

5% para minimizar um erro tipo I. Os dados foram processados no SPSS, versão 20.0, 

IBM® Inc. 

Resultados 

A amostra foi constituída por 40 pacientes. Com relação aos dados demográficos 

verificou-se, conforme a Tabela 1, que a maioria dos pacientes era do sexo feminino 

(57,5%). A média de idade foi de 62,1 (±23,4), com variação entre 20 e 103 anos.  

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes conforme dados sociodemográficos e clínicos. 

Natal/RN, Brasil, 2014. (n=40) 

Variáveis n (%) 

Sexo   

   Feminino 23 57,5 

   Masculino 17 42,5 

Idade (anos)   

18 a 60 13 32,5 

>60 27 67,5 

Tempo de internação (Dias)   

   1 a 7 26 65 

   >15 14 35 

Procedência   

   Centro cirúrgico 14 35 

   Unidade de internação 12 30 

   Outras unidades 12 30 

   Pronto-socorro 2 5 

Tipo de internação   

   Clínica 24 60 

   Cirúrgica 16 40 

Causas de internação   

   Oncológico 11 27,5 

   Pulmonar 8 20 

   Infecção/Sepse 6 15 

   Cardíaco 5 12,5 

   Renal e Urológico 4 10 

   Gastrintestinal 4 10 

   Neurológico 2 5 

Desfecho clínico   

   Alta 29 72,5 

   Óbito 11 27,5 

Total 40 100 
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Foram realizadas 277 medidas do NAS, e a carga de trabalho de enfermagem, 

apresentada em forma de percentual, como sugere o NAS, variou de 36,5% a 151,2%, 

sendo a média total do NAS das 24hs 69,8% (±24,1).  

Referente à aplicação dos itens e subitens do NAS, realizadas durante a 

internação na UTI, encontra-se disposta na Tabela 2 a distribuição das frequências 

relativas e absolutas, mediana e intervalo interquartis de suas medidas. Observou-se que 

as pontuações se concentraram no domínio das atividades básicas, com destaque para 

monitorização e controles; investigações laboratoriais; medicação, exceto drogas 

vasoativas; procedimentos de higiene; e tarefas administrativas e gerenciais.   

 Ao analisar a associação das variáveis sociodemográficas e clínicas com as 

médias do NAS de 24hs, verificou-se que não houve diferença estatisticamente 

significante para afirmar que a idade (p=0,528)  e o tempo de internação (p=0,324) tem 

influência na carga de trabalho de enfermagem na UTI.  
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Tabela 2 – Distribuição das frequências das medidas de NAS de acordo com os seus 

itens e subitens componentes. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=277) 

*IQ: intervalo interquartil. 

 

Domínios do NAS n % 
Mediana/ 

IQ 

Atividades Básicas 277 100 40,9 (39,1-59,9) 

1. Monitorização e controles 277 100 4,5 (4,5-12,1) 

1a. Rotina normal. 192 69,3 - 

1b. Presença à beira do leito e observação contínua ≥ 2 hs.  56 20,2 - 

1c. Presença à beira do leito e observação contínua ≥ 4 hs. 29 10,5 - 

2. Investigações laboratoriais  277 100 4,3 (4,3-4,3) 

3. Medicações (Exceto drogas vasoativas) 277 100 5,6 (5,6-5,6) 

4. Procedimentos de higiene 277 100 4,1 (4,1-4,1) 

4a. Realização de higiene normal. 232 83,8 - 

4b. Realização de higiene além do normal. 38 13,7 - 

4c. Realização de higiene muito além do normal. 7 2,5 - 

5. Cuidados com drenos (Exceto sonda gástrica) 63 22,7 0,0 (0,0-0,0) 

6. Mobilização e posicionamento 262 94,6 12,4 (12,4-12,4) 

 6a. Realização do(s) procedimento(s) até 3x/24hs. 44 15,9 - 

6b. Realização do(s) procedimento(s) > 3x/24hs ou com dois 

enfermeiros em qualquer frequência. 
215 77,6 - 

 6c. Realização do(s) procedimento(s) com 3 ou mais 

enfermeiros em qualquer frequência. 
3 1,1 - 

7. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes 255 92,1 4,0 (4,0-4,0) 

7a. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes que requerem 

dedicação exclusiva ≤ 30’ (6horas) ≤ 2h (12 horas). 
203 73,3 - 

7b. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes que requerem 

dedicação exclusiva por tempo >30’ (6horas) > 2h (além do 

normal). 

52 18,8 - 

8. Tarefas administrativas e gerenciais 277 100 4,2 (4,2-4,2) 

8a. Realização de tarefas de rotina (normal). 223 80,5 - 

8b. Realização de tarefas administrativas e gerenciais (>2hs). 44 15,9 - 

8c.  Realização de tarefas administrativas e gerenciais (>4hs). 10 3,6 - 

Suporte Ventilatório 234 84,5 7,6 (5,8-7,6) 

9. Suporte ventilatório (Oxigênio). 234 84,5 1,4 (1,4-1,4) 

10. Cuidados com vias aéreas artificiais. 171 61,7 1,8 (0,0-1,8) 

11. Tratamento para melhorar da função pulmonar. 215 76,8 4,4 (4,4-4,4) 

Suporte Cardiovascular 114 41,2 0,0 (0,0-1,2) 

12. Medicação vasoativa independente do tipo e dose. 109 39,4 0,0 (0,0-1,2) 

13. Reposição intravenosa de grandes perdas de fluidos. 25 9 0,0 (0,0-0,0) 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0,0 (0,0-0,0) 

15. Reanimação cardiorrespiratória. 8 2,9 0,0 (0,0-0,0) 

Suporte Renal 277 100 7,0 (7,0-7,0) 

16. Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas. 20 7,2 0,0 (0,0-0,0) 

17. Medida quantitativa do débito urinário. 277 100 7,0 (7,0-7,0) 

Suporte Neurológico 0 0 0,0 (0,0-0,0) 

18. Medida da pressão intracraniana. 0 0 0,0 (0,0-0,0) 

Suporte Metabólico 167 60,3 1,3 (0,0-1,3) 

19. Tratamento de acidose/alcalose metabólica complicada. 13 4,7 0,0 (0,0-0,0) 

20. Hiperalimentação intravenosa (NPT). 17 6,1 0,0 (0,0-0,0) 

21. Alimentação enteral. 143 51,7 1,3 (0,0-1,3) 

Intervenções Específicas 277 100 2,8 (2,8-2,8) 

22. Intervenções específicas na UTI. 277 100 2,8 (2,8-2,8) 

23. Intervenções específicas fora da UTI. 15 5,4 0,0 (0,0-0,0) 
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Apesar da variável tempo de internação não ter relação com a carga de trabalho 

de enfermagem, ao avaliar as médias gerais de NAS, considerando que a maioria das 

internações (percentual) concentrou internações nos primeiros 15 dias de internação, por 

meio da análise GEE, evidenciou-se que houve diferenças significativas do primeiro 

(92,7 pontos) para o segundo (66,1 pontos) dia de internação. Observa-se ainda que do 

segundo dia em diante ocorre pouca variação da média de NAS (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Comportamento das médias dos NAS nos primeiros 15 dias de internação. 

Natal/RN, Brasil, 2014. 

No que se refere ao motivo de saída do estudo verificou-se a existência de 

relação entre o desfecho clínico e valor do NAS 24h (p<0,001), com uma diferença de 

23,0 pontos entre alta e óbito (57,6 vs 81,0 pontos de NAS; p<0,001). Na Figura 2, 

observa-se que os pacientes que evoluiram para óbito apresentaram ao longo dos 

primeiro 15 dias de internação médias mais elevadas de NAS quando comparados 

aqueles que saíram de alta. Dessa forma, as médias de NAS do primeiro e do 15º dia de 

internação para os defecho alta foram de 84,5 (±4,9) e 33,4 (±4,8), ao passo que para o 

óbito foram de 114,4 (±5,3)  e 95,4 (±7,3). 
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Figura 2 – Comparação das médias de NAS dos primeiros 15 dias com o desfecho 

clínico (alta e óbito). Natal/RN, Brasil, 2014. 

 

Discussão 

Foram 277 observações resultantes da avaliação de registros diários de 40 

pacientes atendidos na UTI. Destes, a maioria era do sexo feminino, contrariando outros 

estudos em UTI, nos quais predominaram o sexo masculino
(10,11,13)

.  

Ao se analisar a idade da população estudada, verificou-se que a maioria era 

composta por idosos, corroborando com os estudos desenvolvidos em terapia 

intensiva
(12,16,17)

.
 
O aumento da população de idosos é um fenômeno que vem ocorrendo 

ao longo dos últimos anos, de forma progressiva. O envelhecimento está, naturalmente, 

atrelado ao aumento de indivíduos com doenças crônico-degenerativas, o que pode 

gerar agravos à saúde com conseqüente necessidade de intervenções que requerem 

internação em UTI
(18)

. 

No que se refere aos dados clínicos, foi verificado que grande parte dos 

pacientes era procedente do Centro Cirúrgico, seguido pelos oriundos das unidades de 

internação e de outras instituições. Estudos desenvolvidos em UTI apontam que os 
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pacientes admitidos são, em sua maioria, advindos do centro cirúrgico
(10,12,13)

.
 

Entretanto, diferente dos resultados deste estudo, tem-se em segundo lugar os pacientes 

provenientes do pronto-socorro, fato este, provavelmente explicado, por a urgência do 

hospital em que foi realizada a pesquisa não oferecer atendimento de especialistas, 

como cardiologia, neurologia e ortopedia. Todavia, cabe ressaltar que o fato da UTI 

fornecer suporte para as outras unidades que compõem sua rede de serviços, pode 

influenciar no número de pacientes admitidos de outras instituições.  

No que concerne ao tipo de internação, a maioria dos pacientes foram 

hospitalizados na UTI por razões clínicas (60,0%). Resultados semelhantes foram 

encontrados em outras pesquisas nacionais, nas quais o percentual das internações 

clínicas foi de 60%
(11)

, 63,4%
(19) 

e 62,3%
(20)

.  

Os motivos de internações mais frequentes encontrados neste estudo foram 

relacionados a problemas oncológicos. Ressalta-se que a instituição da referida pesquisa 

é referência em oncologia e, apesar da UTI ser destinada a receber pacientes com 

diferentes tipos de doenças, é coerente apresentar maior número de internações de 

pacientes oncológicos. 

Com relação ao tempo de permanência de um a sete dias, predominante na 

amostra, os resultados são corroborados pelo Censo Brasileiro de UTIs, realizado pela 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira
(21)

, onde o tempo de permanência variou de 

um a seis dias. Sobretudo, estes resultados são semelhantes a pesquisas nacionais
(12,13,20)

 

e internacionais
(16,22)

, minimizando os efeitos negativos de longa internação em 

tratamento intensivo, como o risco de infecções e mortalidade. 

A mortalidade foi de 27,5%, compatível com pesquisas brasileiras, nas quais os 

óbitos variaram entre 20 e 34,6%
(11,17,23)

. Porém, quando comparada a outros estudos 

nacionais
(12,20)

 e internacionais
(16,22)

, a mortalidade foi bastante elevada. O maior 

número de mortes pode está relacionado com o perfil dos pacientes assistidos, que 
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foram, na sua maioria, oncológicos. Um estudo desenvolvido com o objetivo de avaliar 

a taxa de mortalidade de pacientes com câncer, submetidos à terapia intensiva, apontou 

que a taxa de mortalidade dos pacientes oncológicos foi de 60,7% contra 25,0% dos 

não-oncológicos (p < 0,001)
(24)

.  

Ao analisar os resultados do escore NAS, cuja média foi 69,8% (±24,1), 

condizentes com outras pesquisas
(12,14,20)

, percebe-se uma carga de trabalho elevada na 

UTI em questão. Isto porque os resultados desse escore expressam o tempo gasto por 

um profissional de enfermagem na assistência direta aos pacientes nas 24 horas, 

podendo variar de 0 a 176,8%. Levando em consideração que um único profissional de 

enfermagem só dispõe de 100% do seu tempo para prestar assistência aos pacientes, 

podendo cuidar no máximo de dois que necessitem de 50%, torna-se inviável, diante da 

média de NAS encontrada, a proporção de um técnico de enfermagem para cada dois 

pacientes, conforme preconizados pela legislação vigente
(1)

. Entende-se que, na referida 

UTI, o cuidado prestado a dois pacientes comprometeria 139,6% de tempo, tornando-se 

necessário mais de um profissional para cuidá-los, sob o risco de comprometer a sua 

saúde e a qualidade da assistência prestada. 

Avaliando as médias de NAS por dia de internação, considerando os 15 

primeiros dias, observa-se que a carga de trabalho apresentou-se elevada, mantendo-se 

acima de 50% no período analisado, mostrando que pacientes com permanências 

elevadas na UTI continuam recebendo grandes investimentos terapêuticos, acarretando 

alta demanda de trabalho de enfermagem.  

Levando-se em conta a evolução do NAS no decorrer da internação, o estudo 

demonstra que houve uma queda significativa de pontos do escore do primeiro para o 

segundo dia, o que deve estar associado ao padrão de intervenções aplicado e aos 

aspectos que envolvem a admissão do paciente na UTI. Do segundo até o 15º dia de 

internação, percebe-se, apesar da ocorrência de um pico no 12º dia, uma variação bem 
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menor dos pontos de NAS que tendem a diminuir, chegando a uma média de 54,4% no 

15º dia de internação. Esses resultados se opõem a outros encontrados na 

literatura
(11,13,14,17)

 e pode estar relacionado à cronicidade dos doentes assistidos na UTI 

em questão.  

Confrontando a carga de trabalho com o desfecho clínico, conclui-se que os 

pacientes que faleceram demandaram maior carga de trabalho quando comparado 

àqueles que receberam alta da UTI, confirmando assim a associação estatística. 

Corroborando tal achado, estudos
(10-13,16-17)

 mostram que pacientes que evoluíram para 

óbito, se caracterizando por maior gravidade, com múltiplas comorbidades e doenças 

crônico-degenerativas, exigiram maior tempo de assistência de enfermagem, tanto no 

momento da admissão como ao longo de sua permanência. Este dado mostra quão 

fidedigno é a aplicação desse instrumento para se dimensionar os profissionais, de 

acordo com os cuidados. 

No tocante a relação entre o escore NAS e as outras variáveis 

sociodemográficas, não se observou significância estatística, indicando, portanto, que 

estas não interferiram na carga de trabalho de enfermagem, assemelhando-se a outros 

estudos
(10,11,13)

.  

Considerando que o NAS possibilita identificar as atividades de enfermagem nas 

24 horas de assistência ao paciente, pôde-se obter a frequência com que os itens e 

subitens do instrumento foram registrados. De forma geral os estudos realizados sobre 

NAS
(11-13,20) 

corroboram com os achados dessa pesquisa, principalmente, no que diz 

respeito aos itens “monitorização e controles”, “investigações laboratoriais”, 

“medicação” e “medida do débito urinário”. Entretanto, a variação nos demais itens 

sugere que, além das especificidades de cada grupo de paciente, as características 

próprias de cada serviço, tais como a estrutura física e organizacional, a política e a 
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filosofia institucional, influenciam a organização do trabalho da equipe de enfermagem 

e, consequentemente, no tempo de assistência. 

Observa-se que os itens que tiveram maior frequência de pontuação no estudo 

corresponderam, principalmente, aqueles pertencentes ao domínio das atividades 

básicas, demonstrado que a maior parcela do tempo gasto pelo profissional de 

enfermagem na assistência aos pacientes foi justamente no que concerne às práticas 

rotineiras em unidades de cuidados intensivos. Percebeu-se que os itens que não foram 

pontuados ou os que foram menos pontuados estão relacionados, em sua maioria, a 

intervenções mais específicas que não se aplicam a todos pacientes que necessitam de 

cuidados intensivos, justificando a baixa frequência de pontuação destes. Mas, esses 

cuidados devem ser previstos no dimensionamento. 

Conclusão 

 A carga de trabalho de enfermagem encontrada na UTI em estudo apresentou-se 

elevada no período analisado, demonstrando que os pacientes internados exigiram uma 

alta demanda de cuidados. Esses achados geram subsídios para o dimensionamento de 

pessoal e alocação de recursos humanos no setor, tendo em vista a busca por maior 

segurança e satisfação do paciente como resultado da assistência intensiva, bem como 

um ambiente de trabalho favorável à qualidade de vida dos profissionais. 

 Neste sentido, os resultados desta investigação trazem contribuição importante, 

sobretudo, no que diz respeito à necessidade de implementação de instrumentos de 

mensuração de carga de trabalho de enfermagem com intuito de promover um adequado 

dimensionamento de recursos humanos de enfermagem.  

 O sexo, o tempo e o tipo de internação, a idade e a procedência não interferiram 

na demanda de trabalho de enfermagem dessa unidade. Contudo, pacientes que 

faleceram, tiveram o NAS mais elevado durante toda sua internação na UTI, 

demandando maior carga de trabalho.  
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 A realização do estudo em uma única UTI de um único hospital indica a 

necessidade de ampliação em investigações futuras, principalmente em função da 

escassez de estudo sobre a temática com pacientes oncológicos e na região nordeste do 

Brasil.  
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5.2 ARTIGO 2 

 

Classificação de pacientes e carga de trabalho de enfermagem em terapia intensiva 

Resumo 

Objetivo: objetivou-se avaliar as médias da carga de trabalho obtidas por meio do 

Nursing Activities Score, bem como os extratos do grau de dependência de pacientes 

pelo Sistema de Classificação de Pacientes de Perroca, verificando possíveis 

associações e diferenças entre ambas as escalas em pacientes de uma UTI de referência 

oncológica. Método: Estudo com delineamento transversal realizado na Unidade de 

Terapia Intensiva de um hospital privado do município de Natal/RN, referência em 

oncologia, no período de junho a agosto de 2014, por meio da aplicação do Nursing 

Activities Score e do instrumento de classificação de pacientes de Perroca em uma 

amostra de 40 pacientes. Resultados: Foram realizadas 277 medidas dos instrumentos, 

sendo a média do Nursing Activities Score de 69,8% (±24,1) e de Perroca de 22,7% 

(±4,2). Constatou-se correlação positivas entre as médias das escalas (rp 0,653, 

p<0,001). As horas de cuidados encontradas por meio da média do Nursing Activities 

Score foi quase o dobro daquelas estimadas pelo de Perroca, demonstrando uma 

diferença de 7,3 horas. Conclusão: Nursing Activities Score, como instrmento de 

medida direta da carga de trabalho de enfermagem, apresentou-se mais adequado 

quando comparadao ao instrumento de medida indireta, no ambiente de terapia 

intensiva. 

Descritores: Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Carga de trabalho; Recursos 

Humanos de Enfermagem. 

Introdução 

Os enfermeiros, no desempenho de sua prática profissional, são responsáveis 

pelo gerenciamento da assistência de enfermagem prestada ao paciente. Dentro das 

instituições hospitalares, essas atividades são consideradas complexas, visto que estão 

diretamente relacionadas à eficácia, qualidade e custos no âmbito do atendimento as 

demandas de saúde. Neste sentido, a prática gerencial dos enfermeiros precisa ser 

pautada em instrumentos de gestão que subsidiem o dimensionamento de pessoal e, 

consequentemente, a real necessidade dos cuidados de enfermagem por parte da 

clientela.
(1)
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O dimensionamento de pessoal é um processo sistemático de cálculo de 

profissionais para compor a equipe de enfermagem necessária para atender a clientela, 

de acordo com o perfil da demanda de cuidados aos pacientes. Para estimá-lo, é 

imprescindível a identificação das variáveis que o determinam, em especial, a carga de 

trabalho de enfermagem.
(1)

 

Para estimar a carga de trabalho de enfermagem podem ser utilizadas 

ferramentas diretas ou indiretas para obtenção das horas de cuidado, necessárias para 

subsidiar o cálculo de dimensionamento de profissionais de enfermagem. Atualmente 

no Brasil, vem se utilizando de Sistemas de Classificação de Pacientes (SCP)
(2-4)

, os 

quais estipulam as horas de cuidados de acordo com complexidade assistencial do 

paciente, deste modo as horas requeridas de assistência definem-se por meio de 

legislação específica
(5)

, ou seja, configurando a estimativa de horas de cuidado de forma 

indireta. Entretanto, outros métodos vêm ganhando espaço para estimativa direta da 

carga de trabalho, especialmente no contexto da terapia intensiva, considerando 

atividades e necessidades de cuidado diretamente pelo tempo demandado em cada 

atividade, independendo da classificação de cuidado obtida, nessa categoria o Nursing 

Activities Score (NAS) vem se destacando como ferramenta que possibilita a 

mensuração direta da carga de trabalho de enfermagem. 

No Brasil, a classificação de pacientes é recomendada pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), mediante a Resolução 293/04, que adota o SCP desenvolvido 

por Fugulin et al.
(2)

 Levando em consideração essa classificação, assim como as 

características relativas à organização e ao serviço de Enfermagem, o COFEN indicou 

as horas mínimas de assistência, assim como a distribuição percentual dos profissionais 

de enfermagem para cada tipo de cuidado: 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; e 17,9 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
(5)

 

Um dos sistemas de classificação recentemente atualizado e validado no país 

vem ganhando destaque entre os sistemas consagrados na literatura e mesmo aquele 

adotado de acordo com a legislação vigente. Trata-se do SCP de Perroca, que teve sua 

primeira versão publicada em 1996.
(3)

 Sobretudo, em 2009, esse sistema foi atualizado 

considerando alguns aspectos até então não evidenciado em outros instrumentos de 

classificação de pacientes. Além disso, incorporou as novas tendências da prática 

assistencial e gerencial do enfermeiro em acordo com os avanços tecnólogicos ocorridos 
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na última década. A nova versão conta com nove áreas de cuidados: planejamento e 

coordenação do processo de cuidar; investigação e monitoramento; cuidado corporal e 

eliminações; nutrição e hidratação; locomoção ou atividade; terapêutica; suporte 

emocional; e educação à saúde. Cada uma das áreas possui gradação de 1 a 4, 

apontando a intensidade crescente de complexidade assistencial.
(4)

   

Considerando os instrumentos de mensuração direta da carga de trabalho, o NAS 

destaca-se por sua ampla utilização, não somente no âmbito da terapia intensiva
(6,7)

, 

visto que considera e estima atividades e necessidades de cuidado em minutos que 

convertidos em horas estabelecem parâmetros para o dimensionamento de recursos 

humanos de enfermagem. O referido instrumento, traduzido e validado para a língua 

portuguesa
(8)

, é composto por sete categorias ou domínios (Atividade Básica, Suporte 

Ventilatório, Suporte Cardiovascular, Suporte Renal, Suporte Neurológico, Suporte 

Metabólico e Intervenções Específicas), os quais são compostos por subcategorias ou 

subdomínios, subdivididos ainda em itens, em um total de 23, que traduzem a carga de 

trabalho nas 24 horas.
(9)

  

A literatura evidencia que tanto o escore NAS
(10,11)

 quanto o SCP de 

Perroca
(12,13)

 vem sendo cada vez mais aplicados dentro das instituições de saúde, 

demonstrado bons resultados como ferramentas que embasam a prática gerencial dos 

enfermeiros, em especial na UTI. Entretanto, cabe ressaltar a necessidade de averiguar a 

aplicabilidade de tais instrumentos nos diferentes cenários da prática clínica, 

evidenciando as melhores respostas obtidas em cada instrumento, visando determinar 

com maior acurácia e efetividade os elementos necessários para o cálculo de 

dimensionamento de pessoal de enfermagem. 

Diante desse contexto, emergem questões importantes acerca do comportamento 

e aplicabilidade desses instrumentos no cenário de UTI adulto, com referência em 

oncologia: como se apresenta a carga de trabalho de enfermagem estimada por meio do 

NAS? Qual o grau de dependência de cuidados desses pacientes? Quais as vantagens e 

desvantagens de cada um desses instrumentos?  

A partir dessa problemática, o presente estudo teve por objetivo avaliar as 

médias da carga de trabalho obtidas por meio do NAS, bem como os extratos do grau de 

dependência de pacientes pelo SCP Perroca, verificando possíveis associações e 

diferenças entre ambas as escalas em pacientes de uma UTI de referência oncológica.  
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Método 

Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, realizado em 

uma UTI adulto com oito leitos de um hospital privado do Município de Natal/RN, o 

qual, coadunado com outras três unidades, compõe uma rede especializada em 

oncologia reconhecida pelo Ministério da Saúde (MS) como um Centro de Alta 

Complexidade em Oncologia.  

A pesquisa foi desenvolvida no período de junho a agosto de 2014. Para fins de 

cálculo de amostra foi utilizado estudo prévio sobre a utilização do NAS em terapia 

intensiva
(14) 

que teve como objetivos caracterizar os pacientes internados na UTI quanto 

aos dados bio-sociais e de internação, e verificar as necessidades diárias de cuidados de 

enfermagem, segundo o NAS.  Considerando a média de NAS de 66,5% (± 9,1), 

encontrada no referido estudo, um erro máximo estimado de 3 pontos de NAS e um 

nível de significância de 5%, seriam necessários um mínimo de 35 pacientes. Portanto, 

perfazendo 90 dias consecutivos de avaliação, incluindo os 5% do teste piloto, 

alcançou-se uma amostra de 40 pacientes. 

Para coleta dos dados foram utilizados três instrumentos: uma ficha de 

caracterização do paciente para registrar os dados sociodemográficos e de internação; o 

escore NAS com a discriminação dos seus itens componentes; e o instrumento de 

classificação de pacientes segundo grau de dependência dos cuidados de enfermagem 

preconizado por Perroca, sendo os dois últimos preenchidos de acordo com tutorial pré-

estabelecido.  

Os dados foram coletados, mediante o consentimento expresso do paciente ou 

responsável legal, em obediência aos aspectos contidos na Resolução nº 466/12
(15)

, que 

trata de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, após a aprovação pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da própria instituição, sob Parecer nº 558.799 e CAAE 

24966013.7.0000.5293. Realizou-se o acompanhamento dos pacientes do primeiro dia 

de internação até o desfecho clínico. Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os 

sexos, maiores de 18 anos, que permaneceram internados no mínimo 24 horas.  

Para o preenchimento dos instrumentos foram utilizados dados do prontuário, 

acrescidos de informações complementares fornecidas pela equipe de enfermagem, 

sempre que necessário. Para fins de padronização, foram consideradas as informações 

referentes às 24 horas do dia anterior que se completavam às 11 horas da manhã. 

Quanto ao primeiro dia de internação, foram computadas as intervenções realizadas da 

hora da admissão na UTI até as 11 horas do dia seguinte, independente de completarem 
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ou não 24 horas. Também no dia da alta, além dos dados registrados às 11 horas da 

manhã, foram computados aqueles relacionados ao período compreendido entre 11 

horas e o momento de saída. 

Os dados foram descritos na forma de frequências relativas e absolutas para 

variáveis categóricas; médias e desvio padrão para variáveis numéricas. A avaliação da 

normalidade das variáveis foi realizada por meio do teste de Shapiro Wilk.  Na 

abordagem inferencial foi utilizado o teste de Pearson, considerando-se as variáveis 

estatisticamente significativas aquelas com valores p< 0,05. Os dados foram 

processados no SPSS, versão 20.0, IBM® Inc. 

Resultados 

Incluíram-se neste estudo 40 pacientes. Com relação aos dados 

sociodemográficos verificou-se que a maioria dos pacientes era do sexo feminino 

(57,5%). A média de idade foi de 62,1 (±23,4), com variação entre 20 e 103 anos. 

Pacientes com idade acima de 60 anos foi maioria (67,5%).  

No que diz respeito aos aspectos clínicos, o tempo de internação variou de um a 

23 dias, com média de 6,9 dias (±6,5). Em relação à procedência, a maioria dos 

pacientes (35%), advieram do Centro Cirúrgico, seguido pelos oriundos das Unidades 

de Internação do próprio hospital (30,0%), de outras instituições (30,0%) e do pronto-

socorro (5%). O tipo de internação foi predominantemente clínica (60,0%). Evidenciou-

se os seguintes motivos da internação: oncológicos (27,5%), pulmonares (20%), 

sepse/infecção (15%), cardíaco (12,5%), renal e urológico (10%), gastrintestinal (10%) 

e neurológico (5%). Com relação ao desfecho clínico, 72,5% dos pacientes receberam 

alta da UTI e 27,5 foram a óbito. 

Foram realizadas 277 medidas do NAS e do SCP de Perroca, determinando, 

respectivamente a carga de trabalho de enfermagem e o grau de dependência dos 

pacientes em relação aos cuidados desses profissionais. As médias, desvio padrão, 

valores máximos e mínimos estão apresentados na tabela 1.  

Tabela 1. Pontuações médias, desvio padrão, mínimo e máximo e horas de cuidados dos 

escores do NAS e de Perroca. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=277) 

 Escore Média (Desvio 

Padrão)/Horas 

Mínimo/Horas Máximo/Horas 

NAS 69,8 (±24,1)/16,7* 36,5 (8,7*) 151,2 (36,2*) 

SCP Perroca 22,7 (±4,2)/9,4** 13 (5,6**) 32 (17,9**) 
*Horas de cuidados calculadas considerando que cada ponto de NAS é igual a 14,4 minutos. 

**Horas de cuidados estabelecidas de acordo com a classificação das horas de cuidados do COFEN a 

partir dos pontos encontrados por meio do SCP. 
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Na tabela 1 também estão dispostas as horas de cuidados encontradas a partir da 

aplicação dos instrumentos para 24 horas de assistência. Observa-se que as horas 

encontradas por meio da média do NAS foi quase o dobro daquelas estimadas pelo SCP 

de Perroca, ou seja, houve uma diferença de 7,3 horas.  

O grau de dependência dos pacientes em relação aos cuidados de enfermagem, 

preconizado por Perroca, estratifica os cuidados em quatro níveis: mínimos, 

intermediários, semi-intensivo e intensivo. Na tabela 2, observa-se que, no presente 

estudo, a maior parte dos pacientes (47,3%) enquadrou-se no nível de cuidados 

intensivos. 

 

Tabela 2. Distribuição das avaliações dos pacientes conforme os níveis de cuidados do 

SCP de Perroca e as respectivas horas de cuidados estabelecidas pelo COFEN na UTI 

Adulto. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=277) 

Nível de Cuidado/ Horas do COFEN n % 

Cuidados Mínimos (9 a 12 pontos) – 3,8 0 0 

Cuidados Intermediários (13 a 18 pontos) – 5,6 59 21,3 

Cuidados Semi-intensivos (19 a 24 pontos) – 9,4 87 31,4 

Cuidados Intensivos (25 a 36 pontos) – 17,9 131 47,3 

Total 277 100 

 

No que diz respeito às médias dos domínios do NAS, evidenciou-se que as 

pontuações se concentraram no domínio das “atividades básicas”. Já as áreas de maior 

destaque do SCP Perroca foram “cuidado corporal e eliminações”, “cuidado com pele e 

mucosas” e “locomoção e atividade” (Figura 1).  

Figura 1. Comparação da média de pontos dos domínios do NAS com a média das áreas 

de cuidados do SCP Perroca. Natal/RN, Brasil, 2014. (n=277) 

 

O domínio do NAS referente as atividades básicas é composto pelos 

subdomínios: monitorização e controle; investigações laboratoriais; medicações (exceto 

drogas vasoativas); procedimentos de higiene; cuidados com drenos (exceto sonda 

gástrica); mobilização e posicionamento; suporte e cuidados aos familiares e pacientes; 
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e tarefas administrativas e gerenciais. Neste sentido, observa-se na figura 1 que, com 

exceção do item nutrição e hidratação, todas as áreas de cuidados do SCP estão 

contempladas dentro do referido domínio do NAS.  

Por fim, verificou-se a existência de correlação positiva entre as médias de NAS 

24h e as médias do grau de dependência dos cuidados de enfermagem do SCP de 

Perroca (rp 0,653, p<0,001).  

Discussão 

A análise das características sociodemográficas e clínicas mostrou que a 

idade
(10,16,17)

, procedência
(10,11,18)

, tipo de internação
(19-21)

, tempo de internação
(11,16,22)

 e 

mortalidade
(11,17,23)

 do estudo corroborou com descrições anteriores da literatura 

nacional e internacional. Resultados contrários foram encontrados no tocante ao 

sexo
(11,12,18)

. Os motivos de internações mais frequentes foram relacionados a problemas 

oncológicos. Ressalta-se que a instituição da referida pesquisa é referência em 

oncologia e, apesar da UTI ser destinada a receber pacientes com diferentes tipos de 

doenças, é coerente apresentar maior número de internações de pacientes oncológicos. 

Os resultados da avaliação do NAS 24h demonstraram uma média de 69,8% 

(±24,1), condizentes com outras pesquisas
(10,14,21)

, o que implica em uma elevada carga 

de trabalho de enfermagem. É preciso compreender que um profissional de enfermagem 

possui 100% do seu tempo para prestar assistência aos pacientes internos. Levando em 

consideração que o NAS expressa o tempo gasto por um profissional de enfermagem na 

assistência direta aos pacientes nas 24 horas e a média de NAS encontrada no estudo, 

conclui-se que um profissional poderia cuidar integralmente apenas de um único 

paciente. Esse achado contradiz a legislação vigente
(24)

, uma vez que esta determina 

uma proporção de um técnico de enfermagem para cada dois pacientes de UTI. 

Entende-se que, na referida UTI, o cuidado prestado a dois pacientes comprometeria 

139,6% de tempo, tornando-se necessário mais de um profissional para cuidá-los, sob o 

risco de comprometer a sua saúde e a qualidade da assistência prestada. 

A classificação do grau de dependência dos pacientes em relação aos cuidados 

de enfermagem, determinada por meio do SCP de Perroca, demonstrou que a maioria 

dos pacientes demandou cuidados intensivos, corroborando com outras pesquisas 

nacionais realizadas em terapia intensiva.
(12,13)

 A UTI é um setor hospitalar 

especializado, onde predomina a utilização de uma variedade de aparatos tecnológicos, 

requer recursos humanos especializados e destina-se ao atendimento de pacientes 

críticos. Dessa forma, a clientela caracteriza-se por apresentar com uma condição 
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clínica grave, comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, 

perda de sua auto-regulação, necessitando de substituição artificial de funções e 

assistência contínua
(24)

, o que justifica os achados do presente estudo. 

Ao comparar as médias dos dois instrumentos aplicados encontrou-se uma 

correlação positiva (rp 0,653, p<0,001). Assim, os pacientes que demandaram uma 

maior carga de trabalho de enfermagem foram aqueles que apresentaram maior grau de 

dependência dos cuidados desses profissionais e vice-versa. Entretanto, ao calcular as 

horas de cuidados a partir de cada instrumento, observa-se que houve uma diferença de 

7,3h do NAS (cuidados diretos) em relação à Perroca (cuidados indiretos). Desse modo, 

o NAS mostrou-se mais adequado para determinar as horas de cuidados dos 

profissionais de enfermagem no âmbito da terapia intensiva. Um estudo realizado com o 

objetivo de analisar o dimensionamento do pessoal de enfermagem da UTI adulto 

através da aplicação do NAS também encontrou resultados satisfatórios com o uso do 

instrumento.
(23)

  

O COFEN determina que pacientes classificados dentro do nível de cuidados 

intensivos devem receber 17,9 horas de enfermagem, por cliente, em 24h de plantão.
(5)

 

Ao comparar esse parâmetro legal com as horas calculadas a partir da média do NAS 

(16,7h) e da média do SCP de Perroca (9,4h), observa-se que a ferramenta de cuidados 

indiretos apresentou-se muito a quem das necessidades de horas de cuidados 

determinadas pela legislação vigente.  

Vale ainda ressaltar que as horas de cuidados definidas de acordo com a média 

do NAS apresentou-se adequada à determinação do COFEN.
(5)

  Entretanto, quando se 

considera o valor máximo do NAS, estima-se 36,2h de cuidados, ou seja, mais que o 

dobro daquelas determinadas pela referida legislação. Esses resultados reforçam a 

necessidade de implementação de ferramentas de mensuração de carga de trabalho de 

enfermagem cada vez mais específicas com o intuito de não subestimar a necessidade 

real da assistência de enfermagem em terapia intensiva.  

No que concerne a comparação dos domínios do NAS com as áreas de cuidados 

do SCP de Perroca, algumas questões podem ser observadas. O NAS é constituído por 

sete domínios, o primeiro deles é “atividades básicas”, o qual é ainda subdividido em 

monitorização e controles; investigações laboratoriais; medicação, exceto drogas 

vasoativas; procedimentos de higiene; cuidados com dreno; mobilização e 

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

e gerenciais.
(8,9)

 Já o instrumento da Perroca é composto por nove áreas do cuidado: 
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planejamento e coordenação do processo de cuidar; investigação e monitoramento; 

cuidado corporal e eliminações; pele e mucosas; nutrição e hidratação; locomoção ou 

atividade; terapêutica; suporte emocional; e educação à saúde.
(5)

 Dessa forma, observa-

se que praticamente todos os itens desse SCP estão contemplado no domínio das 

atividades básicas do NAS. 

Neste sentido, o NAS parece ser mais específico quando comparado ao SCP 

Perroca para determinar a carga de trabalho de enfermagem, uma vez que registra 

também o tempo de enfermagem gasto em atividades adicionais a outras intervenções 

que são mais comuns aos pacientes em ambiente de terapia intensiva, as quais estão 

contempladas nos outros domínios do NAS. Um bom exemplo dessa especificidade é 

desobstrução/higienização de vias aéreas artificiais: no instrumento da Perroca, essa 

atividade é analisada junto com outras dentro da área de cuidado “investigação e 

monitoramento”, ao passo que no NAS existe o domínio de “suporte ventilatório”, em 

que um dos subitens é designado ao cuidado com vias aéreas artificiais, possuindo 

pontuação própria.  

Outras atividades que são pontuadas por meio de itens específicos no NAS e, no 

SCP encontram-se mensuradas junto com outras, são: administração de medicação 

vasoativa; reposição intravenosa de grandes de perdas de fluidos; monitorização do átrio 

esquerdo; medida da pressão intracraniana reanimação cardiorrespiratória; técnicas de 

hemofiltração; medida quantitativa do débito urinário; tratamento de acidose/alcalose 

metabólica complicada; hiperalimentação intravenosa; alimentação enteral intervenções 

específicas dentro e fora da UTI.
(5,8,9)

  

Entretanto, no que diz respeito à educação em saúde, o SCP de Perroca destaca-

se por apresentar uma área de cuidado específica para essa temática, ao passo que no 

NAS, esse item encontra-se diluído no domínio de “suporte aos familiares”.   

O SCP de Perroca faz referência, em seu escopo, a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), enquanto no instrumento do NAS as atividades de 

planejamento da assistência estão inseridas dentro do domínio “tarefas administrativas e 

gerenciais”. A SAE organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e 

instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de Enfermagem, 

proporcionando ao enfermeiro a possibilidade da prestação de cuidados 

individualizados, uma vez que suas ações são sistematizadas e inter-relacionadas, 

visando à assistência ao ser humano.
(25)
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Conclusão 

 

No período analisado no estudo, a carga de trabalho de enfermagem, refletida 

por meio do escore NAS, apresentou-se elevada, exigindo alta demanda de cuidados dos 

profissionais de enfermagem. A carga de trabalho encontrada, sendo considerada como 

elemento fundamental para o dimensionamento de recursos humanos, pode servir de 

subsídio para determinar mudanças da prática gerencial visando uma assistência de 

maior qualidade, assim como um ambiente favorável à saúde dos profissionais. 

A classificação dos pacientes, por meio do instrumento de Perroca, demonstrou 

que os doentes analisados encontravam-se no nível de cuidados intensivos. E mesmo 

diante das vantagens e dos bons resultados encontrados na literatura da sua utilização, o 

referido sistema de classificação evidenciou horas de cuidados subestimadas.  

A comparação dos instrumentos utilizados no presente estudo demonstrou que 

cada um deles, apresenta vantagens e desvantagens. Entretanto, ficou evidente que, em 

se tratando de terapia intensiva, o NAS, instrumento de mensuração direta da carga de 

trabalho de enfermagem, apresentou-se mais adequado, sobretudo, quando se 

considerou as horas de cuidados preconizadas pela legislação brasileira.   
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Na atualidade, ao passo que observamos um aumento considerável na sobrevida 

de pacientes à custa do desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias, em 

especial no ambiente de terapia intensiva, verifica-se que a complexidade assistencial 

para cuidar dessa clientela vem aumentando. Neste contexto, a prestação de cuidados, 

cada vez mais complexos, requer além de adequados recursos físicos e materiais, 

também recursos humanos em quantidade e qualidade suficiente para o atendimento a 

estas demandas.  

Nessa perspectiva, nosso estudo evidenciou que a aplicação de instrumentos de 

mensuração da carga de trabalho constitui-se como ferramentas valiosas para gerar 

subsídios para o dimensionamento de pessoal e alocação de recursos humanos no setor, 

tendo em vista a busca por maior segurança e satisfação do paciente como resultado da 

assistência intensiva, bem como um ambiente de trabalho favorável à qualidade de vida 

dos profissionais. 

Diante da possibilidade de aplicação de instrumentos para estimar a carga de 

trabalho de enfermagem por meio de ferramentas diretas ou indiretas, o presente estudo 

também demonstrou que, apesar de cada um deles possuir vantagens e desvantagens, o 

NAS, instrumento de mensuração direta da carga de trabalho de enfermagem, 

apresentou-se mais adequado no ambiente da terapia intensiva, sobretudo, quando se 

considerou as horas de cuidados preconizadas pela legislação brasileira.   

A pesquisa foi desenvolvida em UTI de referência para pacientes oncológicos. A 

ausência de outros estudos na literatura acerca da aplicação de instrumentos de medida 

de carga de trabalho de enfermagem junto a essa clientela, demonstrou a necessidade de 

novas investigações junto esses pacientes, sobretudo, para identificar possíveis 

peculiaridades de recursos humanos de enfermagem para assistir essa clientela.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Nursing Activities Score: 

avaliação da carga de trabalho de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto”, que é coordenada pela Professora Doutora Regimar Carla Machado.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa tem por objetivo avaliar a carga de trabalho de enfermagem em 

Unidade de Terapia Intensiva adulto de um hospital privado do Município de Natal por 

meio da aplicação do Nursing Activities Score (Instrumento que mede a carga de 

trabalho que os profissionais de enfermagem dedicam ao cuidado dos pacientes 

diariamente). 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: questionamentos diários sobre sua internação na UTI e seu estado de 

saúde; consulta ao seu prontuário para obter informações sobre os procedimentos 

realizados durante a internação na UTI (exames laboratoriais, por exemplo). 

Os riscos envolvidos com sua participação são: possível constrangimento por 

divulgação indevida das informações sigilosas sobre sua internação na UTI, estado de 

saúde e/ou características de sua doença, que serão minimizados através das seguintes 

providências: restrição da manipulação das informações apenas pela pesquisadora 

responsável pelo estudo e o arquivamento em local seguro e apropriado destas 

informações. 
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Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: gerar informações que 

servirão como base para aprimorar o atendimento de enfermagem aos pacientes 

internados na Unidade de Terapia Intensiva. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos 

resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você 

será ressarcido, caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Patrícia Cabral Ferreira no 

endereço Rua Suboficial Farias, nº 420, Monte Castelo, CEP 59.146-200, 

Parnamirim/RN, ou pelo telefone (84) 8821-5688. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Liga Norte Riograndrense Contra o Câncer 

(CEP/LNRCC) no endereço: Rua Dr. Mário Negócio, 2267, Quintas, Natal/RN, ou 

pelo telefone: (84) 4009-5494. 

“Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer hora, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A minha assinatura 

neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE dará autorização ao 

patrocinador do estudo e a Instituição responsável de utilizarem os dados obtidos 

quando se fizer necessário, incluindo a divulgação dos mesmos, sempre preservando 

minha privacidade”.   

“Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em 

minha posse.”  

Natal, __________________ de 2014 

 

Participante da pesquisa:  

   

 

Assinatura (por extenso) 
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Pesquisador responsável: 

 

 

 

Patrícia Cabral Ferreira no endereço Rua Suboficial Farias, nº 420, Monte Castelo, 

CEP 59.146-200, Parnamirim/RN, ou pelo telefone (84) 8821-5688. 

Endereço Comitê de Ética (CEP/LNRCC): Rua Dr. Mário Negócio, 2267, Quintas, 

Natal/RN, ou pelo telefone: (84) 4009-5494. 
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APÊNDICE B – Ficha de Caracterização do Paciente 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO  

 

Ficha de Caracterização do Paciente 

 

1. Dados de identificação do paciente 

Nome:___________________________________  Registro Hospitalar:_____________ 

Data do nascimento: ___/___/___        Idade (anos):_______         Sexo: (  ) M    (  ) F 

2. Dados da internação 

Data da admissão:___/___/___                Hora da admissão:_______________________ 

Procedência: (  ) Enfermaria (  ) CC (  ) Hemodinâmica (  ) Outra UTI (  ) PS  

Outra:_________________________________________________________________ 

Tipo da internação:  (   )  Clínica  (   )  Cirúrgica-eletiva  (   )  Cirúrgica-urgência 

Motivo da internação:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Diagnóstico na admissão:__________________________________________________ 

Data da alta: ___/___/___            Hora da alta:_________________________________ 

Destino: (  ) Enfermaria (  ) Trasnferência (  ) Óbito (  ) Outro 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Instrumento de coleta de dados NAS diário 

 
ATIVIDADES BÁSICAS DATA    

1. MONITORIZAÇÃO E CONTROLES PONTOS 
NAS 

(24h) 

NAS 

(24h) 

NAS 

(24h) 

1a. Sinais vitais horários, cálculo e registro regular do balanço hídrico. 4,5    

1b. Presença à beira do leito e observação contínua ≥ 2 hs por razões de 

segurança, gravidade ou terapia. 
12,1    

1c. Presença à beira do leito e observação contínua ≥ 4 hs por razões de 

segurança, gravidade ou terapia. 
19,6    

2. INVESTIGAÇÕES LABORATORIAIS (Bioquímicas e 

microbiológicas) 
4,3    

3. MEDICAÇÕES (Exceto drogas vasoativas) 5,6    

4. PROCEDIMENTOS DE HIGIENE     

4a. Realização de procedimentos de higiene normal. 4,1    

4b. Realização de procedimentos de higiene além do normal. 16,5    

4c. Realização de procedimentos de higiene muito além do normal. 20,0    

5. CUIDADOS COM DRENOS (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    

6c. Realização do(s) procedimento(s) com 3 ou mais enfermeiros em 

qualquer frequência. 
17,0    

7. SUPORTE E CUIDADOS AOS FAMILIARES E PACIENTES     

7a. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes que requerem dedicação 

exclusiva ≤ 30’ (6horas) ≤ 2h (12 horas). 
4,0    

7b. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes que requerem dedicação 

exclusiva por tempo >30’ (6horas) > 2h (além do normal). 
32,0    

8. TAREFAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS     

8a. Realização de tarefas de rotina (normal). 4,2    

8b. Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem 

dedicação integral por cerca de 2 horas (além do normal). 
23,2    

8c.  Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem 

dedicação integral por cerca de 4 horas (muito além do normal). 
30,0    

ATIVIDADES DE SUPORTE     

SUPORTE VENTILATÓRIO     

9. Suporte ventilatório (Oxigênio). 1,4    

10. Cuidados com vias aéreas artificiais (TOT ou TQT). 1,8    

11. Tratamento para melhorar da função pulmonar (aspiração ou NBZ). 4,4    

SUPORTE CARDIOVASCULAR     

12. Medicação vasoativa independente do tipo e dose. 1,2    

13. Reposição intravenosa de grandes perdas de fluidos. 2,5    

14. Monitorização do átrio esquerdo (Swan-ganz). 1,7 * * * 

15. Reanimação cardiorrespiratória nas últimas 24 horas. 7,1    

SUPORTE RENAL     

16. Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas. 7,7    

17. Medida quantitativa do débito urinário. 7,0    

SUPORTE NEUROLÓGICO     

18. Medida da pressão intracraniana. 1,6 * * * 

SUPORTE METABÓLICO     

19. Tratamento de acidose/alcalose metabólica complicada. 1,3    

20. Hiperalimentação intravenosa (NPT). 2,8    

21. Alimentação enteral. 1,3    

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS     

22. Intervenções específicas na unidade de terapia intensiva. 2,8    

23. Intervenções específicas fora da unidade de terapia intensiva. 1,9    

TOTAL 176,8    
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APÊNDICE D - Tutorial para coleta dos dados por meio do NAS 
 

NAS – DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

ATIVIDADES BÁSICAS  

1. MONITORIZAÇÃO E CONTROLES  

1a. Sinais vitais horários, cálculo e registro regular do 

balanço hídrico – 4,5 pontos. 

1a.  Normal:  

Rotina SSVV e BH. 

Paciente: estável (sem alterações dos SSVV e nível de 

consciência). 

Alteração terapêutica: sem intensificação da monitorização 

(soro, antibiótico). 

1b. Presença à beira do leito e observações ou atividade 

contínua 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, procedimentos de doação de órgãos 

preparo e administração de fluidos ou medicação, auxilio 

em procedimentos específicos – 12,1 pontos. 

1b. Além do Normal: 

Instabilidade hemodinâmica (hipotensão, taquicardia e/ou 

dispnéia), oligúria, febre, alteração do nível de consciência. 

Porém com estabilização após condutas terapêuticas 

adotadas. 

Intensificação SSVV, PVC, diurese. 

Alteração Terapêutica: sedativos, droga vasoativa e 

antiarrítmica. 

Reposição volêmica: SF, RL, RS. 

Suporte ventilatório: bipap,cpap ou alteração de parâmetros 

ventilatórios. 

Transporte: sem intercorrência. 

Preparação de fluidos e medicação durante condição clinica 

de choque. 

Auxílio na administração de dieta VO. 

Preparo e transfusão de hemocomponentes. 

Administração de quimioterápicos. 

1c. Presença à beira do leito e observação ou atividade 

contínua por 4 horas ou mais em algum plantão por razões 

de segurança, gravidade ou terapia, tais como os exemplos 

acima – 19,6 pontos. 

1c. Muito além do Normal 

Paciente: Gravíssimo (sem estabilização após condutas 

terapêuticas adotadas);  

Presença contínua da enfermeira. 

Intensificação: SSVV, diurese, praticamente durante todo 

plantão.  

Quando o enfermeiro ou técnico de enfermagem não 

conseguem sair da beira do leito. 

Alterações terapêuticas: mantém alterações descritas na 

categoria “além do normal”, porém com uma freqüência 

maior. 

Transporte: com intercorrência. 

Hemodiálise na unidade com intercorrência. 

Paciente com sangramento persistente, sem solução após 

transfusão ou demais medidas e instabilidade 

hemodinâmica. 

 

2. INVESTIGAÇÕES LABORATORIAIS: bioquímicas e 

microbiológicas – 4,3 pontos. 

Todos aqueles coletados pelos enfermeiros, HGT. 

Coleta de sangue para tipagem ou cultura.  

Exames de urina e fezes para bioquímica ou cultura. 

3. MEDICAÇÕES, exceto drogas vasoativas – 5,6 pontos. Qualquer medicação. 

4. PROCEDIMENTOS DE HIGIENE  
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4a. Realização de procedimentos de higiene tais como: 

curativos de feridas e cateteres intravasculares, troca da 

roupa de cama, higiene corporal do paciente em situações 

especiais (incontinência, vômito, queimaduras, feridas com 

secreção, curativos cirúrgicos complexos com irrigação), 

procedimentos especiais (ex. isolamento), etc. – 4,1 

pontos. 

4a. Normal  
Curativo convencional de cateter vascular (periférico ou 

central) 1x em 24h, ou a cada 7 dias com filme transparente 

(apenas acesso central).   

Curativo UP: conforme a prescrição.  

Curativo 1x ao dia.   

Troca de roupa de cama 1x em 24h,   

Banho em paciente estável com 2 profissionais.  

Higiene corporal (oral, ocular e íntima) 2x por plantão. 

4b. Realização de procedimentos de higiene que durem 

mais do que duas horas em algum plantão – 16,5 pontos. 

Prevalece o critério tempo 

4b. Além do normal  

Curativo convencional de cateter vascular 2x ao dia, 

curativo médio em úlcera de pressão. 

Curativo em incisão cirúrgica 2x ao dia, curativo médio 

(com deiscência de sutura).   

Troca de roupa de cama 2x em 24h.   

Banho em paciente instável com 3 profissionais.  

Higiene corporal 3x por plantão,   

Paciente grave em isolamento com necessidade de auxílio.  

Rastreamento de germe multiresistente na admissão. 

4c. Realização de procedimentos de higiene que durem 

mais do que quatro horas em algum plantão – 20,0 

pontos. 

Prevalece o critério tempo 

4c. Muito além do normal  

Curativo convencional de cateter vascular  ≥ 3x em 24h.   

Curativo grande, complexo, extenso, cavidade aberta, 

curativo médio em incisão cirúrgica  ≥ 3x em 24h.  

5. CUIDADOS COM DRENOS, exceto sonda gástrica – 1,8 

pontos. 

Inclui sonda nasogástrica quando utilizada para drenagem 

(aberta em frasco coletor). 

6. MOBILIZAÇÃO E POSICIONAMENTO, incluindo 

procedimentos tais como: mudança de decúbito, mobilização do 

paciente, transferência da cama para a cadeira; mobilização do 

paciente em equipe (por ex. paciente imóvel, tração, posição 

prona). 

 

6a. Realização do(s) procedimento(s) até 3 vezes em 24 

horas – 5,5 pontos. 
6 a. Normal  

Sem mobilização do paciente. 

6b. Realização do(s) procedimento(s) mais do que 3 vezes 

em 24 horas ou com dois enfermeiros em qualquer 

frequência – 12,4 pontos. 

6b. Além do normal  

Enfermeiro e/ou téc. de enfermagem. 

6c. Realização do(s) procedimento(s) com 3 ou mais 

enfermeiros em qualquer frequência – 17,0 pontos. 
6c. Muito além do normal   

Enfermeiro e/ou téc. de enfermagem. 

7. SUPORTE E CUIDADOS AOS FAMILIARES E 

PACIENTES incluindo procedimentos tais como telefonemas, 

entrevistas, aconselhamento. Explicar condições clínicas, lidar 

com angústia, dor, circunstâncias familiares difíceis. 

Frequentemente o suporte e cuidado, sejam aos familiares ou 

aos pacientes permitem a equipe continuar com outras 

atividades de enfermagem (ex: comunicação com o paciente 

durante procedimentos de higiene, comunicação com os 

familiares enquanto presente à beira do leito observando o 

paciente). 

Zero = paciente sedado ou em coma, sem a presença de 

familiares. 

7a. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes que 

requerem dedicação exclusiva por cerca de uma hora em 

algum plantão tais como: explicar condições clínicas, lidar 

com a dor e angústia, lidar com circunstâncias familiares 

difíceis – 4,0 pontos. 

7a. Normal  

Aplica-se ao familiar ou paciente que não interferiram na 

dinâmica da equipe de enfermagem.   

7b. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes que 

requerem dedicação exclusiva por 3 horas ou mais em 

algum plantão tais como: morte, circunstâncias trabalhosas 

(ex: grande número de familiares, problemas de 

7b. Além do Normal  

Aplica-se ao paciente ou familiar que tenham demandado 

do enfermeiro ou técnico de enfermagem, por tempo 

superior ao normal, seja por grande número de familiares, 
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linguagem, familiares hostis) – 32,0 pontos. problemas de linguagem e/ou familiares hostis ou por 

muita ansiedade e medo com necessidade de manejo. 

Quando a enfermeira necessita de auxilio de colegas para o 

desempenho da atividade. 

Paciente paliativo com muitos familiares que necessitam de 

atenção.  

Família e/ou paciente com muita necessidade de manejo 

verbal.  

Admissão na UTI que demande muita orientação no turno.  

Piora importante do quadro clínico com necessidade de 

muita orientação de familiares. 

8. TAREFAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS  

8a. Realização de tarefas de rotina tais como: 

processamento de dados clínicos, solicitação de exames, 

troca de informações profissionais (por ex. passagem de 

plantão, visitas clínicas) – 4,2 pontos. 

8a. Normal  

Registro: evolução e anotações de enfermagem, balanço 

hídrico, rotina.  

Passagem de plantão, rotina. 

8b. Realização de tarefas administrativas e gerenciais que 

requerem dedicação integral por cerca de 2 horas em 

algum plantão tais como: atividades de pesquisa, aplicação 

de protocolos, procedimentos de admissão e alta – 23,2 

pontos. 

8b. Além do normal  

Registro: Admissão, paciente instável que requer registros 

mais longos.  

Passagem de plantão: detalhada.   

Necessidade de providenciar materiais e equipamentos.   

Quando a enfermeira necessita de auxilio de colegas para o 

desempenho da atividade. Por exemplo, a enfermeira 

continua atendendo o paciente e uma colega, da equipe 

assumem atividades administrativas. 

8c.  Realização de tarefas administrativas e gerenciais que 

requerem dedicação integral por cerca de 4 horas ou mais 

de tempo em algum plantão tais como: morte e 

procedimentos de doação de órgãos, coordenação com 

outras disciplinas – 30,0 pontos. 

8c. Muito além do normal  

Registro: Paciente instável, gravíssimo, que necessite de 

registros extensos.  

Passagem de plantão: excessivamente detalhada.  

Quando a enfermeira necessita de auxilio de colegas para o 

desempenho da atividade.  Por exemplo, a enfermeira 

continua atendendo o paciente e uma colega, da equipe 

assumem atividades administrativas. Ex: uma das 

enfermeiras precisa fazer os procedimentos para que a 

outra faça os registros. 

SUPORTE VENTILATÓRIO  

9. Suporte ventilatório: 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 (e. g. 

CPAP ou BIPAP), com ou sem tubo endotraqueal; oxigênio 

suplementar por qualquer método – 1,4 pontos. 

Qualquer dispositivo que ofereça suporte de oxigênio para 

o paciente: cateter nasal, máscara de Venturi, BIPAP e 

ventilação mecânica invasiva por TOT ou TQT.  

10. Cuidados com vias aéreas artificiais. Tubo endotraqueal ou 

cânula de traqueostomia – 1,8 pontos. 

Higienização do TOT e TQT, troca da fixação e curativo da 

região em caso de TQT. 

11. Tratamento para melhorar da função pulmonar. Fisioterapia 

respiratória, espirometria estimulada, terapia inalatória, 

aspiração endotraqueal – 4,4 pontos. 

Aspiração de vias aéreas e nebulização. 

SUPORTE CARDIOVASCULAR  

12. Medicação vasoativa independente do tipo e dose – 1,2 

pontos. 

Medicação vasoativa por VO e/ou EV. Qualquer droga com 

efeito vasoativo que necessite de monitorização. 

13. Reposição intravenosa de grandes perdas de fluidos. 

Administração de fluidos > 3l/m²/dia, independente do tipo e do 
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fluido administrado – 2,5 pontos. 

14. Monitorização do átrio esquerdo. Cateter de artéria 

pulmonar com ou sem medida de débito cardíaco – 1,7 pontos. 

Não marcar, pois o serviço não dispõe do referido 

dispositivo. 

15. Reanimação cardiorrespiratória nas últimas 24 horas 

(excluindo soco precordial) – 7,1 pontos. 
 

SUPORTE RENAL  

16. Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas – 7,7 pontos.  

17. Medida quantitativa do débito urinário (ex. sonda vesical de 

demora) – 7,0 pontos. 

Considerar todas as formas de medição: pesagem da fralda, 

dispositivo urinário, cistostomias, nefrostomias e sonda 

vesical de demora. 

SUPORTE NEUROLÓGICO  

18. Medida da pressão intracraniana – 1,6 pontos. 
Não marcar, pois o serviço não dispõe do referido 

dispositivo. 

SUPORTE METABÓLICO  

19. Tratamento de acidose/alcalose metabólica complicada – 1,3 

pontos. 

Preparo e administração de medicamentos específicos 

conforme prescrição médica. 

20. Hiperalimentação intravenosa – 2,8 pontos. Nutrição Parenteral Total. 

21. Alimentação enteral. Através do tubo gástrico ou outra via 

gastrintestinal (ex. jejunostomia) – 1,3 pontos. 
 

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS  

22. Intervenções específicas na unidade de terapia intensiva. 

Intubação endotraqueal, inserção de marca-passo, cardioversão, 

endoscopias, cirurgia de emergência no último período de 24 

horas, lavagem gástrica. Intervenções de rotina sem 

conseqüências diretas para as condições clínicas do paciente, 

tais como: Raio X, ecografia, eletrocardiograma, curativos ou 

inserção de cateteres venosos ou arteriais não estão incluídos – 

2,8 pontos. 

 

23. Intervenções específicas fora da unidade de terapia 

intensiva. Procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos – 1,9 

pontos. 

Qualquer transporte para diagnóstico, exames, cirurgia e 

transferência de unidade, inclusive alta (óbito). 
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ADAPTAÇÃO DOS TEMPOS: 

 

 Turno Normal Além do normal Muito além do normal 

Monitorização 
6 ≤ 2h > 2h < 4h ≥ 4h 

12 ≤ 4h > 4h < 8h ≥ 8h 

Higiene 
6 ≤ 1h > 1h < 3h ≥ 3h 

12 ≤ 3h > 3h < 6h ≥ 6h 

Familiar/ paciente 
6 ≤ 30’ > 30’ - 

12 ≤ 2h > 2h - 

Tarefas 

administrativas 

6 ≤ 1h30’ > 1h 30’ ≤ 3h > 3h 

12 ≤ 2h > 2h ≤ 5h > 5h 

 

(GONÇALVES; PADILHA; SOUSA, 2007). 

 

Elaboração Final: Patrícia Cabral Ferreira e Regimar Carla Machado. 
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APÊNDICE E - Instrumento de Classificação de Pacientes de Perroca 

 

 

ÁREA DO 

CUIDADO 

Data Data Data 

Pontuação Pontuação Pontuação 

Processo de Cuidar       

Investigação e 

Monitoramento 
      

Cuidado Corporal e 

Eliminações 
      

Cuidados com Pele e 

mucosas 
      

Nutrição e Hidratação       

Locomoção ou 

Atividade 
      

Terapêutica       

Suporte emocional        

Educação à Saúde       

ESCORE TOTAL       

NÍVEL DE 

CUIDADO 
      

 

 

(PERROCA, 2011)
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APÊNDICE F – Tutorial para coleta de dados por meio do instrumento de Classificação de Pacientes de Perroca 

 

 

ORIENTAÇÕES AO USUÁRIO 

1. Este instrumento para classificação de pacientes está constituído de nove áreas de cuidados: Planejamento e Coordenação do 

Processo de Cuidar, Investigação e Monitoramento, Cuidado Corporal e Eliminações, Cuidados com Pele e mucosas, Nutrição e 

Hidratação, Locomoção ou Atividade, Terapêutica, Suporte emocional e Educação à Saúde. 

2. Cada um dos indicadores possui gradação de 1 a 4, apontando intensidade crescente de complexidade do cuidado, de forma que, o 

valor 1 corresponde ao menor nível de complexidade assistencial e o valor 4 ao nível máximo de complexidade assistencial. 

3. O paciente deve ser classificado em todos os indicadores, em um dos quatro níveis, na opção que melhor descreva a sua situação em 

relação à assistência de enfermagem. Em situação de dúvida entre dois níveis, em qualquer das áreas de cuidados, considere sempre o 

nível de maior complexidade assistencial. 

4. A soma do valor obtido (escore total), em cada uma das áreas de cuidados, é comparada com os intervalos de pontuações propostos, 

conduzindo, dessa forma, à categoria de cuidado a que este paciente pertence: cuidados mínimos, cuidados intermediários, cuidados 

semi-intensivos e cuidados intensivos. 

5. O paciente deve ser classificado diariamente, preferencialmente no mesmo horário (turno). 
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PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CUIDAR 

1. Manutenção do planejamento da assistência de enfermagem (SAE). 

- Paciente apresenta demanda rotineira de cuidados de enfermagem. 

 

2. Revisão, em parte, do planejamento da assistência de enfermagem (SAE). 

- Paciente após avaliação apresenta novas necessidades dos cuidados de enfermagem e requer mudanças no plano de cuidados. 

- Paciente interna na unidade dando inicio ao processo de enfermagem. 

 

3. Elaboração do planejamento da assistência de enfermagem (SAE) envolve participação de profissionais da equipe de enfermagem ou 

requer alocação de recursos intra-institucionais. 

- Para a elaboração do plano de cuidados torna-se necessário auxílio de técnicos de enfermagem. 

- A elaboração do plano de cuidados terá que prever a utilização de recursos institucionais (Hemodiálise, procedimentos fora da unidade, etc). 

 

4. Elaboração do planejamento da assistência de enfermagem (SAE) envolve participação de equipe multiprofissional ou requer 

alocação de recursos extra-institucionais ou junto à comunidade. 

- Para elaboração do plano de cuidados torna-se necessária a discussão do caso com membros da equipe multidisciplinar ou “reunião 

clínica”. 

- Na elaboração do plano de cuidados será necessária a previsão de utilização de recursos extra-institucionais (procedimentos fora da 

instituição, tais como exames e procedimentos indisponíveis na instituição: ressonância magnética, por exemplo).  

- Planejamento que envolve as unidades básicas de saúde, PSF, ou demais recursos de saúde extras institucionais. Exemplo: 

encaminhamento no planejamento de alta.  

- Planejamento com necessidade de previsão de recursos da comunidade. Exemplo: igreja, vizinhos, cuidadores informais, etc. 

 

INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO 

1.  Sinais vitais (3 vezes ao dia); exames diagnósticos simples (até 15 minutos); avaliação clínica; pesagem e verificação de outras 

medidas antropométricas; escalas de mensuração (1vez ao dia). 

- Exames diagnósticos simples: RX simples, ECG, ou demais com duração inferior a 15 minutos. 

- Avaliação clínica diária com exame clínico rotineiro do paciente crítico. 
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2.  Sinais vitais e saturação de O2 (3 vezes ao dia); desobstrução de vias aéreas (até 3 vezes ao dia); auxílio em exames diagnósticos e 

terapêuticos de média complexidade (15-30 minutos); escalas de mensuração (2-3 vezes ao dia).  

- Exames terapêuticos de média complexidade: tomografia, ultrassonografia, dopller, ressonância magnética, exames com contraste, etc. 

 

3.  Sinais vitais, saturação de O2, Pressão artéria invasiva (4-6 vezes ao dia); desobstrução de vias aéreas (4-6 vezes ao dia); auxílio em 

exames diagnósticos e terapêuticos de média complexidade (30-50 minutos); atendimento de urgências; escalas de mensuração (4-6 

vezes ao dia).  

 

4.  Sinais vitais, saturação de O2, Pressão Intracraniana e outros (maior 6 vezes ao dia); cuidados  com  tubo  endotraqueal e 

equipamentos  de  ventilação  mecânica; auxílio em exames diagnósticos e terapêuticos tais como  hemodiálise, swan-ganz, etc. (maior 

que 50 minutos); atendimento de PCR; escalas de mensuração (mais que 6 vezes ao dia).  

 

 

CUIDADO CORPORAL E ELIMINAÇÕES 

1.  Auto-suficiente.  

- Consegue realizar todas as atividades de higiene, cuidados com o corpo e eliminações. 

 

2.  Requer orientação e/ou supervisão e/ou auxílio de enfermagem para vestir-se ou deslocar-se para o toalete, banho de chuveiro, 

higiene oral, controle das eliminações; tricotomia e higiene pré-operatória. 

 

3.  Requer atuação de enfermagem (fazer) para as atividades de higiene pessoal e medidas de conforto (até 6 vezes ao dia): colocação de 

comadre e papagaio, troca de fraldas, absorventes; esvaziamento e/ou troca de bolsa coletora, controle de cateteres, drenos, dispositivo 

para incontinência urinária e estomas. 

 

4.  Requer atuação de enfermagem (fazer) para as atividades de higiene pessoal e medidas de conforto (mais de 6 vezes ao dia): 

colocação de comadre e papagaio,  troca de fraldas, absorventes; esvaziamento e/ou troca de bolsa coletora, controle de cateteres, 

drenos, dispositivo para incontinência urinária  e estomas. 
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CUIDADOS COM PELE E MUCOSAS                                                                                   

1.  Orientação e supervisão de medidas preventivas de lesões de pele. 

- Orientação ao paciente consciente e orientado quanto à necessidade de mudança de decúbito espontânea, uso de hidratante e demais 

cuidados com a pele. 

 

2.  Medidas preventivas de lesões de pele (massagens, aplicação de loções e outras) até 3 vezes ao dia; troca de curativo de pequena 

complexidade técnica em uma ou mais áreas do corpo (1vez ao dia). 

- Mudança de decúbito de acordo com a rotina do serviço, assim como a massagem de conforto com a colaboração do paciente (o 

paciente muda de posição e auxilia no seu cuidado). 

 

3.  Medidas preventivas de úlcera por pressão (4-6 vezes ao dia); troca de curativo de pequena ou média complexidade técnica em uma 

ou mais áreas do corpo (2-3 vezes ao dia); mudança de decúbito (até 6 vezes ao dia).  

- Paciente acamado e totalmente dependente com protocolo de prevenção de úlcera por pressão (aplicação de curativos preventivos, 

como placa de hidrocolóide). 

 

4.  Medidas preventivas de úlcera por pressão (maior 6 vezes ao dia); troca de curativo de média complexidade técnica em uma ou mais 

áreas do corpo (mais de 3 vezes ao dia) ou de alta complexidade técnica (1vez ao dia); mudança de decúbito (mais de 6 vezes ao dia). 

- Paciente acamado com risco elevado para o desenvolvimento de UP. 

 

NUTRIÇÃO E HIDRATAÇÃO                                                                                                                                                                                 

1.  Auto-suficiente.  

- Paciente consciente e orientado que não requer auxílio para realizar alimentação ou hidratação.  

 

2.  Requer orientação e/ou supervisão e/ou auxílio de enfermagem para alimentar-se e/ou ingerir líquidos; controle hídrico.  

 

3.  Requer atuação de enfermagem (fazer) para alimentar-se e ingerir líquidos e/ou alimentação por sonda nasogástrica ou nasoenteral 

ou estoma (até 6 vezes ao dia).   
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4.  Requer atuação de enfermagem (fazer) para alimentar-se e ingerir líquidos e/ou alimentação por sonda nasogástrica ou nasoenteral 

ou estoma (mais de 6 vezes ao dia); atuação de enfermagem para manipulação de cateteres periféricos ou centrais para nutrição e/ou 

hidratação. 

- Pacientes em uso de nutrição parenteral total. 

 

LOCOMOÇÃO E ATIVIDADE                                                                                             

1.  Auto-suficiente.  

  

2.  Requer auxílio para deambulação (apoio) e/ou encorajamento, orientação e supervisão para movimentação de segmentos corporais, 

deambulação ou uso de artefatos (órteses, próteses, muletas, bengalas, cadeiras de rodas, andadores).  

 

3.  Requer atuação de enfermagem (fazer) para deambulação até 2 vezes ao dia: passagem da cama para cadeira e vice versa com 

auxílio de dois colaboradores, treino  para deambulação e para as atividades da vida diária (AVD); transporte dentro da unidade com 

acompanhamento do pessoal de enfermagem. 

  

4.  Requer atuação de enfermagem (fazer) para deambulação mais de 2 vezes ao dia: passagem da cama para cadeira e vice versa com 

auxílio de  mais de dois colaboradores; transporte fora da unidade com acompanhamento do pessoal de enfermagem. 

 

TERAPÊUTICA 

1.  Requer medicação (1- 3 vezes ao dia); colocação e troca de infusões (1-2 vezes ao dia). 

  

2.  Requer medicação (4 vezes ao dia) colocação e troca de infusões  (3-4 vezes ao  dia); cuidados com sonda nasogátrica, nasoenteral ou 

estoma; oxigenoterapia.  

 

3.  Requer medicação (6 vezes ao dia); colocação e troca de infusões (5-6 vezes ao dia); medicações específicas para  exames de 

diagnóstico e/ou cirurgia (laxantes, enemas); cuidados com cateter periférico; uso de sangue e derivados, expansores plasmáticos ou 

agentes citostáticos; diálise peritonial. 
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4.  Requer medicação a cada 2 horas ou horária; colocação e troca de infusões (mais de 6 vezes ao dia); uso de drogas vasoativas ou 

outras que exigem maiores cuidados na administração; cuidados com cateter epidural e central; hemodiálise. 

 

EDUCAÇÃO À SAÚDE                                                                                                          

1.  Paciente/família requer suporte através de conversação devido a preocupações cotidianas ou com relação à doença, tratamento e 

processo de hospitalização. 

  

2.  Paciente/família requer suporte através de conversação devido à presença de ansiedade, angústia ou por queixas e solicitações 

contínuas.  

 

3.  Paciente/família requer conversação e suporte psicológico devido à presença de apatia, desesperança, diminuição do interesse por 

atividades ou aumento da freqüência de sintomas de ansiedade. 

  

4.  Paciente/ família requer reinteradas conversação e apoio psicológico; recusa de cuidados de atenção à saúde, problemas psicossociais. 

 

SUPORTE EMOCIONAL                                                                                                     

1.  Orientações ao paciente/família na admissão.  

  

2.  Orientações ao paciente/família: pré e pós-operatórias, procedimentos, resultado de testes, de alta.  

 

3.  Orientações ao paciente/família com problemas de comunicação (cego, surdo, problemas mentais, distúrbios de linguagem), sócio-

culturais, ou proveniente de outras culturas; com dificuldade de compreensão e/ou resistência às informações recebidas; orientações 

sobre manejo de equipamentos e/ou materiais especiais no domicílio. 

  

4.  Orientações reiteradas ao paciente/família sobre autocuidado, orientação e treino para manejo de equipamentos e/ou materiais 

especiais em casa e realização de procedimentos específicos (diálise peritonial, etc.) 

 

Escore total: 

Nível de Cuidado: 
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AVALIAÇÃO DO TIPO DE CUIDADO 

Cuidados Mínimos: 9 a 12 pontos.  

- Cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, mas fisicamente auto-suficientes quanto ao atendimento das 

necessidades humanas básicas. 

Cuidados Intermediários: 13 a 18 pontos.     

- Cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para o 

atendimento das necessidades humanas básicas. 

Cuidados Semi-Intensivos: 19 a 24 pontos.    

- Cuidados a pacientes recuperáveis, sem risco iminente de morte, passíveis de instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de 

enfermagem e médica permanente e especializada. 

Cuidados Intensivos: 25 a 36 pontos      

- Cuidados a pacientes graves e recuperáveis, com risco iminente de morte, sujeitos à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de 

enfermagem e médica permanente e especializada. 

 

     

   (PERROCA, 2011) 
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ANEXO A - Consentimento da instituição para coleta de dados. 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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ANEXO C – Normas do periódico: Revista Latino-Americana de Enfermagem 
 

Instruções aos autores: preparo do artigo 

 

Formato de arquivo 

. doc ou docx (MS Word). 

Estrutura 

. Título somente no idioma do artigo. 

. Resumo somente no idioma do artigo. 

. Descritores em português. 

. Descritores em inglês. 

. Descritores em espanhol. 

. Introdução. 

. Método. 

. Resultados. 

. Discussão. 

. Conclusão. 

. Referências. 

Os Agradecimentos deverão constar apenas na Title Page. Embora se respeite a criatividade e estilo dos autores 

a revista sugere o uso das seções convencionais Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão. 

Papel 

. A4. 

. Margens superiores, inferiores e laterais de 2,5cm. 

Quantidade de páginas 

. Artigos Originais: 17 págs. (incluindo resumo, tabelas, figuras e referências). 

. Artigos de Revisão: 25 págs. (incluindo resumo, tabelas, figuras e referências). 

. Numeração de páginas não é permitida. 

Formatação 

. Fonte Times New Roman 12 (em todo o texto, inclusive nas tabelas). 

. Espaçamento duplo entre linhas desde o título até as referências, com exceção das tabelas. 

Formatação não permitida no meio do texto: negrito, sublinhado, caixa alta, listas numeradas ou lista com 

marcadores do MS Word. Para destaques utilizar itálico. Obs: entende-se por meio do texto os parágrafos e não 

o título do artigo, seções e subseções. 

Título 

. Conciso e informativo com até 15 palavras. Excepcionalmente poderão conter até 25 palavras. 

. Somente no idioma do artigo e não mais em três idiomas. 

. Negrito. 

. Itens não permitidos: caixa alta, siglas e localização geográfica da pesquisa. 

Resumo 
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O resumo é um item de apresentação do artigo e de fundamental importância na decisão do leitor em acessar o 

texto completo e o referenciar, por isso, especial atenção deve ser direcionada à sua apresentação. O resumo 

deve ser a versão condensada do texto completo e suas informações devem assegurar a clareza do texto e a 

fidedignidade dos dados, jamais apresentando dados divergentes do texto. 

O Objetivo deve ser claro, conciso e descrito no tempo verbal infinitivo. Exemplos: analisar, relacionar, 

comparar, conhecer. 

O Método deve conter informações suficientes para que o leitor possa entender a pesquisa. Os estudos 

descritivos devem apresentar o tipo de estudo, amostra, instrumento e o tipo de análise. Os estudos analíticos 

também devem acrescentar o número de sujeitos em diferentes grupos, desfecho primário, tipo de intervenção 

e o tempo do estudo. 

Os Resultados devem ser concisos, informativos e apresentar principais resultados descritos e quantificados, 

inclusive as características dos sujeitos e análise final dos dados. 

As Conclusões devem responder estritamente aos objetivos, expressar as considerações sobre as implicações 

teóricas ou práticas dos resultados e conter três elementos: o resultado principal, os resultados adicionais 

relevantes e a contribuição do estudo para o avanço do conhecimento científico. 

Os Ensaios clínicos devem apresentar o número do registro de ensaio clínico ao final do resumo. Itens não 

permitidos: siglas, exceto as reconhecidas internacionalmente, citações de autores, local do estudo e ano da 

coleta de dados. 

. Somente no idioma do artigo e não mais em três idiomas. 

. Estruturado em Objetivos, Método, Resultados e Conclusão. 

. Redigido em um único parágrafo. 

. Fonte Times New Roman 12, espaçamento duplo entre linhas. 

. Até 200 palavras. 

Descritores 

. Descritores em português. 

. Descritores em inglês. 

. Descritores em espanhol. 

. Selecionados da lista de Descritores em Ciências da Saúde ou Mesh. 

. Mínimo de 3 e máximo de 6. 

. Separados entre si por ponto e vírgula. 

. Primeiras letras de cada palavra do descritor em caixa alta, exceto artigos e preposições. 

Nome das Seções Introdução, Método, Resultados, Discussão e Conclusão 

. Negrito. 

. Caixa alta somente na primeira letra. 

. Itens não permitidos: itálico, caixa alta, excessivas subseções, subseções com nomes extensos, listas 

numeradas e listas com marcadores do MS Word. 

Introdução 

Deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando sua importância e as lacunas do 

conhecimento. Incluir referências atualizadas e de abrangência nacional e internacional. 

Método 



93 

 

Deve informar o método empregado, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de seleção devem 

ser descritos de forma objetiva e completa. 

Resultados 

Devem estar limitados somente a descrever os resultados encontrados sem incluir interpretações ou 

comparações. O texto complementa e não repete o que está descrito em tabelas e figuras. Para artigos 

quantitativos é necessário apresentar os resultados separados da discussão. 

Discussão 

A Discussão deve enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões que advêm deles. Não 

repetir em detalhes os dados ou outras informações inseridos nas seções: Introdução ou Resultados. Para os 

estudos experimentais, é útil começar a discussão com breve resumo dos principais achados, depois explorar 

possíveis mecanismos ou explicações para esses resultados, comparar e contrastar os resultados com outros 

estudos relevantes. 

Conclusão 

A Conclusão deve responder aos objetivos do estudo, restringindo-se aos dados encontrados. Evitar afirmações 

sobre benefícios econômicos e custos, a não ser que o artigo contenha os dados e análise econômica 

apropriada. Estabelecer novas hipóteses quando for o caso, mas deixar claro que são hipóteses. Não citar 

referências bibliográficas. 

Tabelas 

Título  

Informativo, claro e completo indicando o que se pretende representar na tabela. Conter: 

. a distribuição “do que / de quem”. 

. de acordo com “o que” ela foi realizada. 

. cidade, sigla do Estado, país, ano da coleta de dados. 

Exemplo: Tabela 1 - Distribuição das mulheres submetidas à quimioterapia para câncer de mama, segundo 

idade, cor, estado civil e escolaridade. Fortaleza, CE, Brasil, 2010. Localizado acima da tabela. 

Formatação 

. Elaboradas com a ferramenta de tabelas do MS Word. 

. Dados separados corretamente por linhas e colunas de forma que cada dado esteja em uma célula. 

. Traços internos somente abaixo e acima do cabeçalho e na parte inferior tabela. 

. Fonte Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas. 

Formatação não permitida 

. Quebras de linhas utilizando a tecla Enter. 

. Recuos utilizando a tecla Tab. 

. Espaços para separar os dados. 

. Caixa alta. 

. Sublinhado. 

. Marcadores do MS Word. 

. Cores nas células. 

Cabeçalho 

. Negrito. 
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. Sem células vazias. 

Tamanho 

. Evitar tabelas com mais de uma página. 

. Tabelas de apenas uma ou duas linhas devem ser convertidas em texto. 

Quantidade 

. Até 5 itens entre tabelas e figuras. 

Menção no texto 

. Obrigatória. Ex: conforme a Tabela 1. 

Inserção no texto 

. Logo após a primeira menção no texto e não no final do artigo ou em arquivos separados. 

Notas de rodapé 

. Restritas ao mínimo necessário. 

. Indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡, apresentando-os tanto nointerior da tabela quanto 

na nota de rodapé da mesma, e não somente em um dos dois lugares. 

Siglas 

. Restritas ao mínimo necessário. 

. Descritas por extenso em nota de rodapé da tabela utilizando os símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ 

Valores monetários 

Podem ser apresentados em dólares ou em salários mínimos da época e do país da pesquisa. Se apresentados 

em dólares deve-se informar a cotação e a data da cotação em nota de rodapé da tabela, se apresentados em 

salários mínimos deve-se informar o valor do salário mínimo, a data e o país também em nota de rodapé. 

Figuras 

São figuras: Quadros, gráficos, desenhos, esquemas, fluxogramas e fotos. 

Título 

. Localizado abaixo da figura. 

Quadros 

. São semelhantes às tabelas, porém contém dados textuais e não numéricos, são fechados nas laterais e contém 

linhas internas. 

. Quando construídos com a ferramenta de tabelas do MS Word poderão ter o tamanho máximo de uma página, 

e não somente 16x10cm como as demais figuras. 

. Fonte Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas. 

. Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de rodapé da figura 

Gráficos 

. Não devem repetir os dados representados nas tabelas. 

. Plenamente legíveis e nítidos. 

. Tamanho máximo de 16x10cm. 

. Em tons de cinza e não em cores. 

. Vários gráficos em uma só figura só serão aceitos se a apresentação conjunta for indispensável à interpretação 

da figura. 

Desenhos, esquemas e fluxogramas 
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. Construídos com ferramentas adequadas, de preferência com a intervenção de um profissional de artes 

gráficas. 

. Lógicos e de fácil compreensão. 

. Plenamente legíveis e nítidos. 

. Em tons de cinza e não em cores. 

. Tamanho máximo de 16x10cm. 

. Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de rodapé da figura. 

Fotos 

. Em alta resolução (mínimo de 900 dpi). 

. Plenamente legíveis e nítidas. 

. Tamanho máximo de 16x10cm. 

. Em preto e branco e não em cores. 

. Fotos contendo pessoas devem ser tratadas para que as mesmas não sejam identificadas. 

Quantidade 

.Até 5 itens entre tabelas e figuras. 

Menção no texto 

. Obrigatória. Ex: conforme a Figura 1. 

Inserção no texto 

. Logo após a primeira menção no texto e não no final do artigo ou em arquivos separados. 

Siglas 

. Restritas ao mínimo necessário. 

. Descritas por extenso em nota de rodapé da figura utilizando os símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ 

Notas de rodapé 

. Apresentadas entre a figura e o seu título. Indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡, 

apresentando-os tanto no interior da figura quanto na nota de rodapé da mesma, e não somente em um dos dois 

lugares. 

Formato e resolução para publicação 

Poderá ser solicitado pela revista o reenvio da figura em alta resolução (mínimo de 900 dpi) e em formato de 

arquivo TIFF (sugere-se a intervenção de um profissional de artes gráficas). 

Citações no texto 

Formatação 

. Números arábicos, sobrescritos, entre parênteses e em ordem crescente iniciando na citação 1. Ex: (1). 

. Ordenadas consecutivamente, sem pular referência. 

Citações de referências sequenciais 

. separadas por traço e não por vírgula, sem espaço entre elas. Ex: (1-2), (4-5), (5-9). 

Citações de referências intercaladas 

.separadas por vírgula, sem espaço entre elas. Ex: (8,14), (10,12,15). 

Local de inserção 

.quando inseridas ao final do parágrafo ou frase devem estar antes do ponto final e quando inseridas ao lado de 

uma vírgula devem estar antes da mesma.  
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Citações “ipsis literes” 

. entre aspas, sem itálico, tamanho 12, na seqüência do texto. 

Itens não permitidos 

.espaço entre a citação numérica e a palavra que a antecede. 

.indicação da página consultada. 

.nomes de autores, exceto os que constituem referencial teórico. 

.citações nas Conclusões. 

Siglas 

. No texto: descritas por extenso na primeira vez em que aparecem. 

. Nas tabelas e nas figuras: o mínimo necessário, descritas por extenso em nota de rodapé utilizando os 

símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ 

. Não são permitidas no título do artigo e no resumo. 

Falas de sujeitos 

. Itálico, fonte Times New Roman tamanho 10, sem aspas, na sequência do texto. Identificação da fala: 

obrigatória, codificada, apresentada ao final de cada fala entre parênteses e sem itálico. 

Falas de sujeitos 

. Itálico, fonte Times New Roman tamanho 10, sem aspas, na sequência do texto. 

. Identificação da fala: obrigatória, codificada, apresentada ao final de cada fala entre parênteses e sem itálico. 

Referências 

. Estilo Vancouver. 

. Artigos Originais: até 25 referências. 

. Artigos de Revisão: sem limite máximo. 

. Referências com mais de 6 autores: seis primeiros seguidos de et al. 

. Referências da RLAE citadas em inglês. 

Ensaios clínicos randomizados, Revisões sistemáticas, Metanálises, Estudos observacionais em 

epidemiologia e Estudos qualitativos 

A RLAE apoia a iniciativa do ICMJE e da Rede EQUATOR destinadas ao aperfeiçoamento da apresentação 

dos resultados de pesquisa e, portanto, adota a utilização de guias internacionais que orientam os autores na 

preparação dos artigos de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, metanálises, estudos 

observacionais em epidemiologia e estudos qualitativos. Os guias internacionais são compostos por checklists 

e fluxogramas publicados nas declarações internacionais CONSORT (ensaios clínicos randomizados), 

PRISMA (revisões sistemáticas e metanálises), STROBE (estudos observacionais em epidemiologia) e OREQ 

(estudos qualitativos) e seu uso na preparação do artigo pode aumentar o potencial de publicação e, uma vez 

publicado, aumentar a utilização da referência em pesquisas posteriores. 

Ensaios clínicos randomizados, Revisões sistemáticas e Metanálises 

. Utilizar os checklists e fluxogramas na preparação do artigo, preenchê-los e enviá-los à revista no momento 

da submissão. 

Estudos observacionais em epidemiologia e Estudos qualitativos 

. Utilizar os checklists e fluxogramas na preparação do artigo, não preenchê-los e nem enviá-los no momento 

da submissão. 
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Links para download dos checklists e fluxogramas 

. Ensaio clínico randomizado: checklist e fluxogramaCONSORT em MS Word. 

. Revisões sistemáticas e metanálises: checklist e fluxograma PRISMA em MS Word. 

. Estudos observacionais em epidemiologia: checklistSTROBE em pdf. 

. Estudos qualitativos: checklistCOREQ publicado Int. Journal for Quality in Health Care em 2007 em formato 

de tabela no estudo Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for 

interviews and focus groups. 

Estudos de tradução e validação de instrumentos 

Nas versões inglesa e espanhola, os estudos de tradução e validação de instrumentos devem preservar os  

itens do instrumento em português, idioma em que o estudo foi realizado. 
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ANEXO D – Normas do periódico: Acta Paulista de Enfermagem 
 

Preparando um manuscrito para submissão 

Antes de submeter um artigo para a Acta Paulista de Enfermagem, por favor, leia atentamente as instruções 

e consulte os Padrões de Editoração. 

Salientamos que plágio acadêmico em qualquer nível é crime, fere a legislação brasileira no artigo 184 do 

Código Penal e no artigo 7º parágrafo terceiro da lei 9.610-98 que regulamenta o direito autoral, 

constituindo-se, assim, matéria cível e penal. 

A conduta editorial para o caso de plágio detectado segue as orientações do Code of Conduct and Best 

Practice Guidelines for Journal Editors do Committee on Publication Ethics (COPE)http://publicationethics.org/ 

Os manuscritos submetidos são de inteira responsabilidade dos autores, não refletindo a opinião dos Editores 

da revista. 

1. Documentos para a submissão on-line 

a) Carta de Apresentação (cover letter) - nesta carta o autor deve explicar ao Editor porque o seu artigo 

deve ser publicado na Acta Paul Enferm. e qual a contribuição ao conhecimento dos resultados apresentados 

no artigo e a sua aplicabilidade prática; 

b) Autorização para publicação e transferência dos direitos autorais à revista, assinada por todos autores e 

endereçada ao editor-chefe, conforme Modelo; 

c) Pesquisas envolvendo seres humanos desenvolvidas no Brasil, conforme o capítulo XII.2 da Res. CNS 

466/2012, devem apresentar a documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa e/ou CONEP, quando for o caso. Pesquisas envolvendo seres humanos desenvolvidas em outros 

países devem apresentar a documentação ética local; 

d) Comprovante do pagamento da taxa de submissão (payment voucher); 

e) Manuscrito (vide abaixo Documento Principal); 

f) Página de Título (veja no item 2 o que deve conter a página de título). 

2. Página de Título (Title Page) deve conter: 

 O título do manuscrito com, no máximo, 12 palavras e apresentado em português ou inglês. Não 

usar caixa-alta no título; 

 Os nomes completos e sem abreviações dos, no máximo, cinco autores e as Instituições às quais 

pertencem (obrigatório); 

 As especificações sobre quais foram as contribuições individuais de cada autor na elaboração do 

artigo conforme os critérios de autoria do International Committee of Medical Journal Editors, que 

http://www.unifesp.br/acta/index.php
http://www2.unifesp.br/acta/links/download.php?file=padroes_pt
http://atualidadesdodireito.com.br/vicentemaggio/2012/10/31/violacao-de-direito-autoral/
http://atualidadesdodireito.com.br/vicentemaggio/2012/10/31/violacao-de-direito-autoral/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://publicationethics.org/
http://www.unifesp.br/acta/index.php
http://www2.unifesp.br/acta/links/download.php?file=autorizacao_pt
http://www.icmje.org/


99 

 

determina o seguinte: o reconhecimento da autoria deve estar baseado em contribuição substancial 

relacionada aos seguintes aspectos: 1. Concepção e projeto ou análise e interpretação dos dados; 2. 

Redação do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a 

ser publicada. Essas três condições devem ser integralmente atendidas; 

 Agradecimentos: os autores devem agradecer todas as fontes de financiamento ou suporte, 

institucional ou privado, para a realização do estudo. Fornecedores de materiais ou equipamentos, 

gratuitos ou com descontos, também podem ser agradecidos, incluindo a origem (cidade, estado e 

país). No caso das agências de fomento, pode-se discriminar qual dos autores recebeu, por exemplo, 

bolsa de produtividade em pesquisa ou bolsa de mestrado, etc. da seguinte forma: ao Conselho 

Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq; bolsa de produtividade em pesquisa nível 1A para AB 

Exemplo); à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES; bolsa de 

mestrado para AB Exemplo2). No caso de estudos realizados sem recursos financeiros institucionais 

e/ou privados, os autores devem declarar que a pesquisa não recebeu financiamento para a sua 

realização. 

 Conflitos de interesse: os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, incluindo 

interesses políticos e/ou financeiros associados a patentes ou propriedade, provisão de materiais 

e/ou insumos e equipamentos utilizados no estudo pelos fabricantes; 

 Ensaios clínicos: artigos que apresentem resultados parciais ou integrais de ensaios clínicos 

desenvolvidos no Brasil, devem apresentar comprovante de registro da pesquisa clínica ou 

comprovante de submissão na base de dados do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), 

http://www.ensaiosclinicos.gov.br/. Para casos anteriores &acrase; data de publicação; a seguir, da 

RDC 36, de 27 de junho de 2012 da Agência de Vigilância Sanitária, ou para estudos desenvolvidos 

em outros países, serão aceitos comprovantes de registro em outras plataformas da International 

Clinical Trials Registration Platform(ICTRP/OMS); 

 Indicação do nome completo do Autor correspondente, seu endereço institucional e e-mail. 

3. Documento Principal (Main Document) 

Deve conter o título, o resumo com descritores e o corpo do manuscrito (não coloque qualquer identificação 

dos autores). 

3.1 Título 

O título do manuscrito com, no máximo, 12 palavras e apresentado em português ou inglês. Não usar caixa-

alta no título. 

O título é a parte mais lida e divulgada de um texto e tem como objetivo informar o conteúdo do artigo. Deve 

ser claro, exato e atraente. Os autores devem incluir no título as informações que permitirão a recuperação 

eletrônica sensível e específica do artigo. Por isso, utilize o principal descritor como núcleo frasal. 

O título não deve conter: abreviações, fórmulas, adjetivos excessivos, cidades, símbolos, datas, gírias, 

imprecisões e palavras dúbias, significado obscuro e palavras supérfluas (considerações sobre, contribuição 

ao estudo de, contribuição para o conhecimento de, estudo da, investigação de, subsídios para e etc..). 

http://www.cnpq.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.capes.gov.br/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrials.gov/
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3.2 Resumo 

O resumo, segundo o dicionário Houaiss, é uma apresentação abreviada de um texto. Deve fornecer o 

contexto ou a base para o estudo, procedimentos básicos, principais resultados, conclusões, de forma a 

enfatizar aspectos novos e importantes do estudo. É a parte mais lida do artigo científico depois do título. O 

intuito do resumo é facilitar a comunicação com o leitor. 

Prepare o resumo no mesmo idioma do seu manuscrito com, no máximo, 150 palavras e estruturado da 

seguinte forma: 

 Objetivo: estabelecer a questão principal e/ou hipóteses a serem testadas; 

 Métodos: descrever o desenho do estudo, população e procedimentos básicos; 

 Resultados: descrever o resultado principal em uma frase concisa. Deve ser o mais descritivo 

possível. Níveis de significância estatística e intervalo de confiança somente quando apropriado; 

 Conclusão: frase simples e direta em resposta ao objetivo estabelecido e baseada exclusivamente 

nos resultados apontados no resumo. 

 Cinco descritores em Ciências da Saúde que representem o trabalho sendo três deles selecionados 

na listagem de descritores da Acta Paulista de Enfermagem e dois escolhidos pelo autor conforme o 

DECS (lista de descritores utilizada na Base de Dados LILACS da Bireme) disponível no 

endereçohttp://decs.bvs.br/ e o Nursing Thesaurus do Internacional Nursing Index poderão ser 

consultados, como lista suplementar, quando necessário ou MeSH 

Keywordshttp://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html. 

3.3 Corpo do manuscrito 

A Acta aderiu à iniciativa do ICMJE e da Rede EQUATOR destinadas ao aperfeiçoamento da apresentação dos 

resultados de pesquisas, visando não só aumentar o potencial de publicação como também a divulgação 

internacional dos artigos e, portanto, devem ser utilizadas as seguintes guias internacionais: 

Estudos/Ensaios Guias Internacionais 

Ensaio clínico randomizado CONSORT 

Revisões sistemáticas e metanálises PRISMA 

Estudos observacionais em epidemiologia STROBE 

Estudos qualitativos* COREQ* 

*Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus 

groups (published in the Int. Journal for Quality in Health Care, 2007). 

O corpo do texto do manuscrito deverá conter parágrafos distintos com Introdução, Métodos, Resultados, 

Discussão, Conclusão e Referências. Siga os padrões de editoração da Acta. 

 A introdução deve apresentar a fundamentação teórica sobre o objeto de estudo. A finalidade da 

introdução é enunciar com as devidas justificativas e explicações, a originalidade e validade, 

http://www2.unifesp.br/acta/links/download.php?file=descritores_pt
http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
http://www.icmje.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.consort-statement.org/downloads
http://www.prisma-statement.org/2.1.2%20-%20PRISMA%202009%20Checklist.pdf
http://strobe-statement.org/fileadmin/Strobe/uploads/checklists/STROBE_checklist_v4_combined.pdf
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.long
http://www2.unifesp.br/acta/links/download.php?file=padroes_pt
http://www.unifesp.br/acta/index.php
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finalidade e aplicabilidade da contribuição ao conhecimento pretendida. Não mais do que quatro 

citações devem ser utilizadas para apoiar uma única idéia. Evite a citação de comunicações pessoais 

ou materiais inéditos. O objetivo deve ser colocado no último parágrafo da introdução. Lembre-se 

para cada objetivo deverá haver uma conclusão. 

 Métodos – descreve como a pesquisa foi realizada, a lógica do raciocínio do autor na ordenação dos 

procedimentos e técnicas utilizadas para a obtenção dos resultados. O método estatístico e o critério 

matemático de significância dos dados também devem estar declarados. Estruture Métodos da 

seguinte forma: tipo de desenho de pesquisa, local, população (explicitando os critérios de seleção), 

cálculo do tamanho da amostra, instrumento de medida (com informações sobre validade e 

precisão), coleta e análise de dados. Nos casos de pesquisa envolvendo seres humanos termine 

métodos com a seguinte frase: “O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e 

internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres humanos” (não há necessidade de detalhes 

sobre aprovação em CEP porque este documento será anexado na plataforma de submissão on-line). 

 Resultados – descrição do que foi obtido na pesquisa, sendo exclusivo do pesquisador, sem 

citações ou comentários ou interpretações pessoais (subjetivas). 

 As Tabelas, Gráficos e Figuras, no máximo de três, obrigatoriamente, devem estar 

inseridas no corpo do texto do artigo, sempre em formato original. Use esses recursos 

quando eles expressarem mais do que pode ser feito por palavras na mesma quantidade de 

espaço. Consulte os padrões de editoração da Acta. 

 Discussão – apresenta a apreciação crítica do autor, os novos e importantes aspectos do estudo e 

a explicação sobre o significado dos resultados obtidos e as suas limitações, relacionando-as com 

outros estudos. A linguagem obedece a estilo crítico e o verbo aparece no passado. A essência da 

discussão é a interpretação dos resultados obtidos e a sua relação com o conhecimento existente, de 

forma a chegar-se a uma conclusão. Comece a discussão explicitando os limites dos resultados, 

lembrando que o limite é dado pelo método escolhido. No segundo parágrafo explicite a contribuição 

dos resultados deste estudo e a aplicabilidade prática para as enfermeiras. 

 Conclusão – escrita em frase clara, simples e direta demonstrando o cumprimento do objetivo 

proposto. No caso de mais de um objetivo, deve haver uma conclusão para cada um. Nenhum outro 

comentário deve ser incluído na conclusão. 

 Referências – As referências dos documentos impressos e/ou eletrônicos deverão seguir o Estilo 

Vancouver, elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, disponíveis no 

endereço eletrônico www.icmje.org.  O alinhamento das referências deve ser feito pela margem 

esquerda. Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com List of Journals Indexed in 

Index Medicus e International Nursing Index. Considere que as referências concorrem para 

convencer o leitor da validade dos fatos e argumentos apresentados. Quando adequadamente 

escolhidas, dão credibilidade ao relato. Só devem ser citadas as referencias de periódicos científicos 

indexados em bases de dados internacionais, que foram consultadas na íntegra pelo autor e que 

tenham relação direta, relevante, com o assunto abordado. Não incluir na lista referências que não 

possam ser recuperadas no original pelo leitor como teses e dissertações, trabalhos de conclusão de 

curso e outras fontes inacessíveis (apostilas, anais, etc.) ou obras de reduzida expressão científica. 

Considere sempre a atualidade da referência, pois a citação de obras recentes, isto é, com menos de 

cinco anos, é essencial em artigos originais. 

http://www2.unifesp.br/acta/links/download.php?file=padroes_pt
http://www.unifesp.br/acta/index.php
http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC198440/
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 No texto, as citações devem ser numeradas, consecutivamente, em algarismos arábicos, 

entre parênteses, sobrescritos e sem menção do nome dos autores; 

 As Referências devem vir numeradas, na ordem da citação no texto, e aquelas que se 

referem a artigos com o texto completo em  português ou outra língua, que não o inglês, as 

referências  deverão ter o título em inglês, entre colchetes,  com a indicação da língua do 

texto no final da referência, conforme exemplos abaixo. Todas as referências devem ser 

apresentadas sem negrito, itálico ou grifo; 

 Confira cuidadosamente as referências, é obrigatório que os leitores consigam consultar o 

material referenciado no original, por isso, não use publicações isoladas (livros, teses, 

anais) nem materiais de suporte (dicionários, estatística, e outros). Por favor, não inclua 

mais de 30 referências primárias e atualizadas (menos de cinco anos). 

3.4 Padrões de Editoração 

 

1. Titulo do artigo nas duas versões (não exceder o limite de 12 palavras): 

a. Caixa baixa, exceto para a palavra inicial e nomes próprios; 

b. Não mencionar nomes de cidades ou instituições no titulo. 

2. Autores 

a. Os nomes devem estar por completo, sem abreviaturas; 

b. Caixa baixa, exceto para a inicial de cada nome; 

c. Junior, Sobrinho, Neto escrever por extenso; 

d. Netto – é sobrenome.  

3. Instituição 

Indicar o nome da Instituição por extenso. No formato: Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal  

de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.  

As bases de dados internacionais que indexam as revistas científicas indicam o nome da instituição, que será  

considerado como indicador da produção científica. 

4. Declarar a se há, ou não, conflitos de interesse. 

5. Datas de Submissão 

Submetido em dia, mês, ano (por extenso): 

Submetido 27 de Março de 2008 / Aceito 20 de Novembro de 2008 

6. Autor correspondente 

Correspondência  

a. Nome do autor (não usar títulos Dr, Professor, etc.); 

b. Endereço institucional completo (evitar endereço particular); 

c. Cidade (estado abreviado), País; 

d. CEP; 

e. E-mail. No título do artigo lembre-se de não exceder o limite de 12 palavras! 

7. Artigo 

a. Resumo (titulo em caixa baixa e negrito) 

i. Prepare o resumo no mesmo idioma do seu manuscrito e não exceda o limite de 150 palavras. 

ii. Não usar abreviaturas, exceto para padrões internacionais como, por exemplo, temperatura e outros. 

iii. Para AO, manter a estrutura: Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusão. Colocar em parágrafos 

separados. Estes nomes devem aparecer em negrito e caixa baixa.  

b. Descritores (em negrito, no mesmo padrão que as sessões do resumo)  

i. Devem ser separados por ponto e vírgula. Cada novo descritor deve vir com a primeira letra em maiúsculo. 

Observar na quebra de linha que alguns descritores usam barra (/) e esta deve estar agregada ao descritor; 

javascript:troca('prim');void(0);
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ii. Alguns descritores são compostos por dois ou mais termos, separados por vírgula (não pode ser 

modificado); 

iii. Fonte sem itálico.No corpo do artigo lembre-se de não exceder o limite de 3000 palavras! 

c. Texto 

i. Somente usar itálico para espécies ou termos, palavras ou expressões em inglês que não tenham sido 

traduzidas ou não possuam tradução para o português; 

ii. Marcas de equipamentos, medicamentos, usar ™ ou ®; 

iii. Usar números até dez, por extenso, seguindo as normas para redação; 

iv. Os primeiros ítens devem vir com a primeira letra em maiúscula e os demais em caixa baixa e negrito. 

Exemplos: Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão; 

v. O segundo nível deve vir endentado na margem do parágrafo, em negrito, caixa baixa, somente a primeira 

letra em maiúscula ou os nomes próprios. Não usar itálico; 

vi. O terceiro nível deve ser endentado a partir da margem do parágrafo; 

vii. Não utilizar bullets no texto, apenas traço horizontal; 

viii. As citações devem aparecer no texto depois do ponto final, em sobrescrito, entre parênteses. Sempre que 

possível as citações devem estar no final da frase e não no meio da mesma; 

ix. Quando as citações forem seqüenciais devem ser separadas por um traço (3-7). Se forem intercaladas, 

devem ser separadas por vírgula (1,4,6,9) 

. Citações sequencias com apenas duas citações, devem ser separadas por vírgula (3,4)  

d. Tabelas 

i. A citação da tabela no texto deve ser feita em caixa baixa, quando inserida no contexto da frase e com a 

primeira letra em caixa alta, quando em formato citação. Ex: na análise discriminante efetuada (Tabela 1) 

foram utilizadas como variáveis... Não houve diferença significante entre os observadores, conforme 

demonstrado na tabela 1; 

ii. Título da tabela: No título da tabela usar número em algarismo arábico. Usar ponto para separar a 

denominação tabela do título: Tabela 1. Texto em caixa baixa, exceto primeira palavra ou nomes próprios, 

sem abreviaturas, sem negrito, sem ponto final; 

iii. Devem ser abertas lateralmente; 

iv. Não devem ser usados fios verticais ou horizontais nas tabelas, exceto para separar cabeçalhos; 

v. Todas as colunas devem ter cabeçalho, sem negrito, apenas a primeira letra da palavra em caixa alta.  

Ex:  

1. Idade dos pacientes;  

2. p-value; 

3. VCM (usar Ca). 

vi. Os dados das colunas devem estar alinhados; vii. Legenda: 

1. Termo em caixa alta. Ex: VCM;  

2. Termo deve ser separado da descrição por um traço. Ex: VCM – volume corpuscular  

médio; RDW – ; 

3. Entre as legendas, usar ponto e vírgula;  

4. Usar sempre fonte menor que o texto da tabela;  

5. A forma de expressar resultados (%, n, média, mediana...) deve, idealmente, vir na legenda e não no 

corpo da tabela. Unidades de medida (mg, anos, segundos, etc.) devem, idealmente, vir no corpo da tabela. 

O teste estatístico utilizado deve, idealmente, ser mencionado também na legenda.  

e. Figuras 

i. Usar a denominação por extenso quando inserida no texto  

ii. Quando em formato citação, usar maiúscula para a primeira letra e parênteses (Figura 1), ou minúscula 

quando parte do contexto. 

iii. Na legenda da figura usar número em algarismo arábico, texto em caixa baixa, negrito. Figura 1 
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1. Usar ponto para separar a denominação figura do título: Figura 1. 

2. A legenda da figura deve vir abaixo da mesma.  

3. Não usar molduras para as figuras. 

f. Quadros 

1. A citação do quadro no texto deve ser feita em caixa baixa, quando inserida no contexto da frase e com a 

primeira letra em caixa alta, quando em formato citação. Ex: Os dados demográficos estão representados no 

quadro 1;  

2. No título do quadro usar número em algarismo arábico, texto em caixa baixa, negrito.  

Quadro 1; 

3. Usar ponto para separar a denominação quadro do título: Quadro 1. 

i. Título do quadro: Texto em caixa baixa, exceto primeira palavra ou nomes próprios, sem abreviaturas, 

negrito, sem ponto final; 

ii. Devem ser fechados lateralmente; 

iii. Podem ser usados fios verticais para separar colunas, tanto no cabeçalho quanto no corpo da tabela; 

iv. Todas as colunas devem ter cabeçalho, sem negrito, apenas a primeira letra da palavra em caixa alta.  

Ex: 

1. Idade dos pacientes;  

2. Gênero;3. Fatores de risco; 

4. Os dados das colunas devem estar alinhados. 

i. Legenda  

5. Termo em caixa alta. Ex: VCM;  

6. Termo deve ser separado da descrição por um traço; 

7. VCM – volume corpuscular médio;  

8. Entre as legendas, usar ponto e vírgula; 

9. Usar sempre fonte menor que o texto do quadro. 

g. Anexos 

1. A citação do anexo no texto deve ser feita em caixa baixa, quando inserida no contexto da frase e com a 

primeira letra em caixa alta, quando em formato citação. O questionário utilizado para avaliação foi baseado 

no modelo proposto pela ASA, com modificações conforme apresentado no anexo 1. O questionário utilizado 

para avaliação foi baseado no modelo proposto pela ASA. (Anexo 1) .  

2. Na apresentação do anexo usar algarismos arábicos quando houver mais de um ou apenas ANEXO; 

3. Usar número em algarismo arábico, texto em caixa ALTA, negrito. ANEXO 1 ANEXO 2 ou ANEXO; 

4. Usar ponto para separar a denominação anexo quando este tiver um título Anexo 1.  

5. Deverão ser inseridos no final do artigo após as referências. 

Devem ser inseridos após a Conclusão os itens abaixo: 

h. Agradecimentos (Caso hajam agradecimentos a serem feitos podem ser inseridos nesta seção.  

Trabalhos realizados com auxílios de instituições de fomento e/ou outros devem constar neste item) 

i. ColaboraçõesNa seção Referências lembre-se de não exceder o limite de 30! 

j. Referências 

i. Numeradas com algarismos arábicos no formato 1, 2, 3, 4, etc... 

ii. Usar o termo Referências. 


