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RESUMO 
 

 
Objetivo: Adaptar transculturalmente o módulo de formação em cuidados agudos do 

Programa e-learning do National Early Warning Score 2 para o português 

brasileiro. Método: Estudo metodológico de adaptação transcultural, autorizado pelo 

Royal College of Physicians. Juízes das cinco regiões do Brasil, enfermeiros, 

avaliaram as equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual entre o 

material original e as versões traduzidas. Enfermeiros atuantes em trinta hospitais 

brasileiros, realizaram o teste piloto, com a finalidade de assegurar que a versão 

adaptada preservava as equivalências em relação ao conteúdo da versão original. A 

análise qualitativa própria do método de adaptação cultural foi 

executada. Resultados: O módulo de formação remota foi adaptado 

transculturalmente, sendo que 94% das avaliações dos juízes foram concordantes 

sobre a equivalência entre a versão original e a adaptação proposta. Conclusão: O 

módulo de cuidados agudos do Programa e-learning do National Early Warning Score 

2 encontra-se adaptado para o português brasileiro.  

 
 
 
Palavras-chave: Alerta precoce; Evolução Clínica; Pacientes Internados; Tradução; 
Educação Continuada em Enfermagem.  
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ABSTRACT 
 
Objective: To cross-culturally adapt the acute care training module of the National 

Early Warning Score 2 e-learning program to Brazilian Portuguese. Method: 
Methodological study of cross-cultural adaptation, authorized by the Royal College of 

Physicians. Judges from the five regions of Brazil, nurses, assess the semantic, 

idiomatic, cultural and conceptual equivalences between the original material and the 

translated versions. Nurses working in thirty Brazilian hospitals carried out the pilot 

test, taking care to ensure that the adapted version was preserved as equivalents to 

the content of the original version. Qualitative analysis of the cultural adaptation 

method was performed. Results: The remote training module was cross-culturally 

adapted, with 94% of the judges' evaluations agreeing on the equivalence between 

the original version and the proposed adaptation. Conclusion: The acute care module 

of the National Early Warning Score 2 e-learning program is adapted to Brazilian 

Portuguese. 

 
 
Keywords: Early Warning; Clinical Evolution; Inpatients; Translation; Continuing 
Nursing Education. 
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1. Histórico e Justificativa 
 

Pacientes hospitalizados estão sujeitos a alterações inesperadas em seu 

estado clínico. A vulnerabilidade apresentada por internos em enfermarias é, ainda 

nos dias de hoje, um grande problema nas instituições de saúde. No início do século 

XX foi observado que pessoas internadas em enfermarias morriam e sofriam danos 

desnecessários em seu estado de saúde. Assim, em resposta a este problema, no 

ano de 1997 foi criado o primeiro EWS (Early Warning Scores, em português, Escore 

de Alerta Precoce) (GERRY et al., 2020). Desde então, os escores vêm sendo 

utilizados internacionalmente em diferentes versões (DOWNEY et al., 2017). 

Os Early Warning Scores (EWS) são ferramentas desenvolvidas para auxiliar 

na detecção precoce do agravamento das condições clínicas dos pacientes à beira 

do leito, alertando a equipe de saúde a prestar assistência imediata necessária. Para 

tal, os escores partem do pressuposto que o desarranjo de alguns parâmetros 

fisiológicos podem ser o indicativo de que o paciente está́ em risco de deterioração 

do seu quadro de saúde (DOWNEY et al., 2017). 

De acordo com A Mohammed et al. (2019) o National Early Warning Score 

(NEWS) superou 33 outros EWS na detecção de pacientes com risco de parada 

cardíaca, na admissão não planejada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou 

morte dentro das 24h de internação. Além disso, um escore NEWS elevado (≥ 5) 

também é um bom preditivo de sepse nos pacientes. 

O NEWS foi publicado pela primeira vez em 2012 pelo Royal College of 

Physicians (RCP) e sua versão mais recente, o NEWS 2, data de 2017 (PIMENTEL 

et al., 2019). O NEWS 2 tem como principais vantagens a melhor identificação de 

pacientes com sepse, o uso mais seguro de suplementação de oxigênio em pacientes 

com insuficiência respiratória hipercápnica e a inclusão de confusão e delírio na 

avaliação do nível de consciência (A MOHAMMED et al., 2019). 

Em recente estudo relacionado à COVID-19, o NEWS 2 demonstrou ser 

adicionados os parâmetros, idade e sanguíneos, uma ferramenta robusta na 

identificação de pacientes com tendência a desenvolver a forma severa da doença. 

Destaca-se, desta maneira a utilidade de tal escore (CARR, et al., 2020). 
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A implementação do NEWS 2 nos hospitais da Inglaterra recebeu apoio do 

National Health Service England (NHS) e do NHS Improvement e se tornou o escore 

de identificação de pacientes com risco de deterioração do quadro clínico, incluindo 

os pacientes com sepse, podendo ser utilizado no período pré- hospitalar, na 

admissão do paciente e durante a sua hospitalização (PIMENTEL et al., 2019). 

Esse escore oferece uma abordagem padronizada para avaliar doenças 

agudas e utiliza parâmetros fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe 

de enfermagem, sendo eles: Pressão Arterial Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência 

Cardíaca em batimentos por minutos (FC); Frequência Respiratória em movimentos 

respiratórios por minutos (FR); Temperatura axilar em °C (Tax); nível de consciência, 

por meio de escala ACVPU, com iniciais que representam “A- alert (alerta), C – 

confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao estímulo verbal), P – pain (reação 

ao estímulo de dor) e U – unresponsive (sem resposta); uso de oxigênio auxiliar e 

Saturação de Oxigênio (SPO2). A versão atualizada, apresenta ainda uma avaliação 

específica para pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) (RCP, 

2017). 

As observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de 

“zero” na escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis 

parâmetros são então somados e dependendo do escore do NEWS 2, o protocolo 

fornece recomendações que vão, desde a frequência do monitoramento clínico, até́ a 

urgência da revisão clínica pelo médico. 

Com relação aos escores, se eles estiverem entre 1 e 4, isso significa que o 

paciente necessita da avaliação do enfermeiro que deve decidir se é necessário 

alterar a frequência do monitoramento clínico ou se é necessária uma revisão clínica 

pelo médico. O escore de 5 a 6 significa que o médico deve ser chamado com 

urgência e este irá decidir se é necessário transferir o cuidado desse paciente para 

uma equipe de atendimento intensivo. O escore ≥ 7 significa que há a necessidade 

de uma avaliação de emergência por uma equipe clínica ou de atendimento intensivo, 

o que geralmente se faz com a transferência do paciente para uma área de 

atendimento de maior complexidade (A MOHAMMED et al., 2019). 

Tão importante quanto a concepção atualizada do escore é a formação das 

equipes para sua utilização na prática clínica. Desta forma, em janeiro de 2019, o 

NHS England em parceria com o NHS Improvement, Health Education England e o 

RCP publicaram um curso na língua inglesa sobre o NEWS 2 que fornece ferramentas 



 
 

13 

de apoio para sua implementação e ilustra exemplos práticos de como ele está́ sendo 

implementado na Inglaterra. O curso conta com cinco módulos, um para cada uma 

das seguintes áreas: acute care (cuidados agudos), primary care (atenção primária), 

mental health (saúde mental) e ambulance care (ambulâncias) e care/community 

homes (cuidados domiciliares). 

No Brasil, o Manual de Implantação e Implementação do Núcleo Interno de 

Regulação (NIR) para Hospitais Gerais e Especializados do Ministério da Saúde (MS) 

recomenda o uso de escores de alerta precoce, em especial o NEWS, como 

ferramenta para alocar os pacientes graves nos locais mais adequados do hospital, 

definida a complexidade de atendimento que pode ser oferecida aos pacientes (MS, 

2017). No entanto, até́ o momento não há documentos oficiais do Ministério da Saúde 

indicando a utilização do escore NEWS 2, nem a capacitação em larga escala das 

equipes de saúde para a sua implementação. 

Para fomentar a capacitação das equipes de saúde, o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do Sistema Único de Saúde (AVASUS) é uma plataforma educacional 

aberta, sob o endereço eletrônico https://avasus.ufrn.br., designada a partir das 

necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e tem o objetivo de qualificar a 

formação de profissionais e trabalhadores de saúde. Para isso, o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) torna-se um meio propício para o ensino e capacitação de 

alunos e profissionais de saúde, sendo uma modalidade factível nos cenários de 

prática (OLIVEIRA et al., 2014). A adoção de atividades em AVA por instituições de 

ensino é considerada uma importante contribuição para novas oportunidades de 

aprendizagem, tanto na formação, como no treinamento ao longo da vida (JESUS; 

GOMES; CRUZ, 2016). 

Ressalta-se a relevância do escore NEWS 2 para a prática clínica, 

especialmente no contexto da pandemia de COVID-19, que alerta os serviços de 

saúde, profissionais e comunidade para a importância da capacitação das equipes de 

enfermagem, em particular, na identificação de complicações de pacientes internos. 

Dada a importância e urgência na padronização de EWS na realidade dos 

hospitais no Brasil, a tradução do curso acima mencionado para a língua portuguesa 

visa a facilitar a implementação do NEWS 2 no sistema de saúde brasileiro, o que irá 

favorecer a identificação precoce de pacientes com risco de deterioração clínica e a 

intervenção precoce a estas pessoas, diminuindo a incidência de desfechos 

desfavoráveis e impactando positivamente na saúde da população, além da 
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contenção de ocupação de leitos intensivos e provável diminuição de custos 

hospitalares. 

Justifica-se, portanto, a realização do presente estudo, dado o seu impacto 

social, considerando que o acesso aberto à plataforma AVASUS potencializará a 

formação de equipes de saúde em todo o país. 

 

2. Objetivo 

Realizar a tradução e adaptação transcultural, do idioma inglês para o 

português brasileiro, do Programa e-learning National Early Warning Score 2 (NEWS 

2), referente ao módulo de cuidados agudos (Acute Care), ofertando-o como um curso 

na Plataforma AVASUS. 

 

03. Método 

3.1 Tipo de estudo 

           Tratou-se de um estudo prospectivo, analítico, com desenho metodológico 

referente a tradução e adaptação transcultural do módulo 01 do Programa e- learning 

do National Early Warning Score 2 (NEWS 2). 

3.2 Local 

            O estudo se deu em meio eletrônico, não sendo determinado um local 

exclusivo para sua realização. 

3.3 Amostra 

           Tratou-se de amostra de conveniência, composta por 33 enfermeiros 

trabalhadores das áreas assistenciais não críticas oriundos dos Hospitais 

Universitários que integram a Rede Ebserh. 

Cabe salientar que parte da amostra foi composta por 5 juízes, enfermeiros e 

chefes de suas unidades, que, em virtude de sua experiência profissional puderam 

contribuir na análise do material em sua adaptação para o contexto nacional a que 

será empregado.  
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Os enfermeiros convidados por unidade hospitalar Ebserh (totalizando 28 

participantes) contribuiu na fase de teste piloto do curso, antes de sua implementação 

definitiva na plataforma AVASUS. 

 

✔ Critérios de inclusão 

Enfermeiros trabalhadores das áreas assistenciais não críticas de pacientes 

maiores de 18 anos, que concordaram em participar do estudo por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) eletrônico. 

✔ Critérios de exclusão 

Enfermeiros trabalhadores das áreas assistências críticas, pediatria e 

obstetrícia, bem como aqueles participantes que retiraram o seu consentimento em 

algum momento da pesquisa. 

3.4 Instrumentos 

O instrumento NEWS 2 foi traduzido para o português brasileiro (DE 

OLIVEIRA; URBANETTO; CAREGNATO, 2018). O curso de capacitação para a 

aplicação deste instrumento, foi traduzido pela pesquisadora responsável, da língua 

inglesa para o português-brasileiro, e versa sobre a utilização do NEWS 2 em 

cuidados agudos. O módulo de que trata esta pesquisa possui textos de apoio sobre 

a implementação do NEWS 2 em cuidados agudos, exercícios de reflexão e fixação 

ao final de cada conteúdo e cinco estudos de caso. 

A permissão para utilização do módulo 01 do Programa e-learning do NEWS 2 

para esta pesquisa foi fornecida por meio de correio eletrônico pelos coordenadores 

do Programa de Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente do Royal College 

of Physicians (ANEXO C), que detém os direitos autorais do Programa e-learning 

NEWS 2.                                                                                                                            

            É importante ressaltar que o módulo 01 do Programa e-learning do NEWS 2 

não é um instrumento psicométrico e não foi encontrada na literatura, referência 

metodológica que abarcasse a adaptação deste tipo de material. Como instrumentos 

de coleta de dados com os enfermeiros participantes deste estudo foram utilizados 

questionários formatados em Escala do Tipo Likert, apresentados no APÊNDICE C. 
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3.5 Aspectos éticos 

            Essa pesquisa respeitou os princípios éticos e legais da Resolução no 466/12, 

do Conselho Nacional de Saúde, tendo o projeto sido aprovado para a apreciação do 

Comitê̂ de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do Hospital Universitário 

Onofre Lopes, sob Parecer nº 4.247.069 e CAAE 36540020.4.0000.5292. O projeto 

também foi aprovado pelos CEP das demais instituições que exigiram a sua 

apreciação.  

            Todos os participantes do estudo receberam por meio eletrônico o convite 

para participarem da pesquisa acompanhado do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (ANEXO D), e, após a sua concordância em participar, clicando 

em ícone que equivale ao campo de concordância, receberam o questionário 

eletrônico. O primeiro recrutamento ocorreu em janeiro de 2021. 

✔ Riscos 

            Durante a realização da pesquisa poderiam ocorrer eventuais desconfortos e 

possíveis riscos. Os riscos envolvidos eram a quebra de sigilo dos dados e/ou 

imagens, bem como o cansaço ou desconforto pelo tempo gasto durante a realização 

do curso e dos questionários mencionados, e/ou ainda, constrangimento pela 

constatação de falta de conhecimentos ou da não aplicação correta das medições 

e/ou procedimentos necessários durante o cuidado do paciente internado. Estes 

riscos foram minimizados com o uso de plataformas seguras para o envio de materiais 

e questionários, além da anonimização dos dados analisados, visto que o objetivo foi 

exclusivamente a adaptação do curso para o uso do escore NEWS 2. Além disto, o 

tempo do curso de 2 horas poderia ser fracionado pelo participante, que decidiu quais 

os momentos mais oportunos para a sua realização, não sendo necessário que este 

cumprisse com todo o conteúdo em um mesmo dia. 

✔ Benefícios 

            Os benefícios desta pesquisa aos participantes foram indiretos, em virtude da 

potencial aplicabilidade do escore NEWS 2 futuramente nos hospitais da Rede 

Ebserh, o que minimizará falhas das equipes assistenciais, reduzindo assim o 

estresse laboral e otimizando os processos de trabalho da enfermagem, em especial, 

e, consequentemente melhorando a qualidade da assistência no SUS. Além destes, 



 
 

17 

poderiam ocorrer benefícios diretos, pelos conhecimentos adquiridos pela 

participação dos sujeitos em quaisquer das fases deste estudo, dado que o escore 

NEWS 2 é conhecido como a ferramenta mais atualizada para a avaliação dos 

cuidados agudos de pacientes internados. 

3.6 Procedimentos 

            Em momento preparatório, a pesquisadora realizou o curso e a tradução do 

módulo 1 do curso sobre o escore NEWS 2, de modo a familiarizar-se com o conteúdo 

abordado (ANEXO B). 

Para a tradução e adaptação transcultural para o português brasileiro, optou-

se seguir os passos propostos internacionalmente por Guillemin, Bombardier e 

Beaton (1993), Ferrer et al. (1996) e Beaton et al. (2007) para a tradução de 

instrumentos que compreendem: A. Tradução do idioma de origem para o idioma alvo 

por dois profissionais; B. Síntese das traduções; C. Avaliação da tradução sintetizada 

por um grupo de juízes; D. Retrotradução e E. Teste piloto. 

Os autores ressaltam que as etapas citadas acima devem ser entendidas 

como diretrizes norteadoras para melhor qualidade do processo de tradução e 

adaptação transcultural (GUILLEMIN, BOMBARDIER E BEATON, 1993). Com base 

nestes autores, justifica-se o fato da não realização de retrotradução em todo o 

material, e sim apenas dos trechos sugeridos para mudanças, após a apreciação do 

comitê de juízes e teste piloto. 

Para a melhor organização desta seção, os procedimentos serão dispostos 

nas fases 1 (passos A, B, C e D), 2 (passo E) e 3 (implementação do curso na 

plataforma AVASUS). 

A seguir, a descrição de cada um dos procedimentos das referidas fases. 
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*VO ING: versão original em inglês/1V no BR: versão com seu respectivo número, em português no 
contexto brasileiro.  

Figura 1 - Processo de tradução e adaptação transcultural do módulo Acute Care do 
Programa e-learning do National Early Warning Score 2 para o portugues no contexto 
brasileito. Pelotas, RS, Brasil, 2021.  
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FASE 1 

A. Tradução do módulo para o idioma português brasileiro 

            Primeiramente ocorreu, de modo independente, por dois tradutores fluentes 

em inglês, a tradução do material para o idioma alvo, português, sendo que um dos 

tradutores não será informado sobre os objetivos e conceitos do material a ser 

traduzido (GUILLEMIN, BOMBARDIER E BEATON, 1993; FERRER et al., 1996 E 

BEATON et al., 2007). 

            Essa primeira etapa resultou em duas traduções e seu principal objetivo, além 

de que se obtenha maior qualidade, é de permitir que ocorram a detecção de erros, 

ambiguidades e discrepâncias na interpretação em acordo com o original. Essas 

discrepâncias devem ser esclarecidas, resultando em uma síntese das duas 

traduções. 
 

B. Síntese das Traduções 
            Produziu-se a versão 1 brasileira (V1 BR) e a versão 2, brasileira (V2 BR) 

(Etapa 1). As versões V1 BR e V2 BR, foram comparadas pelos tradutores, discutidas 

e as dúvidas sanadas. Dessa forma, obteve-se a síntese das duas versões, 

resultando a versão 1,2 brasileira (V1,2 BR) 

 

C. Avaliação da tradução sintetizada por um grupo de juízes 
            O objetivo dessa etapa foi constituir uma comissão de juízes para comparar 

os materiais originais com a versão traduzida, no intuito de avaliar a tradução quando 

as equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual, ou seja, adaptar para o 

contexto brasileiro. 

            A equivalência semântica avalia o significado das palavras na tentativa de 

preservar seu sentido original. A idiomática, a formulação de expressões e 

coloquialismo equivalentes ao idioma-alvo. A cultural refere-se aos termos e situações 

cotidianas diferentes entre as culturas e, a equivalência conceitual, refere-se às 

palavras que possuam significados culturais diferentes. 

            Os autores utilizados como referência para os procedimentos desta pesquisa 

ressaltam que a equipe de juízes deve ser formada por profissionais de saúde, 

professores especialistas na área de conhecimento do assunto explorado, membros 



 
 

20 

bilíngues, tradutores envolvidos no processo e especialistas na área de conhecimento 

sobre a temática, que devem rever todas as traduções com o objetivo de assegurar 

que a versão traduzida seja compreensível e adequada para ser submetida ao teste 

piloto. 

            Realizou-se o convite à população elencada por meio de correio eletrônico, 

contando com 01 representante da área de Gerência de Enfermagem por região 

(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul) dos Hospitais que integram a rede 

Ebserh. 

           Após a apresentação da proposta da pesquisa, seu objetivo e o método de 

coleta de dados, foi ressaltado o compromisso dos pesquisadores com todos os 

preceitos éticos, incluindo confidencialidade, anonimato, direito de não participar ou 

desistir a qualquer momento, sem que haja nenhum prejuízo para o participante. Após 

concordarem em participar da pesquisa, eles assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO D). 

            Foi entregue ao comitê de juízes a versão traduzida e sintetizada V1,2 BR e 

a versão original americana (VO ING), para sanar dúvidas de conteúdo. Também foi 

disponibilizado acesso ao módulo 01 do Programa e-learning do NEWS 2 aos 

participantes com login e senha de usuário, para sua exploração e análise do 

conteúdo original e traduzido. 

            A análise da equivalência do conteúdo pelos juízes foi realizada por meio de 

uma escala do tipo Likert que apresenta pontuação entre -1 e +1, em que -1 significa 

não equivalente; 0 significa pouco equivalente; +1 significa equivalente (APÊNDICE 

C). 

            Para considerar o item/opção como equivalente é imprescindível esclarecer 

que ele precisaria ter alcançado as quatro equivalências recomendadas pela 

referência adotada neste estudo, que são: 

● Equivalência semântica - equivalência do significado gramatical e de 

vocabulário das palavras; 

● Equivalência idiomática - uso de expressões equivalentes nos dois idiomas, 

inglês e português; 
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● Equivalência cultural - coerência com as experiências vivenciadas pela 

população a que se destina o instrumento; 

● Equivalência conceitual - equivalência dos itens com os domínios a que se 

pretende avaliar. 

            Sempre que o item/opção, recebesse, em seu julgamento, a pontuação -1 ou 

0, seria necessário que os juízes fizessem sugestão e justificativa de alteração para 

que o item alcançasse a equivalência. 

            Foi realizado um compêndio com todas as sugestões consensuais referentes 

ao conteúdo textual, surgindo a versão 3, brasileira (V3 BR). 

D. Retrotradução dos conteúdos sugeridos para modificações 

            A etapa da retrotradução consistiu na tradução do conteúdo do idioma alvo 

para o idioma de origem, cujo processo visa assegurar que os termos traduzidos 

reflitam a veracidade e conceitos dos conteúdos da versão original. Essa etapa deve 

ser realizada por pelo menos dois tradutores que tenham fluência no idioma de origem 

do material. 

            Na versão V3 BR foi destacada a parte a ser mudada, porém sem suprimir a 

original, com intuito de facilitar a visualização das sugestões, para realização dos 

julgamentos dos tradutores quando aderir a elas ou não. Os dois profissionais que 

traduziram o módulo, também fizeram a retrotradução dos trechos sugeridos. Após a 

apreciação do conteúdo pelos mesmos e mudanças pertinentes, resultou na versão 

4, brasileira (V4 BR) que foi utilizada na etapa do teste piloto, na Fase 2 desta 

pesquisa. 

 

FASE 2 

E. Teste-piloto 

            O teste-piloto baseia-se na aplicação do material para um grupo de pessoas, 

com a finalidade de assegurar que a versão adaptada preserva as equivalências em 

relação aos conteúdos da versão original. Além disso, auxilia na detecção de erros e 

presença de ambiguidades e ratifica se os conteúdos são compreensíveis. 
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            O teste piloto da V4 BR foi realizado online com um grupo de 28 enfermeiros, 

dos Hospitais Universitários que integram a Rede Ebserh. Assim, nesta fase do 

estudo foi apresentada a proposta e os objetivos da pesquisa para os participantes e 

a assinatura do TCLE (ANEXO D). Subsequente ao teste piloto, reuniu-se todas as 

sugestões de modificações de palavras e/ou frases dos itens que julgaram 

necessários sofrer alterações, quando surgiu a versão 5, brasileira (V5 BR). 

Posteriormente, essa versão foi enviada aos tradutores para análise e retrotradução 

dos trechos indicados no teste-piloto, surgindo a versão 6, brasileira (V6 BR). 

Compreendida como a versão final do módulo 01 do Programa e-learning do NEWS 

2, traduzido e adaptado à língua portuguesa brasileira. 

FASE 3 

            Após a conclusão da versão final (V6 BR) do módulo 01 do Programa e- 

learning do NEWS 2 traduzido e adaptado à língua portuguesa brasileira, ele foi 

construído seguindo um fluxograma proposto pela Secretaria de Educação à 

Distância (SEDIS) com as seguintes etapas: 

1. Capacitação dos conteudistas: treinamento de 8 horas abordando o 

funcionamento do AVA, o fluxo de processos na SEDIS para a confecção de 

módulos de ensino e uma aula introdutória para a elaboração de conteúdos na 

plataforma do AVASUS; 

2. Elaboração do conteúdo: elaboração do conteúdo em arquivo Word® com a 

temática proposta e a descrição dos recursos de mídia utilizados no ambiente 

virtual; 

3. Revisão técnico-científica: validação do conteúdo, organização do fluxo e 

criação de uma lista de ajustes para correções no Trello®. Após essa etapa, o 

conteúdo com as devidas correções será submetido para a revisão 

pedagógica; 

4. Revisão pedagógica: revisão dos aspectos de comunicação utilizados no 

módulo AVA. Após as correções sugeridas pelo revisor, o conteúdo será 

submetido para a etapa de revisão de estrutura. 
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5. Revisão de estrutura e língua portuguesa: checagem dos aspectos gramaticais 

e adequação do conteúdo às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT); 

6. Formatação: criação de todos os recursos de texto, imagem e vídeo; 

7. Disponibilização na plataforma: adaptação do conteúdo à plataforma do 

AVASUS após a validação pelos conteudistas. 

Todos os processos foram gerenciados com o auxílio da ferramenta The Manager. 

3.7 Análise de dados 

            Foram realizadas as análises qualitativas próprias do método de adaptação 

do material do NEWS 2, e análises estatísticas descritivas por meio de tabelas. A 

análise indutiva não foi realizada em virtude da escala de Likert utilizada ter reduzidas 

categorias.  
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4. Resultados 

4.1 Produto 1 – Artigo: Evidências sobre a aplicabilidade do National Early Warning 

Score 2 em pacientes hospitalizados com COVID-19 encaminhado para publicação 

pelo Periódico Texto & Contexto Enfermagem - QUALIS A3 

Evidências sobre a aplicabilidade do National Early Warning Score 2 em 
pacientes hospitalizados com COVID-19 

 

Renata Cristina da Silva Martins1  

Aline Augusta Medeiros Rutz2 

Joseli Soares Brazorotto3  
 

RESUMO 

Objetivo: identificar na literatura científica as evidências sobre a empregabilidade do NEWS 2 no 
reconhecimento de sinais de alerta para deterioração clínica em pacientes hospitalizados com 
diagnóstico de infecção por coronavírus.  
Métodos: revisão integrativa, realizada em setembro de 2020, com buscas nas bases Scopus, 
PubMed e Web of Science, utilizando os termos "early warning score" AND "COVID-19".  
Resultados: a amostra final foi de 9 estudos, cujas variáveis investigadas foram autores, país, ano 
de publicação, objetivo, sujeitos, método, principais resultados e nível de evidência.  
Conclusão: O escore NEWS 2 apresenta melhor especificidade do que sensibilidade, embora tenha 
sido mencionado pela maioria dos estudos como um escore empregável para a análise de risco de 
deterioração clínica em pacientes acometidos por COVID-19. Alguns dos estudos analisados 
sugerem a complementação com parâmetros clínicos/fisiológicos ao escore NEWS 2 para uma 
melhor estratificação de risco entre pacientes com COVID-19. 

 

  DESCRITORES: Alerta precoce. Evolução clínica. COVID-19.  
 

INTRODUÇÃO 
 

Desde dezembro de 2019, o Coronavírus Disease 2019 (COVID-19), uma doença recém-
reconhecida, disseminou-se mundialmente. Embora a maioria dos pacientes com COVID-19 
adquira a doença na sua forma leve ou moderada, os casos graves progridem rapidamente3. 

Se, de modo geral, a vulnerabilidade apresentada por internos em enfermarias é, ainda 
nos dias de hoje, um grande problema nas instituições de saúde brasileiras, para pacientes com 
COVID-19 o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas de deterioração clínica é fator decisivo 
para a sobrevida3. 

Os gestores e equipes devem, portanto, poder contar com ferramentas que apoiem sua 
tarefa sensível de detectar precocemente pacientes em risco de piora de seu estado de saúde. 
Diante disso, há necessidade de se aprimorar o conhecimento e a utilização dos escores de risco 
clínico validados que orientem a tomada de decisão, especialmente neste momento de 
pandemia.   

No ano de 1997 foi criado o primeiro EWS (Early Warning Scores, em português, Escore 
de Alerta Precoce7. Desde então, os escores vêm sendo utilizados internacionalmente em 
diferentes versões6. Esses escores, partem do pressuposto que o desarranjo de alguns 
parâmetros fisiológicos podem ser o indicativo de que o paciente está em risco de deterioração 
do seu quadro de saúde6. 
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Dentre os tipos de EWS já publicados estão o National Early Warning Score (NEWS) e 
sua versão mais recente, o NEWS 2, de 201722.  Essa ferramenta é utilizada no Reino Unido e, 
até o momento, apenas a Suécia traduziu e adaptou essa escala para a sua língua e cultura. Seu 
objetivo é auxiliar na detecção precoce do agravamento das condições clínicas dos pacientes à 
beira do leito, alertando a equipe de saúde a prestar a assistência imediata necessária6. 

Há estudos sobre a aplicabilidade do NEWS 2 na rotina clínica antes da pandemia, 
evidenciando o efeito positivo desta ferramenta no acompanhamento clínico de pacientes 
hospitalizados. Descreve-se, por todos os estudos, a associação de escores elevados de NEWS 
a desfechos desfavoráveis relacionados à deterioração do estado de saúde dos pacientes4,1,14. 

O escore NEWS 2 oferece uma abordagem padronizada para avaliar doenças agudas e 
utiliza parâmetros fisiológicos mensurados à beira do leito, sendo eles:  Pressão Arterial Sistólica 
(PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos por minutos (FC); Frequência Respiratória 
em movimentos respiratórios por minutos (FR); Temperatura axilar em °C(Tax); nível de 
consciência, por meio de escala ACVPU, com iniciais que representam “A- alert (alerta), C – 
confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao estímulo verbal), P – pain (reação ao estímulo 
de dor) e U – unresponsive (sem resposta); uso de oxigênio auxiliar e Saturação de Oxigênio 
(SPO2)19. 

As observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de “zero” na 
escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis parâmetros são então 
somados e dependendo do escore do NEWS 2, o protocolo fornece recomendações que vão, 
desde a frequência do monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo medico19. 

Com relação aos escores, se os mesmos estiverem entre 1 e 4, isso significa que o 
paciente necessita da avaliação do enfermeiro, que deve decidir se é necessário alterar a 
frequência do monitoramento clínico ou se é necessária uma revisão clínica pelo médico. O escore 
de 5 a 6 significa que o médico deve ser chamado com urgência e este irá decidir se é necessário 
transferir o cuidado desse paciente para uma equipe de atendimento intensivo. O escore ≥ 7 
significa que há a necessidade de uma avaliação de emergência por uma equipe clínica ou de 
atendimento intensivo, o que geralmente se faz com a transferência do paciente para uma área 
de atendimento de maior complexidade17. 

Portanto, dada a relevância do escore NEWS 2 para a prática clínica, especialmente no 
contexto da pandemia de COVID-19, o objetivo deste estudo foi identificar, por meio de uma 
revisão integrativa com a pergunta: O que a produção científica aponta sobre a utilização do 
National Early Warning Score 2 (NEWS 2) na identificação de sinais de alerta para deterioração 
clínica em pacientes hospitalizados com COVID-19?, as evidências sobre a empregabilidade do 
NEWS 2 na identificação de sinais de alerta para deterioração clínica em pacientes hospitalizados 
com diagnóstico de infecção por coronavírus.  
 

MÉTODO 
Esta revisão é um parte de um projeto de pesquisa para o desenvolvimento de 

produtos a serem apresentados ao Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Inovação 

em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – MPGIS/UFRN, em fase de 

elaboração, que visa a facilitar a implementação do NEWS 2 no sistema de saúde brasileiro 

através da tradução e adaptação transcultural para o português do módulo de cuidados 

agudos do Programa e-learning NEWS 2 ofertando-o como um curso na plataforma AVASUS 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de Saúde). 
O método de pesquisa utilizado para responder ao objetivo deste estudo foi a revisão 

integrativa da literatura. As seis etapas percorridas para a elaboração desta revisão foram: 

definição da questão de pesquisa, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão com a 

busca na literatura, definição das informações a serem extraídas dos estudos, avaliação dos 

estudos incluídos, interpretação dos resultados e síntese dos dados16. 
Na primeira etapa foi definida a questão de pesquisa: O que a produção científica 

aponta sobre a utilização do National Early Warning Score 2 (NEWS 2) na identificação de 

sinais de alerta para deterioração clínica em pacientes hospitalizados com COVID-19? 
A busca foi realizada em setembro de 2020, nas bases de dados Scopus, Publisher 

Medline (PubMed) e Web of Science. Tais bases foram acessadas via Portal da Coordenação 



 
 

26 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) mediante assinatura da 

Universidade. Para a seleção dos artigos foi efetuada uma consulta aos Descritores em 

Ciência da Saúde (DeCS) e ao Medical Subject Headings (MeSH), sendo selecionados os 

seguintes descritores: early warning score AND COVID-19. O recorte temporal das 

publicações foi de 2019 e 2020, tendo em vista que o evento da pandemia é recente. Os 

critérios de inclusão dos estudos nesta revisão foram: artigos de pesquisa disponíveis em 

texto completo, nos idiomas inglês e português, que retratassem a temática definida e como 

critérios de exclusão, os editoriais e as cartas ao editor.  
Após execução das estratégias de busca, considerando os critérios de inclusão, foi 

realizada a leitura dos títulos dos artigos. Os resumos foram avaliados por dois revisores 

independentes. Os estudos cujos resumos deixassem dúvidas quando ao uso do escore em 

pacientes com COVID-19 em seu delineamento foram lidos na íntegra. Os estudos em que 

não houve concordância quanto a sua inclusão nesta revisão foram analisados por um 

terceiro revisor. Assim, a amostra de artigos selecionados para esta revisão foi definida.  
Para categorização dos dados, foi utilizado o instrumento24 adaptado pelas 

pesquisadoras. O instrumento continha: autores, periódico, país, ano de publicação, objetivo, 

delineamento, nível de evidência e principais resultados. A avaliação dos estudos quanto ao 

nível de evidência (NE) seguiu os critérios estabelecidos pelo Oxford Centre Evidence-Based 

Medicine21. 
Os dados foram compilados por meio de um quadro descritivo (Quadro 1). Os itens 

autores, país, ano de publicação, objetivo, sujeitos, método, principais resultados e nível de 

evidência foram descritos. As informações dos artigos selecionados foram interpretadas e 

confrontadas com a literatura pertinente. 
É apresentado no quadro-síntese 2 se os artigos responderam ou não à questão da 

pesquisa desta revisão, suas conclusões e com base no delineamento, foi realizada a 

classificação do nível de evidência (NE) dos estudos.  
 

RESULTADOS 
 

A amostra inicial constituiu-se de 83 artigos, sendo: 37 (Scopus); 31 (PubMed) e 15 (Web 
of Science). Foram excluídos 07 estudos por não usarem o NEWS, 61 estudos por não atenderem 
os critérios de inclusão e 06 estudos por repetição. Ao final dessa etapa, restaram 09 estudos 
para leitura e avaliação (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma de busca da revisão. 

Fonte: próprio autor.  

Todos os estudos foram devidamente aprovados em Comitês de Ética em pesquisa 

de suas respectivas instituições.  

A descrição resumida dos estudos desta revisão é apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos estudos selecionados, 

segundo 
variáveis de interesse. 

 

Autores/Ano/ 
País Objetivo Sujeitos Método 

Principai
s 

resultad
os 

Nível de 
evidência 

 

Fan et alxx. 2020 
China 

 

Comparar o 
desempenh
o de 
sistemas de 
pontuação 
clínica (PSI, 
CURB-65, 
A-DROP, 

 
 

654 
pacientes 
adultos 
internados 
com 
COVID-19. 

 
 

Estudo 
retrospectivo 
documental. 

A categoria de 
saturação de 
oxigênio na 
pontuação NEWS 2 
pode não refletir a 
gravidade da 
hipoxemia e lesão 
pulmonar com 
precisão. A falta de 
marcadores de 

 
 
 

2B 
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CRB-65, 
SMART-
COP, 
qSOFA e 
NEWS2) 
em adultos 
internados 
com 
COVID-19. 
 

 outras disfunções 
orgânicas também 
pode ser a razão 
para seu 
desempenho 
insatisfatório. 

 

Ihle-Hansen 
et alXX  

2020 
Noruega  

Descrever as 
características
, os sintomas, 
os exames e a 
experiência do 
uso de 
sistemas de 
pontuação 
clínica em 
pacientes com 
COVID-19. 
 

 

43 
pacientes 
adultos 
internados 
com 
COVID-19. 

 

Estudo 
observacion
al 
qualitativo.  

Dados podem indicar 
que a pontuação do 
NEWS2 na admissão 
pode ser útil para 
identificar pacientes 
em risco de um curso 
muito grave da 
doença.   

 
 

2B 

Myrstad et alxx 

2020 
Noruega  

Avaliar e 
comparar o 
desempenho 
do NEWS 2 e 
outros 
escores de 
risco clínico.  

 

66 
pacientes 
adultos 
internados 
com 
COVID-19,  
 

 

Estudo 
de 
coorte, 
prospectivo. 

A pontuação NEWS2 
na admissão 
hospitalar previu 
doença grave e 
mortalidade intra-
hospitalar e foi 
superior à qSOFA e 
escores de risco para 
este fim. Uma 
pontuação NEWS2 ≥ 
6 previu doença grave 
com sensibilidade de 
80,0% e 84,3% de 
especificidade.  

 

 

2B 

Covino et alxx 

2020 
Itália 

 

Identificar o 
escore de 
alerta precoce 
(EWS) mais 
preciso para 
prever um 
evento 
adverso em 
pacientes 
com COVID-
19 admitidos 
no 
departamento 
de 
emergência 
(DE). 

334 
pacientes 
adultos 
admitidos 
no DE com 
COVID-19. 
 

Estudo 
retrospetivo 
documental. 

NEWS e REMS 
medidos na 
chegada do 
pronto-socorro 
foram os 
preditores mais 
sensíveis dentro 
dos primeiros 7 
dias de 
internação para 
os desfechos de 
admissão na 
UTI ou óbito. 

 

2B 
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Hai Hu et al18 

2020 
China (*em 
processo 
de 
publicação)
.  

Avaliar o valor 
preditivo de 
cinco 
pontuações de 
alerta precoce 
com base na 
admissão de 
pacientes 
críticos com 
COVID-19. 

 

!"#$%&'('$
%()$*+&+,$
-".$&/('$
%()$
+*&0/1'2*%
($+,$
345678"#9 

 

Estudo  
retrospectivo. 

O SEWS, NEWS, 
NEWS 2 e HEWS 
têm potencial para 
serem usados como 
ferramentas para 
triagem de 
pacientes com 
COVID-19 
criticamente 
enfermos. A 
inclusão dessas 
ferramentas em 
estratégias de 
decisão pode 
fornecer uma 
avaliação mais 
eficaz da taxa de 
mortalidade, 
evitando atraso na 
atenção médica. 

 

 

2B 

 

Gidari et al19 

2020 
Itália  

Avaliar o 
NEWS 2 em 
pacientes 
com COVID-
19 como 
preditor de 
admissão na 
UTI. 

 

68 
paciente
s com 
SARS-
CoV-2.  

 

Estudo 
retrospectivo 
documental. 

A correlação entre 
NEWS2 e admissão 
na UTI torna este 
sistema de 
pontuação útil na 
prática clínica para 
tratar os pacientes 
de forma correta e 
rápida. Apenas um 
alto NEWS2 parece 
prever risco de 
cuidados na UTI. 

 

 

2B 

 

Richardson et al 
20 
2020 
Inglaterra 

Analisar o 
desempenho 
do NEWS 2 
durante a 
primeira fase 
da pandemia 
da COVID-19.  

 

620 
internaçõe
s de 
pacientes 
com 
COVID-19. 

 

 

Estudo de 
coorte. 

NEWS2 e NEWS 
preveem mortalidade 
em pacientes com 
COVID-19, além de 
pacientes não COVID-
19, embora possam 
subestimar 
significativamente o 
risco de mortalidade 
em valores 
equivalentes em 
pacientes com 
COVID-19.  

 

 

2B 
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Jang et al21 

2020 
Coréia do 
Sul  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewan Carr 
et al. 
2020 
Reino 
Unido 

 

Comparar a 
eficácia de 
três sistemas 
de 
pontuação: 
SIRS, 
qSOFA e 
NEWS para 
prever o 
prognóstico 
de COVID-
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliar o 
NEWS 2 para 
estratificação 
de risco de 
COVID-19 
grave; 
identificar e 
validar um 
conjunto 
mínimo de 
parâmetros 
para melhorar 
a pontuação.   

 
 

110 
pacientes 
internados 
com 
infecção 
por SARS-
CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

439 adultos 
internados 
com 
COVID-19. 
 

 
 

Observaciona
l 
retrospectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coorte 
observacional 
retrospectiva. 

NEWS no 
momento da 
admissão 
hospitalar pode 
prever desfechos 
clínicos críticos 
em pacientes com 
COVID-19, e seu 
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DISCUSSÃO 
 

O cenário hospitalar constitui ambiente crítico e de riscos potenciais aos pacientes 

frente às características do atendimento. Deste modo, o processo de trabalho, nestes 

ambientes, é atrelado à execução de inúmeros procedimentos e à sobrecarga de trabalho, 

condições que refletem na qualidade da assistência prestada. Ações simples e efetivas, por 

meio do cumprimento de protocolos específicos e da adoção de barreiras de segurança na 

assistência à saúde, podem prevenir situações de risco e eventos adversos3,8,5,13, 28,29. 
A partir desta revisão integrativa foi observado que, embora em curto período 09 

estudos selecionados se debruçaram ao estudo de ferramentas de monitoramento, as quais 
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desempenham, de fato, um papel crucial no cuidado e no desfecho clínico, especialmente no 

que se refere à COVID-19, uma enfermidade pouco conhecida. Destaca-se ainda, que 

estudos desta natureza poderão contribuir sobremaneira nas taxas de sobrevida de 

indivíduos acometidos pelo coronavírus ou outras possíveis infecções por vírus que se 

instalem em cenários de pandemia. 
Nestes momentos, há a necessidade de se tomar decisões pautadas em evidência e 

tais decisões só podem ser tomadas com segurança se validadas pelo rigor do método 

científico. Nos estudos selecionados nesta revisão, notou-se que, embora tenham sido 

realizadas análises estatísticas para o estabelecimento de curvas de confiança para a 

utilização do escore NEWS 2, tanto sensibilidade quanto especificidade não alcançaram 

valores de 100% ou muito próximos para a maioria dos estudos.  
A partir da análise da qualidade da evidência observou-se, pois, o predomínio de 

artigos classificados como NE 2B e um artigo 1B. Este achado indica justamente a 

necessidade de realização de estudos multicêntricos em delineamentos mais robustos para 

a possibilidade da validação dos escores de risco em pessoas acometidas por COVID-19, 

com maior segurança. Isto permitirá a sistematização do tratamento a tais pacientes, com 

possível melhora de diversos fatores, entre eles, a sobrevida, o tempo de internação, o uso 

de recursos, a qualidade de trabalho e de saúde da equipe hospitalar, entre outros.  
Destaca-se ainda que no Brasil não foram encontrados estudos nesta temática, o que 

pode ser justificado pela incipiência do próprio uso do escore NEWS 2 como ferramenta de 

cuidado e gestão em pacientes internados, ainda sem considerar a rotina de tratamento da 

COVID-19.  
Em contrapartida, os estudos apresentados nesta revisão trazem o NEWS 2 como 

uma ferramenta disponível na literatura científica internacional capaz de identificar sinais de 

alerta para deterioração clínica em pacientes com infecção por COVID-19 no ambiente 

hospitalar3,8,5,13, 28,29. Por ser uma ferramenta de fácil aplicação, sem a necessidade de tecnologias 

sofisticadas, uma vez que utiliza parâmetros fisiológicos que são rotineiramente coletados 

pela equipe de enfermagem, poderia ser amplamente adotada no sistema de saúde brasileiro 

com a finalidade de, junto com a equipe multidisciplinar, reconhecer e atuar de forma 

antecipada nas situações de risco, prevenir complicações, evitar a necessidade de 

internamento em unidades de maior complexidade e assim diminuindo a incidência de 

desfechos desfavoráveis e impactando positivamente na saúde da população, além da 

contenção de ocupação de leitos intensivos e provável diminuição de custos hospitalares3,8,5,13, 

28,29.  
Ressalta-se, pois, a relevância do escore NEWS 2 para a prática clínica, 

especialmente no contexto da pandemia de COVID-19, uma vez que, embora a maioria dos 

pacientes adquira a doença de forma leve ou moderada, os casos graves progridem 

rapidamente3,8,5,13, 28,29. Diante disso, os artigos aqui avaliados indicam que há necessidade de 

escores de risco clínico validados para identificar pacientes em risco de doença grave e 

orientar a tomada de decisão durante a pandemia. 
 

CONCLUSÃO 
 

O escore NEWS 2 apresenta melhor especificidade (maior capacidade de predizer 

falsos positivos) do que sensibilidade, embora tenha sido mencionado pela maioria dos 

estudos como um escore empregável para a análise de risco de deterioração em pacientes 

acometidos por COVID-19. Alguns dos estudos analisados sugerem a complementação com 

parâmetros clínicos/fisiológicos ao escore NEWS 2 para melhor estratificação de risco entre 

pacientes com COVID-19.  
Ressalta-se a necessidade de estudos multicêntricos com análises estatísticas 

robustas que viabilizarão o alcance de uma evidência mais definitiva sobre a aplicabilidade 

do escore NEWS 2, adicionados ou não outros parâmetros clínicos/fisiológicos do paciente.  
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Ainda há carência de evidências científicas fortes sobre a empregabilidade do escore 

NEWS 2 no acompanhamento clínico de pacientes internos com COVID-19, o que não exclui 

sua aplicabilidade na prática clínica.  
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4.2 Produto 2 – Artigo: Formação continuada remota para os cuidados agudos do 

National Early Warning score 2: adaptação transcultural. A ser enviado à Revista 

Cogitare Enfermagem - QUALIS B1 

FORMAÇÃO CONTINUADA REMOTA PARA OS CUIDADOS AGUDOS DO 
NATIONAL EARLY WARNING SCORE 2: ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL 

 

RESUMO  
Objetivo: Adaptar transculturalmente o módulo de formação em cuidados agudos do Programa 

e-learning do National Early Warning Score 2 para o português brasileiro.  

Método: Estudo metodológico de adaptação transcultural, autorizado pelo Royal College of 

Physicians. Juízes das cinco regiões do Brasil, enfermeiros, avaliaram as equivalências 

semântica, idiomática, cultural e conceitual entre o material original e as versões traduzidas. 

Enfermeiros atuantes em trinta hospitais brasileiros, realizaram o teste piloto, com a finalidade 

de assegurar que a versão adaptada preservava as equivalências em relação ao conteúdo da 

versão original. A análise qualitativa própria do método de adaptação cultural foi executada.  

Resultados: O módulo de formação remota foi adaptado transculturalmente, sendo que 94% 

das avaliações dos juízes foram concordantes sobre a equivalência entre a versão original e a 

adaptação proposta.   

Conclusão: O módulo de cuidados agudos do Programa e-learning do National Early Warning 

Score 2 encontra-se adaptado para o português brasileiro.  

 
DESCRITORES: Alerta precoce; Evolução clínica; Pacientes internados; 

Tradução;  Educação continuada em enfermagem.  

 

INTRODUÇÃO  

Pacientes hospitalizados estão sujeitos a alterações inesperadas em seu estado clínico. 

A vulnerabilidade apresentada por internos em enfermarias é, pois, um grande problema nas 

instituições de saúde5.  

No início do século XX foi observado que pessoas internadas em enfermarias morriam 

e sofriam danos desnecessários em seu estado de saúde. Assim, em resposta a este problema, 

no ano de 1997 foi criado o primeiro EWS (Early Warning Scores, em português, Escore de 

Alerta Precoce)5.Desde então, os escores vêm sendo utilizados internacionalmente em 

diferentes versões4.  
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Assim, os Early Warning Scores (EWS) são ferramentas desenvolvidas para auxiliar na 

detecção precoce do agravamento das condições clínicas dos pacientes à beira do leito, 

alertando a equipe de saúde a prestar assistência imediata necessária. Para tal, os escores partem 

do pressuposto que o desarranjo de alguns parâmetros fisiológicos podem ser o indicativo de 

que o paciente está em risco de deterioração do seu quadro de saúde4.  

O National Early Warning Score (NEWS) superou 33 outros EWS na detecção de 

pacientes com risco de parada cardíaca, na admissão não planejada em uma Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) ou morte dentro das 24h de internação. Além disso, um escore NEWS  elevado 

(≥ 5) também é um bom preditivo de sepse nos pacientes1.  

O NEWS foi publicado pela primeira vez em 2012 pelo Royal College of Physicians 

(RCP) e sua versão mais recente, o NEWS 2, data de 20178. 

O NEWS 2 tem como principais vantagens a melhor  identificação de pacientes com 

sepse, o uso mais seguro de suplementação de oxigênio em pacientes com insuficiência 

respiratória hipercápnica e a inclusão de confusão e delírio na avaliação do nível de 

consciência1.  

A implementação do NEWS 2 nos hospitais da Inglaterra recebeu apoio  do National 

Health Service England (NHS) e do NHS Improvement e se tornou o  escore de identificação 

de pacientes com risco de deterioração do quadro clínico,  incluindo os pacientes com sepse, 

podendo ser utilizado no período pré-hospitalar, na admissão do paciente e durante a sua 

hospitalização8. 

Isto posto, tão importante quanto a concepção atualizada do escore é a formação das 

equipes para sua utilização na prática clínica. Desta forma, em janeiro de 2019, o National 

Health Service England (NHS) em parceria com o NHS Improvement, Health Education 

England e o Royal College of Physicians (RCP) publicaram um curso na língua inglesa sobre 

o NEWS 2 que fornece ferramentas de apoio para sua implementação e ilustra 

exemplos  práticos de como ele está sendo implementado na Inglaterra10. O curso conta 

com  cinco módulos, um para cada uma das seguintes áreas: acute care (cuidados agudos), 

primary care (atenção primária), mental health (saúde mental) e ambulance care (ambulâncias) 

e care/community homes (cuidados domiciliares)10. 

Dada a importância da padronização de escores de alerta precoce no Brasil, a pergunta 

de pesquisa foi: é possível adaptar transculturalmente o curso de educação à distância sobre o 

escore de alerta precoce NEWS 2 para o português brasileiro?  

Justificou-se, pois, seu desenvolvimento, que propiciará a implementação do NEWS 2 

no sistema de saúde brasileiro, como meta para a otimização da identificação precoce de 
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pacientes com risco de deterioração clínica e a intervenção apropriada a estas pessoas, 

diminuindo a  incidência de desfechos desfavoráveis e impactando positivamente na saúde da 

população.  

Além disso, como desfecho indireto espera-se que a implementação do NEWS 2, possa 

otimizar a ocupação de leitos intensivos, com diminuição dos custos hospitalares.  

MÉTODO  
 

Trata-se de estudo metodológico de tradução e adaptação transcultural, do idioma inglês 

para o português brasileiro, do módulo Acute Care do Programa e-learning do National Early 

Warning Score 2 (NEWS 2). Antes da realização desta pesquisa, foi concedida autorização 

para tradução e adaptação transcultural do módulo Acute Care do Programa e-learning do 

NEWS 2, pelos coordenadores do Programa de Melhoria da Qualidade e Segurança do Paciente 

do Royal College of Physicians (RCP).  

O Programa e-learning do NEWS 2 contém 5 módulos online, sendo que o módulo 

acute care (cuidados agudos) contém textos de apoio sobre a implementação do NEWS 2 em 

cuidados agudos, exercícios de reflexão e fixação ao final de cada conteúdo estudado e 5 

estudos de caso em tratamento agudo10. 

 Ressalta-se que o módulo 01 do Programa e-learning do NEWS 2 não é um 

instrumento psicométrico e não foi encontrado na literatura, referência metodológica que 

abarcasse a adaptação deste tipo de material. Por isso, optou-se por seguir os passos propostos 

internacionalmente por Beaton et al. (2007) que compreendem: A. Tradução do idioma de 

origem para o idioma alvo por dois profissionais; B. Síntese das traduções; C. Avaliação da 

tradução sintetizada por um grupo de juízes; D. Retrotradução e E. Teste piloto. A Figura 1 

apresenta os passos seguidos para tradução e adaptação transcultural do módulo 01 do 

Programa e-learning do NEWS 2.  

Os autores ressaltam que as etapas citadas acima devem ser entendidas como diretrizes 

norteadoras para melhor qualidade do processo de tradução e adaptação transcultural3. Com 

base nestes autores, justifica-se o fato da não realização de retrotradução em todo o material, e 

sim apenas dos trechos sugeridos para mudanças, após a apreciação do comitê de juízes e teste 

piloto. 

Primeiramente ocorreu, de modo independente, por dois tradutores fluentes em inglês, 

a tradução do material para o idioma alvo, português, sendo que um dos tradutores não foi 
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informado sobre os objetivos e conceitos do material a ser traduzido. A tradução para o 

português no contexto brasileiro do módulo Acute Care do Programa e-learning do NEWS 2 

resultou na versão 1 brasileira (V1 BR) e na versão 2 brasileira (V2 BR). As versões V1 BR e 

V2 BR, foram comparadas pelos tradutores, discutidas e as dúvidas sanadas. Dessa forma, 

obteve-se a síntese das duas versões, resultando a versão 1,2 brasileira (V1,2 BR). 

A partir da versão traduzida e sintetizada (V1,2 BR), realizou-se a avaliação e 

comparação desse material com a versão original em inglês (VO ING) por um comitê de juízes. 

Esses foram orientados por um instrumento que continha a apresentação da pesquisa, seus 

objetivos e todas as instruções de como deveriam proceder para a avaliação do material, além 

dos meios de contato com os pesquisadores, caso surgissem dúvidas. 

A comissão de juízes foi composta por 01 representante da área de Gerência de 

Enfermagem por região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul) dos Hospitais que 

integram a rede Ebserh. Todos os participantes eram enfermeiros e possuíam conhecimento 

sobre a temática e o idioma inglês.  A principal função da comissão de juízes foi comparar os 

materiais originais com a versão traduzida, no intuito de avaliar a tradução quanto às 

equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual, ou seja, adaptar o curso para o 

contexto brasileiro7,9. 

O perfil dos juízes participantes do estudo é apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1 – Caracterização do perfil dos participantes do comitê de juízes segundo a 

faixa etária, formação profissional, tempo de formação e tempo de atuação na saúde. Pelotas, 

RS, Brasil, 2021.  

Faixa etária N.º % 

20 - 29 00 00,00%  

30 - 39 01 20,00%  

40 - 49 03 60,00%  

50 - 59 01 20,00%  
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Total 05 100,00% 

Formação profissional N.º % 

Nenhuma 00 00,00%  

Especialização – Residência 03 60,00%  

Mestrado 01 20,00% 

Doutorado 01 20,00% 

Pós-doutorado 00 00,00% 

Total 05 100,00% 

Tempo de formação N.º % 

< 1 ano 00 00,00%  

2 - 5 anos 00         00,00% 

6 - 10 anos 00 00,00% 

11 - 20 anos 04  80,00%  

21 - 30 anos 01 20,00% 

Total 05 100,00% 

Tempo de atuação na saúde N.º % 

< 1 ano 00 00,00% 

2 - 5 anos 00 00,00% 

6 - 10 anos 00 00,00% 

11 - 20 anos 03 60,00%  
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21 - 30 anos 02 40,00% 

Total 05 100,00% 

Fonte: Próprio autor, 2021. 

 

Após o consenso do comitê de juízes quanto aos itens, foi realizado um compêndio com 

todas as sugestões consensuais referentes ao conteúdo textual, surgindo a versão 3, brasileira 

(V3 BR). Nessa versão V3 BR foi destacada a parte a ser mudada, porém sem suprimir a 

original, com intuito de facilitar a visualização das sugestões, para realização dos julgamentos 

dos tradutores quanto a aderir a elas ou não. Os dois profissionais que traduziram o módulo, 

também fizeram a retrotradução dos trechos sugeridos. Após a apreciação do conteúdo pelos 

mesmos e mudanças pertinentes, resultou a versão 4, brasileira (V4 BR) que foi utilizada na 

etapa do teste piloto, na Fase 2 desta pesquisa. 

A Fase 2 consistiu na aplicação do material para um grupo de pessoas, com a finalidade 

de assegurar que a versão adaptada preservava as equivalências em relação ao conteúdo da 

versão original. Além disso, auxiliou na detecção de erros e presença de ambiguidades e 

também ratificou se os conteúdos eram compreensíveis. 

Participaram do teste da versão (V4 BR) 28 enfermeiros da Rede Ebserh de todas as 

regiões do país. Subsequentemente ao teste da versão 4, reuniu-se todas as sugestões de 

modificações de palavras e/ou frases dos itens que eles julgaram necessário que sofressem 

alterações, surgindo a versão 5, brasileira (V5 BR).  

O perfil dos enfermeiros participantes do teste piloto é descrito na Tabela 2.  

Tabela 2 – Caracterização do perfil dos participantes do teste piloto segundo a faixa 

etária, formação profissional, tempo de formação e tempo de atuação na saúde. Pelotas, RS, 

Brasil, 2021.  

Faixa etária N.º % 

20 - 29 01 3,57% 

30 - 39 15 53,57%  
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40 - 49 08 28,57% 

50 - 59 04 14,28% 

Total 28 100,00% 

Formação profissional N.º % 

Nenhuma 01 3,57%  

Especialização – Residência 18 64,26% 

Mestrado 05 17,85% 

Doutorado 04 14,28% 

Pós-doutorado 00 00,00% 

Total 28 100,00% 

Tempo de formação N.º % 

< 1 ano 00 00,00%  

2 - 5 anos 00 00,00% 

6 - 10 anos 05 17,85% 

11 - 20 anos 17  60,69% 

21 - 30 anos 06 21,42% 

Total 28 100,00% 

Tempo de atuação na saúde N.º % 

< 1 ano 01 03,57% 

2 - 5 anos 02 07,14% 
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6 - 10 anos 00 00,00%  

11 - 20 anos 15 53,57%  

21 - 30 anos 08 28,56% 

Total 28 100,00% 

Fonte: Próprio autor, 2021. 

 

Posteriormente, essa versão foi enviada aos tradutores para análise e retrotradução dos 

trechos indicados no teste-piloto, surgindo a versão 6, brasileira (V6 BR), compreendida como 

a versão final do módulo 01 do Programa e-learning do NEWS 2, traduzido e adaptado à língua 

portuguesa brasileira. 

Após a conclusão da versão final (V6 BR) do módulo 01 do Programa e- learning do 

NEWS 2 traduzido e adaptado à língua portuguesa brasileira, foi encaminhado para sua 

produção como um curso em formato EAD no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema 

Único de Saúde (AVASUS) sob o endereço eletrônico https://avasus.ufrn.br. Além disso, o 

módulo também será disponibilizado na Plataforma de Educação à Distância da Escola 

EBSERH de Educação Corporativa - 3EC sob o endereço eletrônico https://3ec.ebserh.gov.br.   

Ressalta-se que foram respeitados os princípios éticos e legais da Resolução nº466/12, 

do Conselho Nacional de Saúde, sendo a pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, sob Parecer nº 4.247.069 e CAAE 36540020.4.0000.5292 

CEP/HUOL. Foram respeitadas as orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer 

etapa em ambiente virtual do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP, 2021). Todos 

os participantes do estudo procederam à assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

RESULTADOS  

Conforme recomendado por Beaton et al. (2007), os resultados da tradução e adaptação 

transcultural do módulo de cuidados agudos do Programa e-learning do National Early 

Warning Score 2 (NEWS 2) para o português brasileiro são apresentados considerando as seis 

etapas descritas anteriormente. 
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Para sintetizar os resultados de cada etapa realizada optou-se em apresentar a Figura 1, 

a seguir. 

Figura 1 - Processo de tradução e adaptação transcultural do módulo Acute Care do Programa 

e-learning do National Early Warning Score 2 para o português brasileiro. Pelotas, RS, Brasil, 

2021.  

 

Fonte: Próprio autor, 2021. 

*VO ING: versão original em inglês/1V no BR: versão com seu respectivo número, em 

português no contexto brasileiro.  
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Os profissionais levaram, em média, 30 dias para realizar a devolutiva do módulo avaliado. No total, os juízes sugeriram 19 palavras e/ou 

frases que deveriam sofrer alterações quanto às equivalências textuais, as quais estão descritas no Quadro 1, a seguir.  

 

Quadro 1 - Apresentação da evolução, conforme etapas 1, 2, 3 e 4 da adaptação transcultural do módulo Acute Care do NEWS 2. Pelotas, RS, 

Brasil, 2021.  

Item  Versão Original (VO) Etapa II  
V1,2 BR 

Etapa III  
V3 BR 

Etapa IV 
V4 BR 

Versão final Pós Comitê 
de Juízes 

Equivalências 

1 List the main ways in 
which NEWS2 is to be 

used  

Listar as principais 
fórmulas em qual o 

NEWS2 deve ser usado  

Substituir a 
palavra 

"fórmulas" por 
"maneiras" 

ways = 
maneiras 

Listar as principais 
maneiras em qual o 

NEWS 2 deve ser usado 

Idiomática 

2 Trigger  
To provide a 

standardized platform 
for the initial 

assessment of acute 
illness severity 

wherever assessment 
occurs 

Acionar 
Fornecer uma plataforma 
padrão para a avaliação 

inicial de doenças agidas 
severas onde quer que ela 

ocorra 

Corrigir a palavra 
"agidas" por 

"agudas" 

acute = agudas Acionar 
Ao acionar o paciente, o 

NEWS2 fornece uma 
plataforma padrão para a 

avaliação inicial de 
doenças agudas severas 

onde quer que elas 
ocorram 

Corrigida 
ortografia 

3 Facilitates timely 
triage to the most 
appropriate setting  

Facilita a triagem 
oportuna para 

Substituir a 
palavra 

setting = 
cenário 

Facilita a triagem 
oportuna para o cenário 

mais apropriado 

Idiomática 
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configurações mais 
adequadas 

"configurações" 
por "ambiente" 

4 Aids recognition of 
clinical deterioration  

Recursos para o 
reconhecimento de da 
deterioração clínica 

Corrigir a palavra 
"deterioração" 

deterioration = 
deterioração  

 

*A palavra 
deterioração 

estava correta. 
 

*Retirada a 
preposição 

"de" da frase.  

O NEWS2 possui 
recursos para o 

reconhecimento da 
deterioração clínica do 

paciente  

Corrigida 
ortografia 

5 Baseline physiological 
parameters differ in 

children and in 
pregnancy where the 

magnitude and 
character of the 

physiological response 
to acute illness also 

differ 

Os parâmetros 
fisiológicos básicos 

diferem em crianças e na 
gravidez onde a 

magnitude e caráter da 
resposta fisiológica das 
doenças agudas também 

diferem. 

Substituir a 
palavra "caráter" 

por 
"característica" 

character = 
característica 

Os parâmetros 
fisiológicos básicos 

diferem em crianças e na 
gravidez, onde a 
magnitude e a 

característica da resposta 
fisiológica das doenças 
agudas também diferem  

Semântica  
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6 Record the score for 
each of the 6 
physiological 

parameters on the 
NEWS2 observation 

chart 

Documentar a pontuação 
de cada um dos seis 

parâmetros fisiológicos no 
cartão de observação do 

NEWS2 

Substituir a 
palavra 

"documentar" por 
"registrar" 

Record = 
registro  

No segundo passo, você 
deve registrar a pontuação 

de cada um dos seis 
parâmetros fisiológicos no 
cartão de observação do 

NEWS2  

Cultural 

7 The clinical 
competencies of the 

responder(s) 

A competência clínica do 
respondente 

Substituir a 
palavra 

"respondente" por 
"entrevistado" 

The responder = 
respondente 

A competência clínica do 
respondente  

Sugestão 
não 

acatada 

8 The frequency of 
clinical monitoring 

required 

A frequência do 
monitoramento clínico 

necessário 

Incluir a palavra 
"exigida" 

The frequency of 
clinical 

monitoring 
required = A 

frequência do 
monitoramento 

clínico necessário 
 

*Palavra incluída 
por não alterar o 
sentido da frase. 

A frequência exigida do 
monitoramento clínico 

Semântica  

9 The respiratory rate may 
also be elevated as a 

consequence of 
generalized pain and 

distress, sepsis remote 
from the lungs, CNS 

disturbance and 

A frequência respiratória 
também pode estar elevada 
como consequência de dor 

e angústia generalizada, 
sepse removida dos 

pulmões, distúrbios no 
SNC (sistema nervoso 

*Substituir a frase 
"sepse removida 
dos pulmões “por 
sepse pulmonar" 

 

...sepsis remote 
from the lungs… 

= sepse de 
origem 

pulmonar  

A frequência respiratória 
também pode estar elevada 
como consequência de dor 

e angústia generalizada, 
sepse de origem 

pulmonar, distúrbios no 
sistema nervoso central 

Cultural 
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metabolic disturbances 
such as metabolic 

acidosis 

central) e distúrbios 
metabólicos, tais como 

acidose metabólica 

*Substituir a frase 
"sepse removida 
dos pulmões “por 

sepse de foco 
pulmonar" 

(SNC) e distúrbios 
metabólicos, tais como 

acidose metabólica  

9 An elevated respiratory 
rate is a powerful sign of 
acute illness and distress 

in all patients  

Uma frequência 
respiratória elevada é um 
sinal forte doença aguda 

ou angústia em todos 
pacientes 

*Inserir a 
preposição de na 
frase é um sinal 

forte doença 
aguda.." 

*Inserida a 
preposição "de" 

na frase.  

Você verá que uma 
frequência respiratória 

elevada é um sinal forte 
de doença aguda ou 

geradora de angústia nos 
pacientes 

Corrigida 
ortografia 

10 For the majority of 
patients scale 1 should 
be used, with scale 2 

being used for patients 
with hypercapnic 
respiratory failure 

Para a maioria dos 
pacientes a Escala 1 deve 
ser usada, com a Escala 2 

sendo usada para pacientes 
com insuficiência 

respiratória hipércápnica 

Corrigir a palavra 
"hipércápnica" 

hypercapnic = 
hipercápnica  

A Escala 1 deve ser usada 
para a maioria dos 

pacientes, entretanto, para 
pacientes com 

insuficiência respiratória 
hipercápnica a Escala 2 

deve ser usada 

Sugestão 
não 

acatada 

11 Click on the following 
buttons for more 

information 

Clique nos botens a seguir 
para mais informações 

Corrigir a palavra 
"botens" por 

"botões" 

buttons = botões Para prosseguir e ter mais 
informações sobre cada 

uma das escalas, clique nos 
botões abaixo:  

Corrigida 
ortografia 

12 During clinical 
assessment, the six 

NEWS2 physiological 
parameters should be 

recorded 

Durante a avaliação 
clínica, os seis parâmetros 
fisiológicos do NEWS2 

devem ser documentados 

Substituir a 
palavra 

"documentados" 
por "registrados" 

recorded = 
registrado 

Durante a avaliação 
clínica, os seis parâmetros 
fisiológicos do NEWS2 
devem ser registrados 

Cultural 
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13 Click on the icons below 
to learn more about 

physiological 
parameters     

Clique no ícone abaixo 
para aprender para 
aprender mais sobre 

Parâmetros Fisiológicos 

Palavras repetidas 
“para aprender” 

*As palavras 
repetidas foram 

retiradas 

Clique em cada um dos 
ícones abaixo para 

aprender mais sobre os 
Parâmetros Fisiológicos 

que estruturam o NEWS2 

Corrigida 
ortografia 

14 The SPO2 scoring 
system that would apply 

to the majority of 
patients 

O sistema de pontuação 
SpO2 que se aplica a 
maioria dos pacientes. 

Sugiro retirar o 
pronome “que” da 
frase, pois da ideia 
de não conclusão 

da afirmação 

*Foi retirado o 
pronome que” da 

frase 

O sistema de pontuação 
SpO2 se aplica a maioria 

dos pacientes 

Corrigida 
ortografia 

15 The non-invasive 
measurement of oxygen 

saturation by pulse 
oximetry is routinely 

used in clinical 
assessment in the acute 

setting 

A medição da saturação de 
oxigênio não invasiva pela 

oximetria do pulso é 
rotineiramente usada em 
avaliações clínicas em 

quadros agudos 

Substituir a frase 
"avaliações 
clínicas em 

quadros" por 
"avaliações 
clínicas nos 
quadros"  

Substituída a 
frase "avaliações 

clínicas em 
quadros" por 
"avaliações 
clínicas nos 

quadros" 

A medição não invasiva da 
saturação de oxigênio por 

oximetria de pulso é 
rotineiramente usada nas 
avaliações clínicas nos 

quadros agudos 

Corrigida 
ortografia 
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16 It may also be due to 
cardiac arrhythmia, 

metabolic disturbance, 
e.g. hyperthyroidism, or 
drug intoxication, e.g. 
sympathomimetics or 

anticholinergic drugs    

Também pode ser devido 
arritmia cardíaca, 

perturbação metabólica, 
por exemplo 

hipertireoidismo ou 
intoxicação por drogas, 

por exemplo, 
simpaticomiméticos ou 
drogas anticolinérgicas. 

*Substituir a 
palavra "drogas" 

por 
"medicamentos" 

*Substituir a frase 
"perturbações 

metabólicas" por 
"distúrbios 

metabólicos”  

*metabolic 
disturbance = 

distúrbio 
metabólico 

 

*drug = 
medicamento 

Também pode ser devido a 
arritmia cardíaca ou 

distúrbio metabólico, 
como por exemplo, o 

hipertireoidismo ou por 
intoxicação de 
medicamentos 

simpaticomiméticos ou 
anticolinérgicos 

  
  

Cultural 

 
Such patients will have 
spontaneous opening of 
the eyes, will respond to 
voice (although may be 
confused) and will have 

motor function 

Esses pacientes terão 
abertura espontânea dos 
olhos respondem a voz 

(embora possa estar 
confuso) terá função 

motora. 

*Corrigir para 
”...dos olhos, 

respondem...”  
 

*Após os 
parênteses 

acrescentar a 
conjunção  “e” 

terá função 
motora… 

*spontaneous 
opening of the 
eyes = abertura 
espontânea dos 

olhos 
 

*and will have 
motor function = 

e terá função 
motora  

Esse paciente tem abertura 
ocular espontânea e 

responde à voz. Embora 
ele possa estar confuso, 

demonstra função motora 

Corrigida 
ortografia 

18 NEWS2 includes '’new 
confusion" as part of the 

assessment of 
consciousness, hence the 

term ACVPU rather 
than AVPU to reflect 

this change  

NEWS2 inclui uma “nova 
confusão” como parte da 
avaliação da consciência, 
daí o termo a CPV invés 
de AVP para refletir essa 

mudança  

Sugerido 
substituir: "invés 

de" por "ao 
contrário de" 

rather than = ao 
invés de   

 

Sinônimo de" ao 
invés de" - "ao 
contrário de" 

O NEWS2 inclui uma 
“nova confusão” como 
parte da avaliação da 

consciência, daí o termo 
ACVPU ao contrário de 
AVPU para refletir essa 

mudança 

Semântica  
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19 Scale 2 is the scale to be 
used for patients with 

hypercapnic respiratory 
failure and a 

recommended oxygen 
saturation range of 88-

92% 

A escala 2 é a escola ser 
usada para pacientes com 
insuficiência respiratória 
hipercápnica e uma faixa 
de saturação de oxigênio 
recomendada de 88-92% 

Corrigir a palavra 
"escola" por 

"escala" 

scale = escala A escala 2 é a escala a ser 
usada para pacientes com 
insuficiência respiratória 
hipercápnica e uma faixa 
de saturação de oxigênio 
recomendada de 88-92% 

Corrigida 
ortografia 

Fonte: Próprio autor, 2021. 
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Os participantes do teste piloto sugeriram apenas 2 correções gramaticais. Depois de 

analisadas pela pesquisadora, as sugestões foram transcritas, resultando na versão 5 brasileira 

(V5 BR).  

Subsequentemente, a V5 BR foi enviada aos tradutores para apreciação quanto à 

pertinência das sugestões. As sugestões foram aceitas por se tratar de concordâncias verbais 

e/ou nominais, atribuindo maior clareza às frases, resultando na versão 5 brasileira (V6 BR). 

Compreendida como a versão final do módulo de cuidados agudos do Programa e-learning do 

NEWS 2, traduzido e adaptado à língua portuguesa brasileira. 

  

DISCUSSÃO 

Os escores de alerta precoce são ferramentas com excelente valor preditivo para o 

reconhecimento do paciente com risco de deterioração do seu quadro de saúde no ambiente 

hospitalar1,4,8. A vantagem mais importante dos escores de alerta precoce é que eles são fáceis 

de usar e interpretar e, portanto, fornecem uma linguagem comum para profissionais de saúde. 

No entanto, registros imprecisos ou reações inadequadas a pontuações anormais podem 

prejudicar os benefícios desses sistemas4.  

Enquanto alguns autores1,4,8,10 relatam que a linguagem universal dos escores de alerta 

precoce melhoram a comunicação entre os profissionais de saúde, isso nem sempre é refletido 

na resposta à escalada. Desta forma, se faz necessária a capacitação dos profissionais 

envolvidos para uma padronização do atendimento baseado no protocolo do escore a ser 

utilizado. Esta foi a proposta do presente estudo, que poderá contribuir com a formação 

continuada de equipes da saúde hospitalar em todo o país.  

Quanto ao método adotado para sua adaptação, ressalta-se que o módulo de cuidados 

agudos não se trata de um instrumento psicométrico, mas, sim, de um módulo de ensino para 

o aprendizado de habilidades. No que se refere ao NEWS 2, esse processo é inédito, e há dados 

incipientes relacionados à adaptação transcultural de módulos educacionais3.  

Ainda assim, existem numerosas estratégias para o processo de adaptação transcultural, 

que vão desde a simples tradução por parte dos pesquisadores ao método mais esmiuçador que 

engloba e realça a necessidade de diferentes nuances no processo adaptação transcultural, 

destacando a importância da valorização das fases desse processo, uma vez que ao segui-las 

garante-se a veracidade e a qualidade da informação coletada7.  
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 A importância deste processo se dá na busca pelo máximo de equivalência entre o 

conteúdo original e sua versão traduzida, não só semântica, através da correta tradução, mas 

também cultural,  com  uma  linguagem  adequada  e  coerente  para  a  difusão do conteúdo 

no país alvo, algo perseguido no método de pesquisa deste estudo, que coletou dados de juízes 

e enfermeiros de todas as regiões do país, sendo esta, uma vantagem importante9. 

Algumas das limitações do estudo foram a adesão relativamente baixa de profissionais 

para realização do teste piloto e a própria pandemia, que causou uma interferência importante 

na rotina dos trabalhadores de saúde, participantes desta pesquisa. Ainda assim, considera-se 

que o processo de adaptação obedeceu a critérios importantes como por exemplo, a 

participação com análise de profissionais de todas as regiões do Brasil, uma potencialidade 

desta pesquisa.  

 Destaca-se ainda que a oferta desta formação remota para profissionais de todo o país 

poderá suscitar mudanças importantes no cuidado com pacientes internos, culminando na 

melhoria dos índices de qualidade da assistência e da gestão hospitalar em nosso país.   

 

CONCLUSÃO  
O processo de tradução e adaptação transcultural referente ao modulo de cuidados 

agudos do Programa e-learning do NEWS 2 foi concluído com êxito, resultando em material 

adequada ao idioma do Brasil, compreensível e com concordância de conteúdo.  

O uso do NEWS 2 poderá colaborar com o trabalho do enfermeiro na identificação de 

sinais de alerta para deterioração clínica do quadro de saúde do paciente no ambiente hospitalar; 

e, ao lado da equipe de saúde, atuar no atendimento precoce e evitar a evolução para piora do 

quadro clínico vigente.  
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4.3 Produto 3 – Módulo no AVASUS: NEWS 2 – National Early Warning Score 2 – 

Módulo de cuidados agudos  

 

TÍTULO DO MÓDULO 

NEWS 2 - National Early Warning Score – Módulo de cuidados agudos 

 

NOME E EMAIL DOS CONTEUDISTAS 

Renata Cristina da Silva Martins – cristina.renata@ebserh.gov.br 

Joseli Soares Brazorotto - joseli.brazorotto@ufrn.br 

Aline Augusta Medeiros Rutz - aline.rutz@ebserh.gov.br 

Ana Paula Amestoy de Oliveira - anapamestoy@gmail.com 

Janete de Souza Urbanetto - jurbanetto@pucrs.br 

Rita Catalina Aquino Caregnato - ritac.ufcspa@gmail.com 

RESUMO 

Caro estudante, este curso fornece uma visão geral do National Early Warning Score 

- NEWS, ou seja, a padronização da avaliação precoce da gravidade de uma doença 

aguda. O NEWS fornece um método sistemático para medir os parâmetros 

fisiológicos simples em todos os pacientes com 16 anos ou mais. 

CARGA HORÁRIA 

 60 horas.   
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PLANO DO MÓDULO 

EMENTA 

Neste módulo você irá aprender a: Descrever os benefícios do NEWS 2. Listar 

as principais maneiras em qual o NEWS 2 deve ser usado. Conhecer os seis 

parâmetros fisiológicos incluídos no NEWS 2. Descrever o sistema, os limites e os 

gatilhos do NEWS 2. Registrar e pontuar com precisão os parâmetros. Realizar o 

cálculo NEWS 2. Demonstrar o uso correto do NEWS 2 e associá-los as respostas 

clínicas. 

PÚBLICO-ALVO 

Enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem. 

Haverá restrição na plataforma? 

(x) Público restrito aos seguintes profissionais: 

( ) Não há restrição de público na plataforma. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Reconhecer a importância do National Early Warning Score 2 (NEWS 2) na 

corroboração do processo de assistência em saúde e segurança do paciente.  

Objetivos Específicos 

● Descrever os benefícios do NEWS 2. 

● Listar as principais maneiras em qual o NEWS 2 deve ser usado. 

● Conhecer os seis parâmetros fisiológicos incluídos no NEWS 2. 

● Descrever o sistema, os limites e os gatilhos do NEWS 2. 

● Registrar e pontuar com precisão os parâmetros. 

● Realizar o cálculo NEWS 2. 

● Demonstrar o uso correto do NEWS 2 e associá-los as respostas clínicas. 
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CONTEÚDO 

Aula 1  - Visão Geral  

Aula 2 - Medir 

Aula 3 - Gravar 

Aula 4 - Calcular 

Aula 5 - Identificar 

Aula 6 - Estudos de caso 

Aula 7 - Resumo 

Aula 8 - NEWS 2: versão brasileira 
 

METODOLOGIA 

O curso é oferecido sob a forma de educação a distância, autoinstrucional, sendo 

mediado por material didático e por atividades de correção automatizada com 

feedback aos participantes do curso. 

 

RECURSOS 

Imagem, gráfico, animação, questionário e o próprio texto.  

AVALIAÇÃO 

A avaliação é contínua, realizada por meio de questionários pré e pós-teste 

compostos por questões de múltipla escolha com quatro alternativas, verdadeiro ou 

falso e resposta correta ou incorreta. No decorrer de cada aula serão realizadas 

atividades que levem a refletir sobre o conteúdo estudado, como quiz e casos clínicos.  

 

PRÉ-TESTE 

 

QUESTÕES PRÉ TESTE 

 

QUESTÃO 01. O que são escores de alerta precoce? 
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a) Sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar precocemente a equipe de 

saúde para o risco de deterioração do estado clínico do paciente. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. Os EWS (Early Warning Score, em português, 

Escore de Alerta Precoce) são sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar 

precocemente a equipe de saúde para o risco de deterioração do estado clínico do 

paciente. 

 

b) Sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar precocemente a equipe de 

saúde para a ocorrência de parada cardiorrespiratória no paciente. (INCORRETA) 

Feedback: RESPOSTA ERRADA. Os EWS (Early Warning Score, em português, 

Escore de Alerta Precoce) são sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar 

precocemente a equipe de saúde para o risco de deterioração do estado clínico do 

paciente. 

 

c) Sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar precocemente a equipe de 

saúde para a necessidade de reanimação cardiopulmonar no paciente. 

(INCORRETA) Feedback: RESPOSTA ERRADA. Os EWS (Early Warning Score, em 

português, Escore de Alerta Precoce) são sistemas de pontuação que têm o objetivo 

de alertar precocemente a equipe de saúde para o risco de deterioração do estado 

clínico do paciente. 

 

d) Sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar precocemente a equipe de 

saúde para a ocorrência de alterações cardiorrespiratórias no paciente. 

(INCORRETA) Feedback: RESPOSTA ERRADA. Os EWS (Early Warning Score, em 

português, Escore de Alerta Precoce) são sistemas de pontuação que têm o objetivo 

de alertar precocemente a equipe de saúde para o risco de deterioração do estado 

clínico do paciente. 

 

QUESTÃO 02. O National Early Warning Score 2 baseia-se na avaliação de quais 

dos seguintes parâmetros fisiológicos?  

a) Pressão Arterial Diastólica (PAD) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos 

por minuto  (FC); Frequência respiratória em movimentos respiratórios por minuto 

(FR); Temperatura axilar em °C (Tax); Nível de consciência; Uso de Oxigênio Auxiliar; 

e Saturação de Oxigênio (SPO2). (INCORRETA) Feedback: RESPOSTA ERRADA. 
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O National Early Warning Score 2 utiliza parâmetros fisiológicos que são 

rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem, são eles: Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos por minutos (FC); 

Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minutos (FR); Temperatura 

axilar em °C (Tax); nível de consciência, por meio de escala ACVPU, com iniciais que 

representam “A- alert (alerta), C – confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao 

estímulo verbal), P – pain (reação ao estímulo de dor) e U – unresponsive (sem 

resposta); uso de oxigênio auxiliar e Saturação de Oxigênio (SPO2).  

 

b) Pressão Arterial Diastólica (PAD) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos 

por minutos (FC); Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minuto 

(FR) e Temperatura axilar em °C (Tax). (INCORRETA) Feedback: RESPOSTA 

ERRADA. O National Early Warning Score 2 utiliza parâmetros fisiológicos que são 

rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem, são eles: Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos por minutos (FC); 

Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minutos (FR); Temperatura 

axilar em °C (Tax); nível de consciência, por meio de escala ACVPU, com iniciais que 

representam “A- alert (alerta), C – confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao 

estímulo verbal), P – pain (reação ao estímulo de dor) e U – unresponsive (sem 

resposta); uso de oxigênio auxiliar e Saturação de Oxigênio (SPO2).  

 

c) Pressão Arterial Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos 

por minutos (FC); Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minuto 

(FR) e Temperatura axilar em °C (Tax). (INCORRETA) Feedback: RESPOSTA 

ERRADA. O National Early Warning Score 2 utiliza parâmetros fisiológicos que são 

rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem, são eles: Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos por minutos (FC); 

Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minutos (FR); Temperatura 

axilar em °C (Tax); nível de consciência, por meio de escala ACVPU, com iniciais que 

representam “A- alert (alerta), C – confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao 

estímulo verbal), P – pain (reação ao estímulo de dor) e U – unresponsive (sem 

resposta); uso de oxigênio auxiliar e Saturação de Oxigênio (SPO2).  
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d) Pressão Arterial Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos 

por minutos (FC); Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minuto 

(FR); Temperatura axilar em °C (Tax); nível de consciência, por meio de escala 

ACVPU, uso de oxigênio auxiliar e Saturação de Oxigênio (SPO2). (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. O National Early Warning Score 2 utiliza 

parâmetros fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de 

enfermagem, são eles: Pressão Arterial Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência 

Cardíaca em batimentos por minutos (FC); Frequência Respiratória em movimentos 

respiratórios por minutos (FR); Temperatura axilar em °C (Tax); nível de consciência, 

por meio de escala ACVPU, com iniciais que representam “A- alert (alerta), C – 

confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao estímulo verbal), P – pain (reação 

ao estímulo de dor) e U – unresponsive (sem resposta); uso de oxigênio auxiliar e 

Saturação de Oxigênio (SPO2).  

 

QUESTÃO 03. Leia as afirmativas abaixo sobre o National Early Warning Score 
2 e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F). Em seguida, assinale 

a alternativa com a sequência correta. 

(V) O NEWS foi projetado para uso em adultos acima de 16 anos. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. É importante que você tenha em mente que o 

NEWS2 foi desenhado para ser usado com adultos acima de 16 anos. Ele não é 

recomendado para o uso em crianças ou durante a gravidez. Isso ocorre porque os 

parâmetros fisiológicos básicos diferem em crianças e na gravidez, onde a magnitude 

e caráter da resposta fisiológica das doenças agudas também diferem. Além disso, 

os resultados de NEWS2 não são confiáveis em pacientes com a coluna vertebral 

danificada ou machucada, especialmente em caso de tetraplegia ou paraplegia de 

alto nível, devido a distúrbios funcionais no sistema nervoso autônomo. Portanto, para 

este quadro clínico, use o NEWS2 com cuidado. 

 

(V) O NEWS não é recomendado para uso em crianças. (CORRETA) Feedback: 

RESPOSTA CORRETA. É importante que você tenha em mente que o NEWS2 foi 

desenhado para ser usado com adultos acima de 16 anos. Ele não é recomendado 

para o uso em crianças ou durante a gravidez. Isso ocorre porque os parâmetros 

fisiológicos básicos diferem em crianças e na gravidez, onde a magnitude e caráter 

da resposta fisiológica das doenças agudas também diferem. Além disso, os 
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resultados de NEWS2 não são confiáveis em pacientes com a coluna vertebral 

danificada ou machucada, especialmente tetraplegia ou paraplegia de alto nível, 

devido a distúrbios funcionais no sistema nervoso autônomo. Portanto, para este 

quadro clínico, use o NEWS2 com cuidado. 

 

(V) O NEWS não é recomendado para uso durante a gravidez. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. É importante que você tenha em mente que o 

NEWS2 foi desenhado para ser usado com adultos acima de 16 anos. Ele não é 

recomendado para o uso em crianças ou durante a gravidez. Isso ocorre porque os 

parâmetros fisiológicos básicos diferem em crianças e na gravidez, onde a magnitude 

e caráter da resposta fisiológica das doenças agudas também diferem. Além disso, 

os resultados de NEWS2 não são confiáveis em pacientes com a coluna vertebral 

danificada ou machucada, especialmente tetraplegia ou paraplegia de alto nível, 

devido a distúrbios funcionais no sistema nervoso autônomo. Portanto, para este 

quadro clínico, use o NEWS2 com cuidado. 

 

(V) O NEWS pode não ser confiável em pacientes com lesão na medula. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. É importante que você tenha em mente que o 

NEWS2 foi desenhado para ser usado com adultos acima de 16 anos. Ele não é 

recomendado para o uso em crianças ou durante a gravidez. Isso ocorre porque os 

parâmetros fisiológicos básicos diferem em crianças e na gravidez, onde a magnitude 

e caráter da resposta fisiológica das doenças agudas também diferem. Além disso, 

os resultados de NEWS2 não são confiáveis em pacientes com a coluna vertebral 

danificada ou machucada, especialmente tetraplegia ou paraplegia de alto nível, 

devido a distúrbios funcionais no sistema nervoso autônomo. Portanto, para este 

quadro clínico, use o NEWS2 com cuidado. 

a) V - F - F - F 

b) F - F - F - F 

c) V - V - V - V 

d) V - F - V - F  

QUESTÃO 04. Leia a afirmativa abaixo sobre Saturação de Oxigênio (SPO2) e 

em seguida assinale se a mesma está correta ou incorreta: 

A Saturação de Oxigênio (SPO2) é um dos seis parâmetros fisiológicos que formam 

a base do NEWS. Existem duas escalas de pontos para medir a SPO2. A escala 1 é 
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aquela usada para os pacientes nos quais é esperado que os níveis de saturação de 

oxigênio sejam normais e a escala 2 a ser usada para pacientes em falência 

respiratória e um alcance de saturação de oxigênio de 88-92%. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. O NEWS2 tem duas pontuações para 

documentar as saturações de oxigênio. Para a maioria dos pacientes a Escala 1 deve 

ser usada, já para pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica a Escala 2 é 

usada. 

a) Correta 

b) Incorreta 

 

QUESTÃO 05. Leia a afirmativa abaixo sobre a Pressão Arterial Sistólica (PAS) 

e em seguida assinale se ela está correta ou incorreta: 

Embora a pressão sanguínea elevada (hipertensão) seja um fator de risco importante 

para doença cardiovascular, é a pressão sistólica baixa (hipotensão) que é mais 

relevante no contexto de avaliação da gravidade da doença aguda. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. A hipotensão pode indicar o comprometimento 

circulatório devido à sepse ou depleção de volume, insuficiência cardíaca ou distúrbio 

do ritmo cardíaco, depressão do sistema nervoso central (SNC), hipoadrenalismo e 

ou o efeito de medicamentos para baixar a pressão arterial. 

c) Correta 

d) Incorreta 

 

QUESTÃO 06. Analise a afirmativa abaixo sobre a Avaliação do Nível de 

Consciência e em seguida assinale se ela está correta ou incorreta:  

A avaliação do nível de consciência é realizada por meio de escala ACVPU, cujas 

iniciais representam A- alert (alerta), C – confusion (confusão aguda), V – voice 

(reação ao estímulo verbal), P – pain (reação ao estímulo de dor) e U – unresponsive 

(sem resposta). (CORRETA) Feedback: RESPOSTA CORRETA. Uma mudança no 

nível de consciência é um indicador importante da severidade de doenças agudas. A 

avaliação do nível de consciência é realizada por meio de escala ACVPU:  A – O 

paciente está acordado; C – O paciente está alerta, mas confuso ou desorientado; V 

– O paciente responde ao estímulo verbal; P – O paciente responde à estimulação 

por dor e; U – O paciente não reage a nenhum estímulo.  

e) Correta 
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f) Incorreta 

QUESTÃO 07.   Os valores do National Early Warning Score 2 atribuídos a cada 

parâmetro fisiológico avaliado podem variar entre?  (CORRETA 0 - 3 pontos). 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. O escore NEWS 2 oferece uma abordagem 

padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros fisiológicos que são 

rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As observações resultantes 

são comparadas aos valores normais (valor de “zero” na escala) e uma pontuação (0 

a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis parâmetros são então somados e 

dependendo do escore do NEWS 2, o protocolo fornece recomendações que vão 

desde a frequência do monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo 

médico. 

a) 1 – 3 pontos Feedback: RESPOSTA ERRADA. O escore NEWS 2 oferece uma 

abordagem padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros 

fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As 

observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de “zero” 

na escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis 

parâmetros são então somados e dependendo do escore do NEWS 2, o 

protocolo fornece recomendações que vão desde a frequência do 

monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo médico. 

b) 0 – 3 pontos Feedback: RESPOSTA CORRETA. O escore NEWS 2 oferece 

uma abordagem padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros 

fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As 

observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de “zero” 

na escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis 

parâmetros são então somados e dependendo do escore do NEWS 2, o 

protocolo fornece recomendações que vão desde a frequência do 

monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo médico. 

c) 0 – 5 pontos Feedback: RESPOSTA ERRADA. O escore NEWS 2 oferece uma 

abordagem padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros 

fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As 

observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de “zero” 

na escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis 

parâmetros são então somados e dependendo do escore do NEWS 2, o 
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protocolo fornece recomendações que vão desde a frequência do 

monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo médico. 

d) 1 – 5 pontos Feedback: RESPOSTA ERRADA. O escore NEWS 2 oferece uma 

abordagem padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros 

fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As 

observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de “zero” 

na escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis 

parâmetros são então somados e dependendo do escore do NEWS 2, o 

protocolo fornece recomendações que vão desde a frequência do 

monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo médico. 

 

QUESTÃO 08. Correlacione a primeira coluna com a segunda e em seguida 

aponte a opção que apresenta a sequência correta de cima para baixo.  

 

Pontuação total do NEWS 2 

I - 0  

II - 1 - 4 

III - 3 em um único parâmetro e  ≥ 5  

IV -  ≥ 7  

 

Frequência do monitoramento clínico 

( ) Mínimo a cada 12 horas 

( ) Mínimo a cada 1 hora 

( ) Mínimo a cada 4-6 horas 

( ) Monitoramento contínuo dos sinais vitais 

a) III - IV - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA. 

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
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deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

b) I - III - II - IV  Feedback: RESPOSTA CORRETA. 
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Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
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ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

c) II - I - III -  IV Feedback: RESPOSTA ERRADA.  

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
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Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

d) IV - III - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA.  

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
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Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

 

QUESTÃO 09. Correlacione a primeira com a segunda coluna e em seguida 

aponte a opção que apresenta a sequência correta de cima para baixo.   

 

 

Pontuação total do NEWS 2 

I - 0  

II - 1 - 4 

III - 3 em um único parâmetro  

IV - ≥ 5  

V - ≥ 7  

 

Resposta clínica 

( )  Continuar com monitoramento NEWS 2 de rotina 

( ) Informar o enfermeiro, que ele deve avaliar o paciente e; O enfermeiro deve decidir 

se o aumento da frequência do monitoramento e/ou intensificação do cuidado é 

necessário. 
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( ) O enfermeiro deve informar a equipe médica que está cuidando do paciente, que 

revisará e decidirá se a intensificação de cuidados é necessária.  

( ) O enfermeiro deve informar imediatamente a equipe médica que está cuidando do 

paciente; O enfermeiro deve solicitar avaliação urgente de um médico ou de uma 

equipe com competências essenciais no cuidado de pacientes com uma doença 

aguda e; Providenciar cuidado clínico em um ambiente com instalações de 

monitoramento.  

( ) O enfermeiro deve informar imediatamente a equipe médica que está cuidando do 

paciente - isso deve ser feito diretamente ao especialista; Avaliação de emergência 

por uma equipe com competências em cuidado crítico, incluindo médico(s) com 

habilidades avançadas em vias aéreas;  Considerar a transferência de cuidado para 

uma unidade de tratamento de nível 2 ou 3, ou seja, uma unidade intermediária ou 

Unidade de Terapia Intensiva e; Cuidado clínico em um ambiente com instalações de 

monitoramento. 

a) III - IV - V - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA. 

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
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avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

b) I - II - III - IV - V Feedback: RESPOSTA CORRETA.  

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 
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3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

c) II - I - III - V – IV Feedback: RESPOSTA ERRADA. 

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 
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Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

d) V - IV - III - II – I Feedback: RESPOSTA ERRADA. 



 
 

73 

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
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ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

QUESTÃO 10. Analise a afirmativa abaixo sobre a Temperatura e em seguida 

assinale se ela está correta ou incorreta: Feedback: RESPOSTA CORRETA. No 

que tange a temperatura, é importante ressaltar que tanto a pirexia quanto a 

hipotermia estão incluídas no sistema de pontuação do NEWS2, refletindo o fato de 

que os tais extremos são marcadores sensíveis à gravidade da doença aguda e 

distúrbios fisiológicos. 

 

Tanto a Pirexia quanto a Hipotermia estão incluídas no sistema de pontuação do 

NEWS2.   

g) Correta  

h) Incorreta 

 

QUESTÃO 11. Analise a afirmativa abaixo sobre o uso de Oxigênio Suplementar 

e em seguida assinale se ela está correta ou incorreta: Feedback: RESPOSTA 

INCORRETA. Uso de qualquer oxigênio suplementar adicionar um valor de 2 a 

pontuação total do NEWS2.  Além disso, quando o oxigênio suplementar está sendo 

usado para manter a saturação do oxigênio desejado, a taxa de fornecimento de 

oxigênio (L/min) e o sistema dispositivo de fornecimento, devem ser documentados 

no gráfico NEWS2, usando os dois códigos do sistema dispositivo de fornecimento 

de oxigênio BTS. 

 

A pontuação de ponderação de 1 deve ser adicionada à pontuação NEWS2 para 

qualquer paciente que requer oxigênio suplementar. 

a) Correta  

b) Incorreta 

 

QUESTÃO 12. Analise a afirmativa abaixo sobre os Relatórios de parâmetros 

incompletos 
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e em seguida assinale se ela está correta ou incorreta: Feedback: RESPOSTA 

INCORRETA. Se uma das medidas fisiológicas não puder ser obtida porque não há 

equipamentos, a pontuação ainda deve ser calculada, mas será documentada como 

incompleta. Isto deve ser feito, porque um paciente pode desencadear um sintoma 

em uma única medida ou em uma única pontuação agregada, mesmo que incompleta. 

O julgamento clínico, neste caso, é particularmente importante aqui e pode 

desencadear uma resposta e um limite inferior, já que a pontuação está incompleta. 

 

Se uma das medidas fisiológicas não puder ser obtida porque não há equipamentos, 

a pontuação do NEWS 2 não deve ser calculada e documentada no gráfico de 

observações.  

a) Correta  

b) Incorreta 

 

QUESTÃO 13. Analise a afirmativa abaixo sobre a pontuação vermelha e em 

seguida assinale se ela está correta ou incorreta: Feedback: RESPOSTA 

INCORRETA. Uma pontuação vermelha se refere a uma variação extrema de um 

parâmetro fisiológico. Além de calcular a pontuação total de NEWS2, qualquer 

pontuação vermelha única, ou seja, uma pontuação de 3 em um único parâmetro, 

deve ser identificada. 

 

Pontuações vermelhas simples devem ser ignoradas. 

c) Correta  

d) Incorreta 

 

QUESTÃO 14. Analise as afirmativas abaixo sobre o NEWS 2 e em seguida 

assinale se ela está correta (C) ou incorreta (I): 

 

● (C) O NEWS2 possui recursos para o reconhecimento da deterioração clínica 

do paciente. Feedback: RESPOSTA CORRETA. O NEWS 2 fornece uma 

pontuação padronizada para determinar a severidade da doença a fim de 

apoiar uma tomada de decisão clínica consistente e uma resposta clínica 

apropriada. 
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● (C) O NEWS2 define a triagem apropriada e o nível de cuidados intensivos 

contínuos necessários. Feedback: RESPOSTA CORRETA. O NEWS 2 

fornece um modelo que possibilita a adoção de um sistema padrão de 

pontuação para hospitais de cuidados intensivos, não apenas no contexto da 

deterioração clínica severa, mas também para monitorar, rastrear e acionar 

continuamente todos os pacientes. 

1. (C) O NEWS2 padroniza a avaliação de doenças agudas graves em pacientes 

internados. Feedback: RESPOSTA CORRETA. Ele garante meios 

padronizados de identificar e responder aos pacientes com deterioração grave 

não antecipada, em suas condições clínicas, enquanto internados no hospital. 

 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas a alternativa 1 está correta. 

c) Apenas alternativas 1 e 2 estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão incorretas.  

 

QUESTÃO 15. Correlacione a primeira coluna com a segunda e em seguida 

aponte a opção que apresenta a sequência correta de cima para baixo.  

 

Passos para gerar a pontuação total do NEWS 2 do paciente 

Passo 1 – Medir 

Passo 2 – Documentar 

Passo 3 – Calcular 

Passo 4 – Identificar 

 

Respostas correspondentes a cada passo 

( ) Você deverá medir e documentar a pontuação de cada um dos seis parâmetros 

fisiológicos que compõem o NEWS2. 

( ) Você deve registrar a pontuação de cada um dos seis parâmetros fisiológicos no 

cartão de observação do NEWS2. 

( ) Você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros fisiológicos para calcular 

o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar se algum dos seis parâmetros 

possui pontuação 3. 
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( ) Com base nos cálculos realizados, você será capaz de identificar o que gera o 

disparo correto da resposta clínica no que tange: a urgência da resposta; a 

competência clínica do respondente; a frequência exigida do monitoramento clínico 

e; as configurações clínicas mais apropriadas para cuidados contínuos. 

 

a) III - IV - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA.  O NEWS2 possui seis 

parâmetros fisiológicos. É primordial que você documente todos eles ao fazer 

a avaliação clínica, pois cada um é alocado com uma pontuação que reflete a 

magnitude do seu distúrbio.  A pontuação individual de cada um dos 

parâmetros é então adicionada para gerar o NEWS2 total do paciente e esse 

processo pode ser feito em quatro passos:  

● No primeiro passo, você deverá medir e documentar a pontuação de cada um 

dos seis parâmetros fisiológicos que compõem o NEWS2. 

● No segundo passo, você deve registrar a pontuação de cada um dos seis 

parâmetros fisiológicos no cartão de observação do NEWS2. 

● No terceiro passo, você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros 

fisiológicos para calcular o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar 

se algum dos seis parâmetros possui pontuação 3. 

● No quarto e último passo, com base nos cálculos realizados, você será capaz 

de identificar o que gera o disparo correto da resposta clínica no que tange: a 

urgência da resposta; a competência clínica do respondente; a frequência 

exigida do monitoramento clínico e; as configurações clínicas mais apropriadas 

para cuidados contínuos. 

 

b) I - III - II - IV Feedback: Feedback: RESPOSTA ERRADA. O NEWS2 possui 

seis parâmetros fisiológicos. É primordial que você documente todos eles ao 

fazer a avaliação clínica, pois cada um é alocado com uma pontuação que 

reflete a magnitude do seu distúrbio.  A pontuação individual de cada um dos 

parâmetros é então adicionada para gerar o NEWS2 total do paciente e esse 

processo pode ser feito em quatro passos:  

● No primeiro passo, você deverá medir e documentar a pontuação de cada um 

dos seis parâmetros fisiológicos que compõem o NEWS2. 

● No segundo passo, você deve registrar a pontuação de cada um dos seis 

parâmetros fisiológicos no cartão de observação do NEWS2. 
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● No terceiro passo, você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros 

fisiológicos para calcular o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar 

se algum dos seis parâmetros possui pontuação 3. 

● No quarto e último passo, com base nos cálculos realizados, você será capaz 

de identificar o que gera o disparo correto da resposta clínica no que tange: a 

urgência da resposta; a competência clínica do respondente; a frequência 

exigida do monitoramento clínico e; as configurações clínicas mais apropriadas 

para cuidados contínuos. 

 

c) IV - III - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA. O NEWS2 possui seis 

parâmetros fisiológicos. É primordial que você documente todos eles ao fazer 

a avaliação clínica, pois cada um é alocado com uma pontuação que reflete a 

magnitude do seu distúrbio.  A pontuação individual de cada um dos 

parâmetros é então adicionada para gerar o NEWS2 total do paciente e esse 

processo pode ser feito em quatro passos:  

● No primeiro passo, você deverá medir e documentar a pontuação de cada um 

dos seis parâmetros fisiológicos que compõem o NEWS2. 

● No segundo passo, você deve registrar a pontuação de cada um dos seis 

parâmetros fisiológicos no cartão de observação do NEWS2. 

● No terceiro passo, você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros 

fisiológicos para calcular o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar 

se algum dos seis parâmetros possui pontuação 3. 

● No quarto e último passo, com base nos cálculos realizados, você será capaz 

de identificar o que gera o disparo correto da resposta clínica no que tange: a 

urgência da resposta; a competência clínica do respondente; a frequência 

exigida do monitoramento clínico e; as configurações clínicas mais apropriadas 

para cuidados contínuos. 

 

d) I – II – III – IV Feedback: RESPOSTA CORRETA. O NEWS2 possui seis 

parâmetros fisiológicos. É primordial que você documente todos eles ao fazer 

a avaliação clínica, pois cada um é alocado com uma pontuação que reflete a 

magnitude do seu distúrbio.  A pontuação individual de cada um dos 

parâmetros é então adicionada para gerar o NEWS2 total do paciente e esse 

processo pode ser feito em quatro passos:  
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● No primeiro passo, você deverá medir e documentar a pontuação de cada um 

dos seis parâmetros fisiológicos que compõem o NEWS2. 

● No segundo passo, você deve registrar a pontuação de cada um dos seis 

parâmetros fisiológicos no cartão de observação do NEWS2. 

● No terceiro passo, você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros 

fisiológicos para calcular o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar 

se algum dos seis parâmetros possui pontuação 3. 

● No quarto e último passo, com base nos cálculos realizados, você será capaz 

de identificar o que gera o disparo correto da resposta clínica no que tange: a 

urgência da resposta; a competência clínica do respondente; a frequência 

exigida do monitoramento clínico e; as configurações clínicas mais apropriadas 

para cuidados contínuos. 
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5. Considerações finais 

O processo de tradução e adaptação transcultural referente ao modulo de 

cuidados agudos do Programa e-learning do NEWS 2 foi concluído com êxito, 

resultando em material adequada ao idioma do Brasil, compreensível e com 

concordância de conteúdo.  

O uso do NEWS 2 poderá colaborar com o trabalho do enfermeiro na 

identificação de sinais de alerta para deterioração clínica do quadro de saúde do 

paciente no ambiente hospitalar, otimizando a intervenção precoce a este indivíduo 

com impactos positivos na assistência e gestão dos hospitais.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 

6. Referências 

A MOHAMMED, Mohammed; FAISAL, Muhammad; RICHARDSON, Donald; 
SCALLY, Andy; HOWES, Robin; BEATSON, Kevin; IRWIN, Sally; SPEED, Kevin. 
The inclusion of delirium in version 2 of the National Early Warning Score will 
substantially increase the alerts for escalating levels of care: findings from a 
retrospective database study of emergency medical admissions in two hospitals. 
Clinical Medicine, [s.l.], v. 19, n. 2, p. 104-108, mar. 2019. Royal College of 
Physicians. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Hospitalar e de Urgência. Manual de implantação e implementação: núcleo 
interno de regulação para Hospitais Gerais e Especializados [recurso eletrônico] / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 
Hospitalar e de Urgência. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 57 p. 
 
CARR, Ewan et al. Evaluation and Improvement of the National Early Warning Score 
(NEWS2) for COVID-19: a multi-hospital study: Adding common blood and 
physiological parameters to NEWS2 can improve risk stratification for severe COVID-
19 outcome. MedRxiv, [S. l.], p. 01-46, 11 jun. 2020. 
 
DE OLIVEIRA, Ana Paula Amestoy; URBANETTO, Janete de Souza; CAREGNATO, 
Rita Catalina Aquino. Transcultural adaptation and validation of the national early 
warning score 2 for Brazil. Journal of Nursing UFPE online, [S.l.], v. 12, n. 11, p. 
3154-3157, nov. 2018. ISSN 1981-8963. 
 
DOWNEY, C.l.; TAHIR, W.; RANDELL, R.; BROWN, J.m.; JAYNE, D.G..Strengths 
and limitations of early warning scores: a systematic review and narrative synthesis. 
International Journal of Nursing Studies, [s.l.], v. 76, p. 106-119, nov. 2017. 
Elsevier BV. 
 
FERRER, M. et al. Validity and reliability of the St Georg’s Respiratory Questionnaire 
after adaptation to a different language and culture: the Spanish example. Eur Respir 
J, v.9, l. 6, p.1160-6, 1996. 
 
GERRY, Stephen; BONNICI, Timothy; BIRKS, Jacqueline; KIRTLEY, Shona; 
VIRDEE, Pradeep S; WATKINSON, Peter J; COLLINS, Gary S. Early warning scores 
for detecting deterioration in adult hospital patients: systematic review and critical 
appraisal of methodology. Bmj, [s.l.], p. 01-16, 20 maio 2020. BMJ. 
 
GUILLEMIN, Francis; BOMBARDIER, Claire; BEATON, Dorcas. Cross-cultural 
adaptation of health-related quality of life measures: literature review and proposed 
guidelines. Journal Of Clinical Epidemiology, [s.l.], v. 46, n. 12, p. 1417-1432, dez. 
1993. Elsevier BV. 
 
JESUS, A.; GOMES, MJ.; CRUZ, A. Case based learning for therapeutics: Student’s 
performance in face-to-face vs blended learning. In: Iberian Conference on 
Information Systems and Technologies, CISTI [Internet]. Las Palmas, Espanha: 
IEEE; 2016. 
 



 
 

82 

PIMENTEL, Marco A.f.; REDFERN, Oliver C.; GERRY, Stephen; COLLINS, Gary S.; 
MALYCHA, James; PRYTHERCH, David; SCHMIDT, Paul E.; SMITH, GaryB.; 
WATKINSON, Peter J. A comparison of the ability of the National Early Warning 
Score and the National Early Warning Score 2 to identify patients at risk of in-hospital 
mortality: a multi-centre database study. Resuscitation, [s.l.], v. 134, p. 147-156, jan. 
2019. Elsevier BV. 
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 jun. 
 
Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising 
the assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working 
party. London: RCP, 2017. 
 
OLIVEIRA, RM.; FIGUEIREDO, SV.; SAMPAIO, RL. Gondim MM. Estratégias para 
promover segurança do paciente: da identificação dos riscos às práticas baseadas 
em evidências. Esc Anna Nery. 2014;18(1):122–9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 

Anexos 

ANEXO A – MÓDULO 1: ACUTE CARE (CUIDADOS AGUDOS) 

O Programa e-learning do National Early Warning Score 2 (NEWS 2) contém 

5 módulos online, um para cada uma das seguintes áreas: acute care (cuidados 

agudos), primary care (atenção primária), mental health (saúde mental) e ambulance 

care (ambulâncias) e care/community homes (cuidados domiciliares). Sendo que o 

módulo 1 contém textos de apoio sobre a implementação do NEWS em cuidados 

agudos, exercícios de reflexão e fixação ao final de cada conteúdo estudado e 5 

estudos de caso em tratamento agudo.  

Os objetivos de aprendizado desse módulo consistem em:  

● Descrever os benefícios do NEWS;  

● Listar as principais maneiras pelas quais o NEWS deve ser usado; 

● Conhecer os seis parâmetros fisiológicos incluídos no NEWS; 

● Descrever o sistema NEWS, limites e gatilhos;  

● Gravar e pontuar os parâmetros com precisão;  

● Executar o cálculo do NEWS;  

● Demonstrar o uso correto do NEWS e as respostas clínicas associadas ao 

concluir 5 estudos de caso em tratamento agudo.  

O aluno precisa concluir um desses módulos para receber um certificado NEWS. 

A principal diferença entre os módulos é o final dos estudos de caso, portanto, o aluno 

deve realizar o módulo que melhor corresponda à sua área de atuação. 
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ANEXO B - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO NEWS 2 
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ANEXO C - E-MAIL DE AUTORIZAÇÃO PARA A TRADUÇÃO - ROYAL 
COLLEGE OF PHYSICIANS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 

ANEXO D - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA 

 

 

 

 

 



 
 

87 

Apêndices  

APÊNDICE A – Material para análise pelo Comitê de juízes 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL 

1.Qual o seu nome? 
2.Qual a sua idade? 
3.Em que ano você concluiu a graduação? 
4.Qual o seu nível de escolaridade atual? 
( ) Especialização/residência 
( ) Mestrado 
( ) Doutorado 
( ) Pós-doutorado 
( ) Não se aplica 
5.  Em que ano você concluiu a pós-graduação?  
6.  Em qual área você concluiu a pós-graduação?  
7.  Atualmente, qual a sua área de atuação profissional? 
( ) Docência 
( ) Assistência 

( ) Gestão 

8. Qual instituição de saúde você trabalha? 
( ) Norte  
( ) Nordeste 
( ) Centro-oeste 
( ) Sudeste 
( ) Sul  
*Após aprovação do Comitê de ética escolheremos a instituição correspondente a região. 
9.   Qual o seu tempo de atuação na área de saúde? 
10. Quanto a leitura, você considera o seu domínio da língua inglesa? 
( ) Pouco 
( ) Razoável 
( ) Bom 
( ) Nenhum 
11. Quanto a escrita, você considera o seu domínio da língua inglesa? 
( ) Pouco 
( ) Razoável 
( ) Bom 
( ) Nenhum 
12. Quanto a fala, você considera o seu domínio da língua inglesa? 
( ) Pouco 
( ) Razoável 
( ) Bom 
( ) Nenhum 
13. Você morou em algum país de língua inglesa?  
( ) Sim 
( ) Não  
14. Se você já morou em algum país de língua inglesa, qual foi o país? 
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APÊNDICE B - MATERIAL PARA ANÁLISE PELO COMITÊ DE JUÍZES 

ETAPA 3 - COMITÊ DE JUÍZES - ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS A SEREM 
ADOTADOS 

Caro juiz, no material abaixo, a coluna da esquerda contém o texto original do 

módulo de cuidados agudos (Acute care) do National Early Warning Score 2 (NEWS 

2) (versão em inglês) e na coluna da direita a versão traduzida para o português, 

resultante da síntese das traduções e retro traduções (Etapas 1 e 2). 

O objetivo dessa etapa é constituir uma comissão de juízes para comparar os 

materiais originais com a versão traduzida, no intuito de avaliar a tradução quando as 

equivalências semântica, idiomática, cultural e conceitual, ou seja, adaptar para o 

contexto brasileiro. 

É necessário que a versão pré-final, alcance equivalência semântica 

(equivalência do significado gramatical e de vocabulário das palavras), idiomática 

(uso de expressões equivalentes nos dois idiomas, inglês e português), cultural 

(coerência com as experiências vivenciadas pela população a que se destina o 

instrumento) e conceitual (equivalência dos itens com os domínios a que se pretende 

avaliar). 

No presente estudo, o comitê de juízes, do qual você está participando, é 

composto 01 representante da área de Gerência de Enfermagem por região (Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul) dos Hospitais que integram a rede Ebserh. 

Ao julgar cada item, você fará a análise da equivalência por meio de uma 

escala do tipo Likert que apresenta pontuação entre -1 e +1, em que -1 significa não 

equivalente; 0 significa pouco equivalente; +1 significa equivalente. 

Para considerar o item/opção como equivalente é imprescindível esclarecer 

que ele precisa ter alcançado as quatro equivalências recomendadas pela referência 

adotada neste estudo, que são: 

● Equivalência semântica - equivalência do significado gramatical e de 

vocabulário das palavras; 

● Equivalência idiomática - uso de expressões equivalentes nos dois idiomas, 

inglês e português; 
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● Equivalência cultural - coerência com as experiências vivenciadas pela 

população a que se destina o instrumento; 

● Equivalência conceitual - equivalência dos itens com os domínios a que se 

pretende avaliar. 

Sempre que o item/opção, receber, em seu julgamento, a pontuação -1 ou 0, 

é necessário que você faça sugestão e justificativa de alteração para ele alcance à 

equivalência. 
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APÊNDICE C - ANÁLISE DA EQUIVALÊNCIA DO CONTEÚDO 
 

Assinale a alternativa que corresponde ao seu grau de concordância: 

 

Exemplo - conteúdo original na língua inglesa:  

 
Tradução do conteúdo da imagem acima: 

 

NEWS – Pontuação Nacional de Alerta Precoce 

Esse curso, na modalidade e-learning, fornece uma visão geral do National 

Early Warning Score (NEWS): A padronização da avaliação da gravidade de uma 

doença aguda. 

NEWS fornece um método sistemático para medir os parâmetros fisiológicos 

simples em todos os pacientes com 16 anos ou mais.  

 

( ) – 1 Não equivalente 

( ) 0 – Pouco equivalente 

( ) 1 – Equivalente  

 

Sempre que o item/opção, receber, em seu julgamento, a pontuação -1 ou 0, é 

necessário que você faça sugestão e justificativa de alteração para que ele alcance a 

equivalência. 

 



 
 

91 

APÊNDICE D - FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DO TESTE-

PILOTO COM ENFERMEIROS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 

PROFISSIONAL 
1.Qual o seu nome? 
2.Qual a sua idade? 
3.Em que ano você concluiu a graduação? 
4.Qual o seu nível de escolaridade atual? 
( ) Especialização/residência 
( ) Mestrado 
( ) Doutorado 
( ) Pós-doutorado 
( ) Não se aplica 
5.  Em que ano você concluiu a pós-graduação?  
6.  Em qual área você concluiu a pós-graduação?  
7.  Atualmente, qual a sua área de atuação profissional? 
( ) Docência 
( ) Assistência 

( ) Gestão 

8. Qual instituição de saúde você trabalha? 
( ) Norte  
( ) Nordeste 
( ) Centro-oeste 
( ) Sudeste 
( ) Sul  
*Após aprovação do Comitê de ética escolheremos a instituição correspondente a região. 
9.   Qual o seu tempo de atuação na área de saúde? 
10. Quanto a leitura, você considera o seu domínio da língua inglesa? 
( ) Pouco 
( ) Razoável 
( ) Bom 
( ) Nenhum 
11. Quanto a escrita, você considera o seu domínio da língua inglesa? 
( ) Pouco 
( ) Razoável 
( ) Bom 
( ) Nenhum 
12. Quanto a fala, você considera o seu domínio da língua inglesa? 
( ) Pouco 
( ) Razoável 
( ) Bom 
( ) Nenhum 
13. Você morou em algum país de língua inglesa?  
( ) Sim 
( ) Não  
14. Se você já morou em algum país de língua inglesa, qual foi o país? 
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     APÊNDICE E – TESTE-PILOTO 

  
O teste-piloto baseia-se na aplicação do material elaborado pelo comitê de 

juízes para um grupo de pessoas, com a finalidade de assegurar se a versão 

adaptada preserva as equivalências em relação aos conteúdos da versão original. 

Além disso, auxilia na detecção de erros e presença de ambiguidades, e ratifica se os 

conteúdos são compreensíveis. 

Cada sujeito que participa do teste-piloto deverá concluir a versão adaptada 

do curso e o questionário pré-teste e pós-teste e ao final deixar sugestões e 

justificativas para tornar o conteúdo mais compreensível. 

 

PRÉ E PÓS TESTE 

 QUESTÃO 01. O que são escores de alerta precoce? 

a) Sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar precocemente a equipe de 

saúde para o risco de deterioração do estado clínico do paciente. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. Os EWS (Early Warning Score, em português, 

Escore de Alerta Precoce) são sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar 

precocemente a equipe de saúde para o risco de deterioração do estado clínico do 

paciente. 

 

b) Sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar precocemente a equipe de 

saúde para a ocorrência de parada cardiorrespiratória no paciente. (INCORRETA) 

Feedback: RESPOSTA ERRADA. Os EWS (Early Warning Score, em português, 

Escore de Alerta Precoce) são sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar 

precocemente a equipe de saúde para o risco de deterioração do estado clínico do 

paciente. 

 

c) Sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar precocemente a equipe de 

saúde para a necessidade de reanimação cardiopulmonar no paciente. 

(INCORRETA) Feedback: RESPOSTA ERRADA. Os EWS (Early Warning Score, em 

português, Escore de Alerta Precoce) são sistemas de pontuação que têm o objetivo 

de alertar precocemente a equipe de saúde para o risco de deterioração do estado 

clínico do paciente. 
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d) Sistemas de pontuação que têm o objetivo de alertar precocemente a equipe de 

saúde para a ocorrência de alterações cardiorrespiratórias no paciente. 

(INCORRETA) Feedback: RESPOSTA ERRADA. Os EWS (Early Warning Score, em 

português, Escore de Alerta Precoce) são sistemas de pontuação que têm o objetivo 

de alertar precocemente a equipe de saúde para o risco de deterioração do estado 

clínico do paciente. 

 

QUESTÃO 02. O National Early Warning Score 2 baseia-se na avaliação de quais 

dos seguintes parâmetros fisiológicos?  

a) Pressão Arterial Diastólica (PAD) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos 

por minuto  (FC); Frequência respiratória em movimentos respiratórios por minuto 

(FR); Temperatura axilar em °C (Tax); Nível de consciência; Uso de Oxigênio Auxiliar; 

e Saturação de Oxigênio (SPO2). (INCORRETA) Feedback: RESPOSTA ERRADA. 

O National Early Warning Score 2 utiliza parâmetros fisiológicos que são 

rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem, são eles: Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos por minutos (FC); 

Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minutos (FR); Temperatura 

axilar em °C (Tax); nível de consciência, por meio de escala ACVPU, com iniciais que 

representam “A- alert (alerta), C – confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao 

estímulo verbal), P – pain (reação ao estímulo de dor) e U – unresponsive (sem 

resposta); uso de oxigênio auxiliar e Saturação de Oxigênio (SPO2).  

 

b) Pressão Arterial Diastólica (PAD) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos 

por minutos (FC); Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minuto 

(FR) e Temperatura axilar em °C (Tax). (INCORRETA) Feedback: RESPOSTA 

ERRADA. O National Early Warning Score 2 utiliza parâmetros fisiológicos que são 

rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem, são eles: Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos por minutos (FC); 

Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minutos (FR); Temperatura 

axilar em °C (Tax); nível de consciência, por meio de escala ACVPU, com iniciais que 

representam “A- alert (alerta), C – confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao 

estímulo verbal), P – pain (reação ao estímulo de dor) e U – unresponsive (sem 

resposta); uso de oxigênio auxiliar e Saturação de Oxigênio (SPO2).  
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c) Pressão Arterial Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos 

por minutos (FC); Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minuto 

(FR) e Temperatura axilar em °C (Tax). (INCORRETA) Feedback: RESPOSTA 

ERRADA. O National Early Warning Score 2 utiliza parâmetros fisiológicos que são 

rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem, são eles: Pressão Arterial 

Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos por minutos (FC); 

Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minutos (FR); Temperatura 

axilar em °C (Tax); nível de consciência, por meio de escala ACVPU, com iniciais que 

representam “A- alert (alerta), C – confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao 

estímulo verbal), P – pain (reação ao estímulo de dor) e U – unresponsive (sem 

resposta); uso de oxigênio auxiliar e Saturação de Oxigênio (SPO2).  

 

d) Pressão Arterial Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência Cardíaca em batimentos 

por minutos (FC); Frequência Respiratória em movimentos respiratórios por minuto 

(FR); Temperatura axilar em °C (Tax); nível de consciência, por meio de escala 

ACVPU, uso de oxigênio auxiliar e Saturação de Oxigênio (SPO2). (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. O National Early Warning Score 2 utiliza 

parâmetros fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de 

enfermagem, são eles: Pressão Arterial Sistólica (PAS) em mmHg; Frequência 

Cardíaca em batimentos por minutos (FC); Frequência Respiratória em movimentos 

respiratórios por minutos (FR); Temperatura axilar em °C (Tax); nível de consciência, 

por meio de escala ACVPU, com iniciais que representam “A- alert (alerta), C – 

confusion (confusão aguda), V – voice (reação ao estímulo verbal), P – pain (reação 

ao estímulo de dor) e U – unresponsive (sem resposta); uso de oxigênio auxiliar e 

Saturação de Oxigênio (SPO2).  

 

QUESTÃO 03. Leia as afirmativas abaixo sobre o National Early Warning Score 
2 e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F). Em seguida, assinale 

a alternativa com a sequência correta. 

(V) O NEWS foi projetado para uso em adultos acima de 16 anos. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. É importante que você tenha em mente que o 

NEWS2 foi desenhado para ser usado com adultos acima de 16 anos. Ele não é 

recomendado para o uso em crianças ou durante a gravidez. Isso ocorre porque os 
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parâmetros fisiológicos básicos diferem em crianças e na gravidez, onde a magnitude 

e caráter da resposta fisiológica das doenças agudas também diferem. Além disso, 

os resultados de NEWS2 não são confiáveis em pacientes com a coluna vertebral 

danificada ou machucada, especialmente em caso de tetraplegia ou paraplegia de 

alto nível, devido a distúrbios funcionais no sistema nervoso autônomo. Portanto, para 

este quadro clínico, use o NEWS2 com cuidado. 

 

(V) O NEWS não é recomendado para uso em crianças. (CORRETA) Feedback: 

RESPOSTA CORRETA. É importante que você tenha em mente que o NEWS2 foi 

desenhado para ser usado com adultos acima de 16 anos. Ele não é recomendado 

para o uso em crianças ou durante a gravidez. Isso ocorre porque os parâmetros 

fisiológicos básicos diferem em crianças e na gravidez, onde a magnitude e caráter 

da resposta fisiológica das doenças agudas também diferem. Além disso, os 

resultados de NEWS2 não são confiáveis em pacientes com a coluna vertebral 

danificada ou machucada, especialmente tetraplegia ou paraplegia de alto nível, 

devido a distúrbios funcionais no sistema nervoso autônomo. Portanto, para este 

quadro clínico, use o NEWS2 com cuidado. 

 

(V) O NEWS não é recomendado para uso durante a gravidez. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. É importante que você tenha em mente que o 

NEWS2 foi desenhado para ser usado com adultos acima de 16 anos. Ele não é 

recomendado para o uso em crianças ou durante a gravidez. Isso ocorre porque os 

parâmetros fisiológicos básicos diferem em crianças e na gravidez, onde a magnitude 

e caráter da resposta fisiológica das doenças agudas também diferem. Além disso, 

os resultados de NEWS2 não são confiáveis em pacientes com a coluna vertebral 

danificada ou machucada, especialmente tetraplegia ou paraplegia de alto nível, 

devido a distúrbios funcionais no sistema nervoso autônomo. Portanto, para este 

quadro clínico, use o NEWS2 com cuidado. 

 

(V) O NEWS pode não ser confiável em pacientes com lesão na medula. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. É importante que você tenha em mente que o 

NEWS2 foi desenhado para ser usado com adultos acima de 16 anos. Ele não é 

recomendado para o uso em crianças ou durante a gravidez. Isso ocorre porque os 

parâmetros fisiológicos básicos diferem em crianças e na gravidez, onde a magnitude 
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e caráter da resposta fisiológica das doenças agudas também diferem. Além disso, 

os resultados de NEWS2 não são confiáveis em pacientes com a coluna vertebral 

danificada ou machucada, especialmente tetraplegia ou paraplegia de alto nível, 

devido a distúrbios funcionais no sistema nervoso autônomo. Portanto, para este 

quadro clínico, use o NEWS2 com cuidado. 

e) V - F - F - F 

f) F - F - F - F 

g) V - V - V - V 

h) V - F - V - F  

QUESTÃO 04. Leia a afirmativa abaixo sobre Saturação de Oxigênio (SPO2) e 

em seguida assinale se ela está correta ou incorreta: 

A Saturação de Oxigênio (SPO2) é um dos seis parâmetros fisiológicos que formam 

a base do NEWS. Existem duas escalas de pontos para medir a SPO2. A escala 1 é 

aquela usada para os pacientes nos quais é esperado que os níveis de saturação de 

oxigênio sejam normais e a escala 2 a ser usada para pacientes em falência 

respiratória e um alcance de saturação de oxigênio de 88-92%. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. O NEWS2 tem duas pontuações para 

documentar as saturações de oxigênio. Para a maioria dos pacientes a Escala 1 deve 

ser usada, já para pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica a Escala 2 é 

usada. 

i) Correta 

j) Incorreta 

 

QUESTÃO 05. Leia a afirmativa abaixo sobre a Pressão Arterial Sistólica (PAS) 

e em seguida assinale se ela está correta ou incorreta: 

Embora a pressão sanguínea elevada (hipertensão) seja um fator de risco importante 

para doença cardiovascular, é a pressão sistólica baixa (hipotensão) que é mais 

relevante no contexto de avaliação da gravidade da doença aguda. (CORRETA) 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. A hipotensão pode indicar o comprometimento 

circulatório devido à sepse ou depleção de volume, insuficiência cardíaca ou distúrbio 

do ritmo cardíaco, depressão do sistema nervoso central (SNC), hipoadrenalismo e 

ou o efeito de medicamentos para baixar a pressão arterial. 

k) Correta 

l) Incorreta 
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QUESTÃO 06. Analise a afirmativa abaixo sobre a Avaliação do Nível de 

Consciência e em seguida assinale se ela está correta ou incorreta:  

A avaliação do nível de consciência é realizada por meio de escala ACVPU, cujas 

iniciais representam A- alert (alerta), C – confusion (confusão aguda), V – voice 

(reação ao estímulo verbal), P – pain (reação ao estímulo de dor) e U – unresponsive 

(sem resposta). (CORRETA) Feedback: RESPOSTA CORRETA. Uma mudança no 

nível de consciência é um indicador importante da severidade de doenças agudas. A 

avaliação do nível de consciência é realizada por meio de escala ACVPU:  A – O 

paciente está acordado; C – O paciente está alerta, mas confuso ou desorientado; V 

– O paciente responde ao estímulo verbal; P – O paciente responde à estimulação 

por dor e; U – O paciente não reage a nenhum estímulo.  

m) Correta 

n) Incorreta 

QUESTÃO 07.   Os valores do National Early Warning Score 2 atribuídos a cada 

parâmetro fisiológico avaliado podem variar entre?  (CORRETA 0 - 3 pontos). 

Feedback: RESPOSTA CORRETA. O escore NEWS 2 oferece uma abordagem 

padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros fisiológicos que são 

rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As observações resultantes 

são comparadas aos valores normais (valor de “zero” na escala) e uma pontuação (0 

a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis parâmetros são então somados e 

dependendo do escore do NEWS 2, o protocolo fornece recomendações que vão 

desde a frequência do monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo 

médico. 

e) 1 – 3 pontos Feedback: RESPOSTA ERRADA. O escore NEWS 2 oferece uma 

abordagem padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros 

fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As 

observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de “zero” 

na escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis 

parâmetros são então somados e dependendo do escore do NEWS 2, o 

protocolo fornece recomendações que vão desde a frequência do 

monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo médico. 

f) 0 – 3 pontos Feedback: RESPOSTA CORRETA. O escore NEWS 2 oferece 

uma abordagem padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros 
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fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As 

observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de “zero” 

na escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis 

parâmetros são então somados e dependendo do escore do NEWS 2, o 

protocolo fornece recomendações que vão desde a frequência do 

monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo médico. 

g) 0 – 5 pontos Feedback: RESPOSTA ERRADA. O escore NEWS 2 oferece uma 

abordagem padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros 

fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As 

observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de “zero” 

na escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis 

parâmetros são então somados e dependendo do escore do NEWS 2, o 

protocolo fornece recomendações que vão desde a frequência do 

monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo médico. 

h) 1 – 5 pontos Feedback: RESPOSTA ERRADA. O escore NEWS 2 oferece uma 

abordagem padronizada para avaliar doenças agudas e utiliza parâmetros 

fisiológicos que são rotineiramente coletados pela equipe de enfermagem. As 

observações resultantes são comparadas aos valores normais (valor de “zero” 

na escala) e uma pontuação (0 a 3) é atribuída para cada parâmetro. Os seis 

parâmetros são então somados e dependendo do escore do NEWS 2, o 

protocolo fornece recomendações que vão desde a frequência do 

monitoramento clínico, até a urgência da revisão clínica pelo médico. 

 

QUESTÃO 08. Correlacione a primeira coluna com a segunda e em seguida 

aponte a opção que apresenta a sequência correta de cima para baixo.  

 

Pontuação total do NEWS 2 

I - 0  

II - 1 - 4 

III - 3 em um único parâmetro e  ≥ 5  

IV -  ≥ 7  

 

Frequência do monitoramento clínico 

( ) Mínimo a cada 12 horas 
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( ) Mínimo a cada 1 hora 

( ) Mínimo a cada 4-6 horas 

( ) Monitoramento contínuo dos sinais vitais 

e) III - IV - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA. 

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
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médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

f) I - III - II - IV  Feedback: RESPOSTA CORRETA. 

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  
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Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

g) II - I - III -  IV Feedback: RESPOSTA ERRADA.  

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
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avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

h) IV - III - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA.  

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 
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3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

 

QUESTÃO 09. Correlacione a primeira com a segunda coluna e em seguida 

aponte a opção que apresenta a sequência correta de cima para baixo.   

 

 

Pontuação total do NEWS 2 

I - 0  
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II - 1 - 4 

III - 3 em um único parâmetro  

IV - ≥ 5  

V - ≥ 7  

 

Resposta clínica 

( )  Continuar com monitoramento NEWS 2 de rotina 

( ) Informar o enfermeiro, que ele deve avaliar o paciente e; O enfermeiro deve decidir 

se o aumento da frequência do monitoramento e/ou intensificação do cuidado é 

necessário. 

( ) O enfermeiro deve informar a equipe médica que está cuidando do paciente, que 

revisará e decidirá se a intensificação de cuidados é necessária.  

( ) O enfermeiro deve informar imediatamente a equipe médica que está cuidando do 

paciente; O enfermeiro deve solicitar avaliação urgente de um médico ou de uma 

equipe com competências essenciais no cuidado de pacientes com uma doença 

aguda e; Providenciar cuidado clínico em um ambiente com instalações de 

monitoramento.  

( ) O enfermeiro deve informar imediatamente a equipe médica que está cuidando do 

paciente - isso deve ser feito diretamente ao especialista; Avaliação de emergência 

por uma equipe com competências em cuidado crítico, incluindo médico(s) com 

habilidades avançadas em vias aéreas;  Considerar a transferência de cuidado para 

uma unidade de tratamento de nível 2 ou 3, ou seja, uma unidade intermediária ou 

Unidade de Terapia Intensiva e; Cuidado clínico em um ambiente com instalações de 

monitoramento. 

e) III - IV - V - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA. 

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
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aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

f) I - II - III - IV - V Feedback: RESPOSTA CORRETA.  

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 
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Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
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monitoramento.  
 

 

g) II - I - III - V – IV Feedback: RESPOSTA ERRADA. 

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  

Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
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médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

h) V - IV - III - II – I Feedback: RESPOSTA ERRADA. 

Descrição da resposta clínica dos desencadeadores NEWS 2 - versão 
brasileira 

Pontuação do 
NEW2  

Frequência do 
Monitoramento 

Resposta Clínica 

0 Mínimo a cada 12 horas Continuar com monitoramento 
NEWS 2 de rotina 

Total 1-4 Mínimo a cada 4-6 horas Informar o enfermeiro, que ele 
deve avaliar o paciente; 
O enfermeiro deve decidir se o 
aumento da frequência do 
monitoramento e/ou 
intensificação do cuidado é 
necessário. 

3 em um único 
parâmetro  

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar a 
equipe médica que está cuidando 
do paciente, que revisará e 
decidirá se a intensificação de 
cuidados é necessária.  

Total de 5 ou 
mais 

Limite de 
resposta urgente 

 Mínimo a cada 1 hora O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente; 
O enfermeiro deve solicitar 
avaliação urgente de um médico 
ou de uma equipe com 
competências essenciais no 
cuidado de pacientes com uma 
doença aguda; 
Providenciar cuidado clínico em 
um ambiente com instalações de 
monitoramento.  
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Total de 7 ou 
mais 

Limite de 
resposta de 
emergência  

Monitoramento contínuo 

dos sinais vitais 

O enfermeiro deve informar 
imediatamente a equipe médica 
que está cuidando do paciente - 
isso deve ser feito diretamente ao 
especialista; 
Avaliação de emergência por 
uma equipe com competências 
em cuidado crítico, incluindo 
médico(s) com habilidades 
avançadas em vias aéreas;  
Considerar a transferência de 
cuidado para uma unidade de 
tratamento de nível 2 ou 3, ou 
seja, uma unidade intermediária 
ou Unidade de Terapia Intensiva; 
Cuidado clínico em um ambiente 
com instalações de 
monitoramento.  
 

 

QUESTÃO 10. Analise a afirmativa abaixo sobre a Temperatura e em seguida 

assinale se ela está correta ou incorreta: Feedback: RESPOSTA CORRETA. No 

que tange a temperatura, é importante ressaltar que tanto a pirexia quanto a 

hipotermia estão incluídas no sistema de pontuação do NEWS2, refletindo o fato de 

que os tais extremos são marcadores sensíveis à gravidade da doença aguda e 

distúrbios fisiológicos. 

 

Tanto a Pirexia quanto a Hipotermia estão incluídas no sistema de pontuação do 

NEWS2.   

o) Correta  

p) Incorreta 

 

QUESTÃO 11. Analise a afirmativa abaixo sobre o uso de Oxigênio Suplementar 

e em seguida assinale se ela está correta ou incorreta: Feedback: RESPOSTA 

INCORRETA. Uso de qualquer oxigênio suplementar adiciona um valor de 2 a 

pontuação total do NEWS2.  Além disso, quando o oxigênio suplementar está sendo 

usado para manter a saturação do oxigênio desejado, a taxa de fornecimento de 

oxigênio (L/min) e o sistema dispositivo de fornecimento, devem ser documentados 
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no gráfico NEWS2, usando os dois códigos do sistema dispositivo de fornecimento 

de oxigênio BTS. 

 

A pontuação de ponderação de 1 deve ser adicionada à pontuação NEWS2 para 

qualquer paciente que requer oxigênio suplementar. 

c) Correta  

d) Incorreta 

 

QUESTÃO 12. Analise a afirmativa abaixo sobre os Relatórios de parâmetros 

incompletos 

e em seguida assinale se ela está correta ou incorreta: Feedback: RESPOSTA 

INCORRETA. Se uma das medidas fisiológicas não puder ser obtida porque não há 

equipamentos, a pontuação ainda deve ser calculada, mas será documentada como 

incompleta. Isto deve ser feito, porque um paciente pode desencadear um sintoma 

em uma única medida ou em uma única pontuação agregada, mesmo que incompleta. 

O julgamento clínico, neste caso, é particularmente importante aqui e pode 

desencadear uma resposta e um limite inferior, já que a pontuação está incompleta. 

 

Se uma das medidas fisiológicas não puder ser obtida porque não há equipamentos, 

a pontuação do NEWS 2 não deve ser calculada e documentada no gráfico de 

observações.  

e) Correta  

f) Incorreta 

 

QUESTÃO 13. Analise a afirmativa abaixo sobre a pontuação vermelha e em 

seguida assinale se ela está correta ou incorreta: Feedback: RESPOSTA 

INCORRETA. Uma pontuação vermelha se refere a uma variação extrema de um 

parâmetro fisiológico. Além de calcular a pontuação total de NEWS2, qualquer 

pontuação vermelha única, ou seja, uma pontuação de 3 em um único parâmetro, 

deve ser identificada. 

 

Pontuações vermelhas simples devem ser ignoradas. 

g) Correta  

h) Incorreta 
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QUESTÃO 14. Analise as afirmativas abaixo sobre o NEWS 2 e em seguida 

assinale se ela está correta (C) ou incorreta (I): 

 

● (C) O NEWS2 possui recursos para o reconhecimento da deterioração clínica 

do paciente. Feedback: RESPOSTA CORRETA. O NEWS 2 fornece uma 

pontuação padronizada para determinar a severidade da doença a fim de 

apoiar uma tomada de decisão clínica consistente e uma resposta clínica 

apropriada. 

● (C) O NEWS2 define a triagem apropriada e o nível de cuidados intensivos 

contínuos necessários. Feedback: RESPOSTA CORRETA. O NEWS 2 

fornece um modelo que possibilita a adoção de um sistema padrão de 

pontuação para hospitais de cuidados intensivos, não apenas no contexto da 

deterioração clínica severa, mas também para monitorar, rastrear e acionar 

continuamente todos os pacientes. 

2. (C) O NEWS2 padroniza a avaliação de doenças agudas graves em pacientes 

internados. Feedback: RESPOSTA CORRETA. Ele garante meios 

padronizados de identificar e responder aos pacientes com deterioração grave 

não antecipada, em suas condições clínicas, enquanto internados no hospital. 

 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

f) Apenas a alternativa 1 está correta. 

g) Apenas alternativas 1 e 2 estão corretas. 

h) Todas as alternativas estão incorretas.  

 

 

QUESTÃO 15. Correlacione a primeira coluna com a segunda e em seguida 

aponte a opção que apresenta a sequência correta de cima para baixo.  

 

Passos para gerar a pontuação total do NEWS 2 do paciente 

Passo 1 – Medir 

Passo 2 – Documentar 

Passo 3 – Calcular 

Passo 4 – Identificar 
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Respostas correspondentes a cada passo 

( ) Você deverá medir e documentar a pontuação de cada um dos seis parâmetros 

fisiológicos que compõem o NEWS2. 

( ) Você deve registrar a pontuação de cada um dos seis parâmetros fisiológicos no 

cartão de observação do NEWS2. 

( ) Você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros fisiológicos para calcular 

o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar se algum dos seis parâmetros 

possui pontuação 3. 

( ) Com base nos cálculos realizados, você será capaz de identificar o que gera o 

disparo correto da resposta clínica no que tange: a urgência da resposta; a 

competência clínica do respondente; a frequência exigida do monitoramento clínico 

e; as configurações clínicas mais apropriadas para cuidados contínuos. 

 

e) III - IV - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA.  O NEWS2 possui seis 

parâmetros fisiológicos. É primordial que você documente todos eles ao fazer 

a avaliação clínica, pois cada um é alocado com uma pontuação que reflete a 

magnitude do seu distúrbio.  A pontuação individual de cada um dos 

parâmetros é então adicionada para gerar o NEWS2 total do paciente e esse 

processo pode ser feito em quatro passos:  

● No primeiro passo, você deverá medir e documentar a pontuação de cada um 

dos seis parâmetros fisiológicos que compõem o NEWS2. 

● No segundo passo, você deve registrar a pontuação de cada um dos seis 

parâmetros fisiológicos no cartão de observação do NEWS2. 

● No terceiro passo, você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros 

fisiológicos para calcular o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar 

se algum dos seis parâmetros possui pontuação 3. 

● No quarto e último passo, com base nos cálculos realizados, você será capaz 

de identificar o que gera o disparo correto da resposta clínica no que tange: a 

urgência da resposta; a competência clínica do respondente; a frequência 

exigida do monitoramento clínico e; as configurações clínicas mais apropriadas 

para cuidados contínuos. 
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f) I - III - II - IV Feedback: Feedback: RESPOSTA ERRADA. O NEWS2 possui 

seis parâmetros fisiológicos. É primordial que você documente todos eles ao 

fazer a avaliação clínica, pois cada um é alocado com uma pontuação que 

reflete a magnitude do seu distúrbio.  A pontuação individual de cada um dos 

parâmetros é então adicionada para gerar o NEWS2 total do paciente e esse 

processo pode ser feito em quatro passos:  

● No primeiro passo, você deverá medir e documentar a pontuação de cada um 

dos seis parâmetros fisiológicos que compõem o NEWS2. 

● No segundo passo, você deve registrar a pontuação de cada um dos seis 

parâmetros fisiológicos no cartão de observação do NEWS2. 

● No terceiro passo, você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros 

fisiológicos para calcular o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar 

se algum dos seis parâmetros possui pontuação 3. 

● No quarto e último passo, com base nos cálculos realizados, você será capaz 

de identificar o que gera o disparo correto da resposta clínica no que tange: a 

urgência da resposta; a competência clínica do respondente; a frequência 

exigida do monitoramento clínico e; as configurações clínicas mais apropriadas 

para cuidados contínuos. 

 

g) IV - III - II - I Feedback: RESPOSTA ERRADA. O NEWS2 possui seis 

parâmetros fisiológicos. É primordial que você documente todos eles ao fazer 

a avaliação clínica, pois cada um é alocado com uma pontuação que reflete a 

magnitude do seu distúrbio.  A pontuação individual de cada um dos 

parâmetros é então adicionada para gerar o NEWS2 total do paciente e esse 

processo pode ser feito em quatro passos:  

● No primeiro passo, você deverá medir e documentar a pontuação de cada um 

dos seis parâmetros fisiológicos que compõem o NEWS2. 

● No segundo passo, você deve registrar a pontuação de cada um dos seis 

parâmetros fisiológicos no cartão de observação do NEWS2. 

● No terceiro passo, você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros 

fisiológicos para calcular o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar 

se algum dos seis parâmetros possui pontuação 3. 
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● No quarto e último passo, com base nos cálculos realizados, você será capaz 

de identificar o que gera o disparo correto da resposta clínica no que tange: a 

urgência da resposta; a competência clínica do respondente; a frequência 

exigida do monitoramento clínico e; as configurações clínicas mais apropriadas 

para cuidados contínuos. 

 

h) I – II – III – IV Feedback: RESPOSTA CORRETA. O NEWS2 possui seis 

parâmetros fisiológicos. É primordial que você documente todos eles ao fazer 

a avaliação clínica, pois cada um é alocado com uma pontuação que reflete a 

magnitude do seu distúrbio.  A pontuação individual de cada um dos 

parâmetros é então adicionada para gerar o NEWS2 total do paciente e esse 

processo pode ser feito em quatro passos:  

● No primeiro passo, você deverá medir e documentar a pontuação de cada um 

dos seis parâmetros fisiológicos que compõem o NEWS2. 

● No segundo passo, você deve registrar a pontuação de cada um dos seis 

parâmetros fisiológicos no cartão de observação do NEWS2. 

● No terceiro passo, você deve somar toda a pontuação dos seis parâmetros 

fisiológicos para calcular o total de pontos do NEWS2. Após você deve verificar 

se algum dos seis parâmetros possui pontuação 3. 

● No quarto e último passo, com base nos cálculos realizados, você será capaz 

de identificar o que gera o disparo correto da resposta clínica no que tange: a 

urgência da resposta; a competência clínica do respondente; a frequência 

exigida do monitoramento clínico e; as configurações clínicas mais apropriadas 

para cuidados contínuos. 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE G - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ E/OU 

REGISTRO DE IMAGENS (FOTOS E/OU VÍDEOS) 

 

 


