
                                                                                                                              Dedicatórias 
Daniella Vianna Correa Krokoscz 
 

1

 

 



                                                                                                                              Dedicatórias 
Daniella Vianna Correa Krokoscz 

1

 

 

DANIELLA VIANNA CORREA KROKOSCZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeitos da alocação de pessoal e da carga de trabalho  

de enfermagem nos resultados da assistência  

em unidades de internação médico-cirúrgicas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao  
Programa de Pós Graduação em  
Enfermagem na Saúde do Adulto  

da Escola de Enfermagem da  
Universidade de São Paulo  

             para obtenção do título de Mestre 
 
 
 
 
 

 Orientadora: 
Profa. Dra. Kátia Grillo Padilha 

 
 

 
 

São Paulo 
 

2007 



                                                                                                                              Dedicatórias 
Daniella Vianna Correa Krokoscz 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catalogação na Publicação (CIP) 

Biblioteca “Wanda de Aguiar Horta” 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

 
Krokoscz, Daniella Vianna Correa. 

Efeitos da alocação de pessoal e da carga de trabalho de 
enfermagem nos resultados da assistência em unidade de 
internação médico-cirúrgicas. / Daniella Vianna Correa Krokoscz. 
– São Paulo, 2007. 

101 p. 
 
    Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo. 
     Orientadora: Profª Drª Kátia Grillo Padilha. 
       
1. Serviço hospitalar de enfermagem 2. Assistência hospitalar      
3. Trabalho(recursos humanos) 4. Profissionais de enfermagem.   
I. Título.

 



                                                                                                                              Dedicatórias 
Daniella Vianna Correa Krokoscz 
 

 

DEDICATÓRIAS 

 

Ao meu pai Gilmar (in memorian) e à minha mãe Jussara, 

Pelo amor e dedicação à minha vida, pelo orgulho inabalável em todos os 

momentos. 

 

Ao meu querido esposo Marcelo, 

Companheiro, amor da minha vida, por ser meu melhor amigo, compartilhar 

minhas dúvidas e certezas e ser feliz com cada pequena conquista, pelo 

incentivo, pela ajuda e pelo amor demonstrado. 

 

À minha filha Ana Clara, amada e desejada, por me acompanhar no 

desenvolvimento deste estudo, desde sua concepção até bem próximo da data 

de seu nascimento. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  Agradecimentos 
Daniella Vianna Correa Krokoscz 

AGRADECIMENTOS 

 

À Profa. Dra. Kátia Grillo Padilha, livre docente da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, orientadora deste estudo, por ter despertado e mantido 

o meu interesse pela pesquisa, pelo crescimento que temos vivenciado e pelo 

notável companheirismo, expresso por sua participação em todos os momentos 

deste nosso projeto em comum. 

 

Ao Sr. Keneth Colbert, pesquisador sênior da Quadramed Corporation, que 

participou ativamente desta pesquisa, com destaque para sua presença no Exame 

de Qualificação, contribuindo com sua análise especializada e sugestões. 

 

À Profa. Dra. Karole Schafer Mourek, enfermeira presidente da Consule Inc., 

consultora da Quadramed Corporation, professora do Hibernia College de Dublin, 

Irlanda, por ter contribuído com sua análise objetiva e afetiva, pelas sugestões e por 

sua participação no Exame de Qualificação, assim como pela oportunidade de 

conhecê-la e ao seu trabalho. 

 

À Quadramed Corporation, que autorizou a utilização da versão 2001 do 

PFS/WM-IM para fins de pesquisa. 

 

À Dra. Ana Maria Tranquitelli, enfermeira e pesquisadora, colaboradora na 

realização deste estudo, pelo conhecimento compartilhado, com atuação decisiva 

 



                                                                                                                                  Agradecimentos 
Daniella Vianna Correa Krokoscz 

desde a elaboração do projeto, passando pelo Exame de Qualificação, culminando 

com a participação na banca examinadora da dissertação. 

 

Às Diretorias Médica e de Enfermagem do hospital campo de estudo, por 

terem permitido e valorizado a realização deste trabalho. 

  

Aos funcionários e pacientes do hospital campo de estudo, por terem me 

recebido e compartilhado comigo o cotidiano do seu trabalho e de suas vidas. 

 

À Rejane Augusta de Oliveira, assessora estatística deste estudo, pelos 

relatórios tão bem elaborados e pela disponibilidade em sanar minhas dúvidas. 

 

À Débora, enfermeira especialista do laboratório da Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo, pela ajuda com o banco de dados, pela 

generosidade e disponibilidade. 

 

Às minhas colegas do Grupo de Pesquisa em Terapia Intensiva da Escola de  

Enfermagem da Universidade de São Paulo: Adriana Janzantte Ducci, Sheila 

Cristina Tosta Bento, Alda Ferreira Queijo, Maria Cecília Toffolleto e Leilane Andrade 

Gonçalves, pelas sugestões e pelo apoio durante a realização desta pesquisa. 

 

Aos funcionários do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, 

especialmente à Dora e Beth e do Serviço de Biblioteca e Documentação 

 



                                                                                                                                  Agradecimentos 
Daniella Vianna Correa Krokoscz 

Bibliográfica da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 

especialmente à Nadir e Betânia, pela atenção e cortesia no atendimento. 

 

À Silvana, Valdinéia, Deise, Tieko, funcionárias do Setor de Pós Graduação 

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, pela organização e 

orientação compartilhadas. 

 

À Patrícia e Fernanda, pela possibilidade de tê-las como amigas e pelo apoio 

demonstrado. 

 

Aos meus irmãos Gilmar e Luana, à minha avó Elza, aos meus tios Rubens, 

Jurema e Luciana, aos meus primos Rubinho e Juliana, pelo afeto e admiração 

recebido em todos os momentos deste projeto e da minha vida. 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Resumo 
Daniella Vianna Correa Krokoscz 

RESUMO 
Krokoscz DVC. Efeitos da alocação de pessoal e da carga de trabalho de enfermagem 
nos resultados da assistência em unidades de internação médico-cirúrgicas 
[dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2007.  

Estudo quantitativo, transversal, prospectivo, realizado com o objetivo de analisar 
os efeitos da alocação de pessoal e da carga de trabalho de enfermagem nos resultados 
da assistência em duas unidades de internação (UIs) médico-cirúrgicas, com 20 e 15 
leitos cada, denominadas respectivamente UI-A e UI-B, de um hospital do município de 
São Paulo. Utilizou-se uma metodologia capaz de abranger 87% da variação dos 
cuidados requeridos pelos pacientes, composta por itens que incluem a dimensão 
biológica e psicossocial do cuidado: o Patient Focused Solutions/Workload 
Measurement-Inpatient Methodology (PFS/WM-IM). Foram considerados indicadores de 
resultado: queda, erro de medicação, retirada não programada de sondas, cateteres ou 
drenos, úlcera por pressão (UP), infecção urinária (ITU) e pneumonia desenvolvidas 
durante a internação hospitalar. Os dados foram obtidos dos prontuários e dos registros 
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, além da escala diária de pessoal de 
enfermagem. Após 47 dias consecutivos de coleta de dados, a amostra final foi 
composta por 387 pacientes - 218 na UI-A e 169 na UI-B. Com distribuição eqüitativa de 
pacientes do gênero masculino e feminino, predominaram os idosos com 61 anos ou 
mais (38,5% na UI-A e 36,1% na UI-B), submetidos a tratamento cirúrgico eletivo (62,8% 
na UI-A e 56,8% na UI-B) e média de internação de 6,0 (+-25,1) dias na UI-A e de 4,6 
(+-7,2) dias na UI-B. A maioria dos pacientes da UI-A foi proveniente da residência 
(52,3%); na UI-B do pronto atendimento (47,3%), seguido pela residência (37,3%). Após 
a alta, 85,3% dos pacientes da UI-A e 87,6% da UI-B retornaram à residência. Com 
relação à ocorrência de eventos adversos (EAs), na UI-A, 14 pacientes (6,4%) sofreram 
23 EAs (9, 3 e 2 pacientes foram vítimas de 1, 2 e 4 eventos, respectivamente, sendo 13 
retiradas não programadas de sondas, cateteres ou drenos, 8 erros de medicação, 1 UP 
e 1 ITU). Na UI-B 12 pacientes (7,1%) sofreram 13 EAs, ou seja, 11 pacientes sofreram 
1 EA e 1 foi vítima de 2 EAs, sendo 10 erros de medicação, 2 retiradas não 
programadas de sondas, cateteres ou drenos e 1UP. Os pacientes foram classificados 
predominantemente nas categorias 1, 2 e 3 (baixa e intermediária complexidade), 
alocados em unidades adequadas para o cuidado requerido – as unidades de 
internação. Havia em média 1 enfermeiro para cada unidade e cada auxiliar de 
enfermagem cuidou de, no máximo, 5 pacientes. A média de horas de enfermagem 
disponível foi maior do que o recomendado pelo PFS/WM-IM, respectivamente 7 e 5,8 h 
na UI-A e 6,2 e 4,9h na UI-B (p<0,001). No período analisado, apesar do excedente de 
pessoal de enfermagem nas UIs A e B, houve ocorrência de EAs. Os resultados deste 
estudo se contrapõem, portanto, às solicitações freqüentes de enfermeiros por maior 
quantidade de pessoal e apontam para a necessidade de novas investigações que 
complementem as análises realizadas, não só para as UIs médico-cirúrgicas, mas para 
todas as unidades do hospital. 

Descritores: carga de trabalho de enfermagem; eventos adversos; unidade de 
internação médico-cirúrgica. 
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ABSTRACT 
Krokoscz DVC.  Effects of allocating nursing personnel and workload on assistance 
results in medical-surgical units [thesis]. São Paulo, Brazil: Nursing School of the 
University of São Paulo; 2007.  

This was a quantitative, transversal, prospective study, performed with the 
objective of analyzing the effects of nursing personnel allocation and workload on 
assistance results in two medical-surgical units (MSUs), with 20 and 15 beds each, 
respectively named MSU-A and MSU-B at a hospital in the city of São Paulo. The 
methodology used was capable of comprehending 87% of the range of the care 
required by the patients; it was a compound of items that included a biological and 
psychosocial dimension of care: Patient Focused Solutions/Workload Measurement-
Inpatient Methodology (PFS/WM-IM). Result indicators considered were: falling, 
medication errors, non-scheduled probe, catheter or drain removals, pressure ulcers 
(PU), urinary tract infections (UTI) and pneumonia developed during the hospital 
care. The data were obtained from medical reports and registers of the Commission 
for Hospital Infection Control, as well as the daily work schedule of the nursing 
personnel.  After 47 consecutive days of data collection, the final sample had 387 
patients – 218 in MSU-A and 169 in MSU-B.  Having equal quantities of male and 
female patients, it had a prevalence of elderly patients with 61 years or more (38.5% 
in MSU-A and 36.1% in MSU-B), patients who were undergoing surgical elective 
treatment (62.8% in MSU-A and 56.8% in MSU-B) and those with an average 
number of internment days of 6.0 days (+-25.1) in MSU-A and of 4.6 days (+-7.2) in 
MSU-B.  Most of the patients of MSU-A came from their homes (52.3%); whereas in 
MSU-B most of them came from emergency room facilities (47.3%), followed by 
those who came from home (37.3%). After the discharge, 85.3% of the patients of 
MSU-A and 87.6% of MSU-B returned to their homes.  With respect to occurrences 
of adverse events (AEs), in MSU-A, 14 patients (6.4%) suffered 23 AEs (9, 3 and 2 
respectively had 1, 2 and 4 events, among of them there were: 13 non-scheduled 
probe, catheter or drain removals, 8 medication errors, 1 PU and 1 UTI).  In MSU-B, 
12 patients (7.1%) suffered 13 AEs, that is, 11 patients had 1 AE and 1 had 2 AEs, in 
that 10 were medication errors, 2 non-scheduled removals of probes, catheters or 
drains and 1 PU. The patients predominantly fitted in the categories 1, 2 and 3 (low 
and medium complexity), allocated in units proper for the required care – the medical 
surgical units. There was an average of 1 nurse for each unit and each nursing 
assistant took care of a maximum of 5 patients. The average number of nursing 
hours available was higher than those recommended by PFS/WM-IM, respectively 7 
and 5.8 hours in MSU-A and 6.2 and 4.9 hours in MSU-B (p<0,001). Despite the 
excess of nursing personnel in MSU-A and MSU-B, AEs occurred. Therefore, the 
results of this study oppose frequent requirements of nurses for more personnel and 
point to a necessity of new research to complement the herein made analysis, not 
only for medical-surgical units, but also for every unit in the hospital. 
Descriptors: nursing workload; adverse events; medical-surgical unit.  
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1 Introdução 

 

 

No contexto do Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), voltado a 

agrupar pacientes segundo as necessidades de cuidados de enfermagem (1,2), as 

Unidades de Internação (UIs) destinam-se ao tratamento de pacientes que requerem 

cuidados mínimos e intermediários ou demandam nível assistencial de baixa e 

média complexidade (3-8). Nesse sistema, o conceito de cuidado progressivo surge 

como um método para dimensionar os recursos humanos em enfermagem com 

vistas a assegurar uma distribuição mais eqüitativa da assistência, o aumento da 

produtividade e da eficiência hospitalar (9).  

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº. 189/96, 

atualizada em 2004 através da Resolução nº. 293/04, regulamenta o cálculo de 

pessoal de enfermagem nas várias unidades de atendimento, por meio de 

parâmetros para o quantitativo mínimo dos diferentes níveis de formação dos 

profissionais de enfermagem, recomendando que o dimensionamento do quadro de 

profissionais de enfermagem fundamente-se nas características referentes à 

instituição, ao serviço de enfermagem e à clientela (6,7).  

Desse modo, a adequação dos recursos humanos de enfermagem e a 

avaliação da carga de trabalho e do seu efeito no resultado da assistência 

constituem foco de interesse dos enfermeiros há vários anos. Nas UIs médico-

cirúrgicas, esse interesse é particular, uma vez que estas atendem grande 

quantidade de pacientes crônicos, com desequilíbrio orgânico, pacientes cirúrgicos 
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nas fases de pré e pós-operatório e aqueles que necessitam investigação 

diagnóstica, fazendo com que tenham as maiores taxas de ocupação (3) . Nesse 

sentido, o adequado provimento de pessoal é fator que pode interferir na qualidade 

da assistência e nos custos dessas unidades. 

Os hospitais vêm criando unidades de cuidado intermediário ou semi 

intensivos (USI), a fim de alocar pacientes com complexidade crescente de 

tratamento, abrigados atualmente nas UIs médico-cirúrgicas (10). Nesse sentido, os 

cuidados de rotina cada vez mais têm sido prestados em ambiente domiciliar ou 

ambulatorial e, quando se faz necessária a internação, os pacientes retornam mais 

rapidamente às suas residências ou ao ambiente de cuidado pré-estruturado (10-12).  

Nas últimas décadas, as instituições de saúde têm se preocupado com a 

qualidade dos serviços, buscando o desenvolvimento de processos que reduzam 

custos, permitam excelência nas ações, aumentem a produtividade e garantam a 

segurança e satisfação do cliente (3).  Iniciativas com vistas à avaliação dos serviços 

de saúde têm sido propostas por diferentes instituições, tendo como finalidade 

atribuir-lhes grau de certificação segundo a qualidade dos serviços que oferecem.  

Em decorrência do critério da acreditação hospitalar, um novo conceito de 

qualidade, que combina segurança, ética profissional, responsabilidade e qualidade 

de atendimento passou a ter destaque, uma vez que estabelece uma série de 

padrões a serem atingidos. Além disso, esse conceito preconiza o uso de diferentes 

indicadores de resultados que permitem reavaliar a estrutura e os processos a fim 

de direcionar ações em busca da melhoria contínua dos serviços (13-16).   
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Vários indicadores de resultados têm sido utilizados para a avaliação de 

processos, entre eles: satisfação do cliente e da família; ocorrência de EAs 

relacionados aos medicamentos; pneumonia e infecção adquiridas no hospital; 

tempo de internação hospitalar; mortalidade de pacientes cirúrgicos por 

complicações potencialmente tratáveis (falha de resgate); prevalência de úlcera por 

pressão (UP) e queda (4,15). 

O conceito de que todos os pacientes internados em uma mesma unidade 

devam receber os mesmos cuidados está ultrapassado (10). Mensurar e avaliar os 

efeitos da assistência prestada ao paciente internado, mais especificamente na UI 

médico-cirúrgica, é de extrema relevância, pois possibilita o ajuste do quantitativo da 

equipe de enfermagem às necessidades de cuidados do paciente de maneira 

individualizada. 

A equipe de enfermagem, através do contato diário e ininterrupto com o 

paciente, promove a manutenção, recuperação e reabilitação da saúde por meio do 

cuidado, podendo ainda influenciar os pacientes no julgamento sobre a qualidade 

dos serviços prestados. 

A construção de indicadores de qualidade visando à avaliação de serviços de 

enfermagem nas instituições hospitalares vem caracterizando-se como uma 

estratégia que possibilita a busca da eficiência e da eficácia das estruturas 

organizacionais, dos processos de trabalho e dos resultados da assistência prestada 

(13). 

Com relação à participação da enfermagem na qualificação dos serviços de 

saúde, pode-se dizer que a assistência de qualidade caminha lado a lado com a 
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sistematização da assistência de enfermagem (SAE). Essa atividade é exclusiva do 

enfermeiro, responsável por planejar um cuidado individualizado que prevê 

avaliações de resultados sistemáticas e possibilita intervenções e ajustes imediatos. 

Juntamente com as atividades assistenciais, compete ao enfermeiro no 

desempenho de suas funções gerenciais a coordenação do processo de provimento 

de pessoal de enfermagem como requisito para assegurar a qualidade dos serviços. 

A forma pela qual o quadro de pessoal de enfermagem está organizado quantitativa 

e qualitativamente reflete o compromisso com a qualidade da assistência a ser 

prestada ao paciente (1). 

Entende-se que os enfermeiros devem direcionar seus esforços e sua 

experiência profissional no intuito de obter indicadores de saúde positivos (17). Nessa 

direção, a construção de indicadores para a avaliação da gestão de recursos 

humanos permite detectar a eficiência e a eficácia das ações gerenciais e, a partir 

da avaliação desses indicadores, promover o aprimoramento dos processos de 

trabalho (13). 

Portanto, considerando que para assegurar a qualidade da assistência é 

fundamental um quantitativo de pessoal de enfermagem adequado às demandas de 

cuidados individuais do paciente, julgou-se de interesse analisar os efeitos da 

alocação de recursos humanos e da carga de trabalho de enfermagem nos 

resultados da assistência em UIs médico-cirúrgicas. 
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1.1 Indicadores de resultados  

 

 

Tendo como pressuposto que a segurança dos pacientes hospitalizados 

implica em um atendimento livre de riscos e falhas que possam comprometer a 

recuperação do paciente, os EAs passaram a integrar a lista dos indicadores de 

resultados, ao lado dos convencionalmente existentes, como mortalidade, 

readmissões, reoperações, entre outros (18).    

Embora a preocupação com a qualidade do cuidado com ênfase na 

assistência livre de erros e falhas seja recente, a segurança do paciente é uma área 

que vem recebendo atenção crescente nos últimos anos (19). Assim, tornou-se 

imperativo que as instituições de saúde reconheçam essa tendência e desenvolvam 

sistemas para o reconhecimento desses eventos (20). 

Evento adverso pode ser definido como uma ocorrência indesejável, não 

intencional, passível de prevenção, de natureza prejudicial, que compromete a 

segurança do paciente que se encontra sob os cuidados dos profissionais de saúde 

(21,22). 

Por tratar-se de um evento que pode ser evitado, investigar as possíveis 

causas e o contexto em que estes eventos ocorrem certamente traz vantagens para 

o planejamento de ações preventivas e para a implantação de ações eficazes 

quando da ocorrência dos mesmos (19). 
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Considerados como indicadores de resultados, uma variedade de fatores 

pode contribuir de forma expressiva para a ocorrência desses eventos, incluindo-se 

entre eles o staff inadequado de enfermagem e a carga de trabalho excessiva (23,24). 

Nesse sentido, estudo que analisou fatores que favoreciam a ocorrência de 

complicações iatrogênicas em unidades de terapia intensiva (UTIs) de adultos 

identificou a elevada ou excessiva carga de trabalho de enfermagem entre as 

variáveis analisadas. Destacaram os autores do estudo que as complicações 

iatrogênicas severas implicaram aumento da mortalidade, de morbidade e do tempo 

de hospitalização (25). 

Investigação realizada em hospitais da Califórnia, com dados de 124.204 

pacientes cirúrgicos e que analisou vários EAs (queda, UP, erros de medicação e 

infecção hospitalar), concluiu que o aumento de 1 hora de trabalho de enfermeiros 

registrados, por paciente, por dia, esteve associado com um decréscimo de 8,9% de 

chance de ocorrência de pneumonia. Da mesma forma, um aumento de 10% na 

proporção desses profissionais esteve associado com uma queda de 9,5% na 

chance de ocorrência daquele quadro; além disso, pacientes que desenvolveram 

pneumonia ou sepse, tiveram maior probabilidade de morrer durante a internação 

(24). 

Esses mesmos autores verificaram ainda que a ocorrência de cada EA 

significou aumento do tempo de permanência hospitalar e dos custos da internação 

(24). Estudo adicional encontrou tempo de permanência quase duas vezes maior 

entre pacientes que desenvolveram UP (26). Por outro lado, a garantia de um maior 

número de horas de trabalho de enfermeiros registrados, por dia, esteve associada 
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com maiores probabilidades de ocorrência de UPs, o que foi explicado pela 

possibilidade de maior freqüência de avaliação da pele e conseqüentemente maior 

detecção das UPs (24). 

Também autores americanos, que realizaram revisão sistemática de literatura 

a respeito de carga de trabalho de enfermagem em UTI e de seu impacto na 

segurança dos pacientes e na qualidade de vida no trabalho de enfermeiros, 

encontraram evidências de que a carga de trabalho de enfermagem é determinante 

da qualidade da assistência e da segurança dos pacientes (27). 

Na prática hospitalar, os erros de medicação enquanto indicadores de 

resultado têm merecido destaque, por ser a administração de medicamentos uma 

das principais atividades realizadas pela equipe de enfermagem (25-26). Porém, por 

envolver um processo que reúne diferentes etapas (prescrição médica; transcrição 

da prescrição; dispensação, preparação, administração e avaliação dos efeitos 

esperados e colaterais dos medicamentos), possibilita, além da avaliação do 

resultado, a possibilidade de intervenção nos processos, de modo a prevenir tais 

eventos.  

O reconhecimento de que a segurança do paciente é de competência do 

sistema de saúde e não do indivíduo e que a conseqüência do erro é um resultado 

negativo para a saúde do paciente, tem contribuído para que erros de medicação 

sejam considerados indicadores de resultado da assistência (28,29). 

Outro EA considerado indicador de qualidade e diretamente relacionado com 

o aumento da mortalidade e do tempo de internação hospitalar, assim como um 
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importante fator de aumento de custos para os sistemas de saúde, são as infecções 

hospitalares (30,31). 

As infecções mais comuns, e as mais prováveis de serem reduzidas como 

resultado do rigor das práticas dos profissionais de saúde em técnicas assépticas e 

anti-sépticas, são as infecções do trato respiratório e do trato urinário (19). Acredita-se 

que elas sejam mais sensíveis aos cuidados de enfermagem do que outros tipos de 

infecções (32). 

Há um forte grau de evidência de que mudanças no staff de enfermagem 

estão relacionadas com morbidade e mortalidade (32). Vários estudos mostram que a 

relação paciente/enfermagem subestimada e a superlotação da unidade aumentam 

o risco de infecção nosocomial (11,24,32-35). Infecções nosocomiais de trato urinário e 

sanguíneas foram correlacionadas positivamente com o absenteísmo dos 

enfermeiros em 4 centros hospitalares (36). Estudo similar sinalizou que um aumento 

na carga de trabalho de enfermagem, devido a falta de enfermeiros, foi seguido de 

um aumento na incidência de infecções hospitalares (37). 

Adicionalmente, pesquisa que comparou pacientes infectados ou colonizados 

com aqueles não infectados e colonizados observou que houve significância entre 

as seguintes variáveis: tempo de permanência na UTI e carga de trabalho de 

enfermagem. Os pacientes infectados e colonizados apresentaram maior tempo de 

permanência na UTI e exigiram maior cuidado de enfermagem (9).  

Para os autores do estudo citado acima, um quadro adequado de pessoal de 

enfermagem é essencial, uma vez que uma equipe sub-dimensionada cria um 

círculo vicioso: se a enfermagem não tem tempo para desempenhar suas atividades 
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de forma adequada, lapsos na utilização dos procedimentos de controle das 

infecções podem ocorrer, aumentando o índice de infecções hospitalares na unidade 

e, conseqüentemente, a carga de trabalho da enfermagem (9).  

Quanto aos outros EAs, como UPs, pesquisa recente concluiu que garantir 

um maior número de horas de enfermagem por paciente, por dia, esteve associado 

com maior probabilidade de ocorrência de UP. Porém os autores sugerem que 

talvez tenham sido omitidos fatores de risco importantes, como imobilidade, má-

nutrição, tempo de pós-operatório, etc., para isolar os efeitos da equipe de 

enfermagem dos fatores de risco do próprio paciente (24).  

Com respaldo da literatura científica, (9-12,19,24-25,27,33-39) podem-se constatar 

evidências de que há relação entre alocação de pessoal de enfermagem e qualidade 

assistencial, com implicações para a segurança do paciente, que, quando colocada 

em risco, pode expressar-se por meio de EAs.  

Assim, a adequação quantitativa da equipe de enfermagem requer enfoque 

particular, tanto do ponto de vista da qualidade dos cuidados como do custo da 

assistência à saúde, visto que uma equipe super-dimensionada implica em alto 

custo, enquanto que uma equipe reduzida tende a determinar a queda da qualidade 

da assistência (11,27,39,40).  
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1.2 Recursos humanos de enfermagem e resultados da assistência 

 

 

Estudos internacionais têm revelado que as características da equipe de 

enfermagem têm influência direta nos resultados em saúde obtidos pela instituição. 

Acredita-se que o nível do staff de enfermagem, como experiência, preparo 

educacional e certificação seja determinante da qualidade da assistência de 

enfermagem e dos resultados na saúde dos pacientes (10,24). 

A despeito da importância desses fatores, a insuficiência numérica e 

qualitativa de recursos humanos para o serviço de enfermagem tem sido questão 

preocupante, uma vez que a inadequação desses recursos, para atendimento das 

necessidades de assistência de enfermagem aos pacientes, compromete 

seriamente a qualidade do cuidado e implica em questões legais e de saúde do 

trabalhador (40). 

Resultados de pesquisa conduzida em hospitais gerais americanos, com 

10.184 enfermeiros e 232.342 pacientes de cirurgia geral, ortopédica e vascular 

permitiram concluir que em situações com alta proporção de pacientes por 

enfermeiro, os pacientes cirúrgicos apresentaram risco maior de morte após 30 dias 

de internação e maiores taxas de falha de resgate (mortes por complicações 

potencialmente tratáveis). O estudo mostrou que o aumento de apenas um paciente 

por enfermeiro esteve associado a um risco 7% maior na probabilidade de morte em 

30 dias após a admissão e a um aumento de 7% no risco de morte por complicação 

(38). 
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 Também pesquisa internacional, que utilizou dados administrativos de 799 

hospitais em 11 estados americanos, 5.075.969 altas de pacientes clínicos e 

1.104.659 de pacientes cirúrgicos, concluiu que a proporção de horas de cuidado 

prestado por enfermeiros registrados esteve associada com melhor cuidado dos 

pacientes hospitalizados (11). 

Por serem freqüentemente os primeiros a detectarem sinais precoces de 

complicações, a presença e atuação de enfermeiros é o principal determinante dos 

resultados serem diferentes entre os pacientes hospitalizados. A sobrevivência de 

um paciente envolve sua avaliação freqüente e o reconhecimento precoce de 

complicações; quando os enfermeiros estão encarregados de cuidar de muitos 

pacientes, sua capacidade de avaliá-los freqüentemente e analisar as informações 

obtidas fica prejudicada (25). 

Revisão sistemática que estudou os efeitos do staff de enfermagem sobre os 

pacientes, publicada em 2004, não encontrou evidências que garantam a relação do 

staff de enfermagem com a incidência de UP ou queda, nem dados conclusivos 

relacionados à incidência de pneumonia e ITU hospitalar. No entanto, sugeriu que o 

staff de enfermagem esteve diretamente associado com menores taxas de morte por 

complicação entre pacientes cirúrgicos. Para pacientes clínicos foram encontradas 

menores taxas de mortalidade e menor tempo de permanência hospitalar (41). 

Em outra investigação foi observada relação inversa entre o percentual de 

horas de trabalho de enfermeiro registrado e resultados de UP, ITU e infecção pós 

operatória, com valor estatisticamente significativo. Uma significância mais 

moderada foi encontrada também com relação ao tempo de permanência, embora 
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tenha havido uma forte correlação entre tempo de permanência e horas de cuidado 

de enfermagem (incluindo todos os tipos de profissionais de enfermagem) (42). Ainda 

nessa perspectiva, estudo adicional encontrou relação inversa entre horas de 

enfermagem por paciente por dia e tempo de permanência em dez, das onze 

unidades estudadas, com valor estatisticamente significativo (43). 

Outro estudo encontrou relação inversa entre horas de enfermeiras 

registradas e erros de medicação, UP, mortalidade e reclamações dos pacientes (32). 

Pesquisa publicada em 2003 afirma que um staff de enfermagem adequado é 

importante para minimizar a incidência de EAs nos hospitais. Hospitais com maior 

número de enfermeiros licenciados apresentaram estatisticamente menores taxas de 

atelectasia pulmonar, UP, queda e ITU. Ainda, considerando a hipótese de um 

incremento de 10% no número médio de enfermeiros licenciados, haveria redução 

de 2% das UPs, 3% das quedas e quase 1% das ITUs. Os autores destacam que o 

dinheiro poupado com a redução dos EAs poderia ser utilizado para custear os 

gastos adicionais com a equipe de enfermagem (35).  

Sabe-se que ainda há muitos aspectos a serem investigados com relação ao 

quantitativo de pessoal de enfermagem, à carga de trabalho requerida pelos 

pacientes e à ocorrência de EAs como indicadores de resultados, sobretudo na 

realidade da assistência hospitalar do Brasil. Assim, pretendeu-se realizar um estudo 

que agregasse conhecimentos aos já existentes e que subsidiasse a adequação dos 

recursos humanos de enfermagem nas UIs médico-cirúrgicas. 

Por acreditar que investigar o efeito da alocação de pessoal e da carga de 

trabalho de enfermagem, segundo as necessidades de cuidados dos pacientes é 
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relevante para a segurança dos pacientes, propôs-se a realização do presente 

estudo, tendo como pressuposto que os EAs ocorrem quando as horas requeridas 

de cuidados pelos pacientes são maiores do que as disponíveis pela equipe de 

enfermagem da Unidade. 
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2.1 Objetivo Geral 

 
 
 

Analisar os efeitos da alocação de pessoal e da carga de trabalho de 

enfermagem nos resultados da assistência aos pacientes em unidades de 

internação médico-cirúrgicas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

1) Identificar as necessidades diárias de cuidados de enfermagem de 

pacientes em unidades de internação médico-cirúrgicas segundo o PFS/WM-IM – 

Patient Focused Solutions/Workload Measurement – Inpatient Methodology 

(Soluções com Foco no Paciente/Medida da Carga de Trabalho – Metodologia para 

Pacientes Internados). 

2) Determinar a adequação entre o quantitativo da equipe de enfermagem 

disponível e o recomendado, de acordo com o PFS/WM-IM. 

3) Verificar a relação entre alocação de pessoal de enfermagem e resultados 

da assistência ao paciente segundo a ocorrência de queda, erro de medicação, 

retirada não programada de sondas, cateteres ou drenos, úlcera por pressão, 

pneumonia e infecção de trato urinário adquiridas no hospital.
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3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, descritivo, transversal e 

prospectivo.  

 

 

3.2 Local do Estudo 

 
 

O estudo foi realizado em duas UIs médico-cirúrgicas, com 20 e 15 leitos 

cada uma, denominadas UI-A e UI-B respectivamente. Encontram-se localizadas em 

um hospital particular de nível terciário e médio porte do município de São Paulo, 

que presta atendimento a pacientes clínicos e cirúrgicos de diferentes 

especialidades médicas e que realiza a SAE. 

A equipe de enfermagem das UIs é composta por um enfermeiro para cada 

15 a 20 leitos e auxiliares de enfermagem na proporção 1: 5 pacientes. Esse quadro 

de pessoal mantém-se constante, por meio de horas extras ou de remanejamento de 

pessoal de outras unidades, mesmo na vigência de absenteísmo, licença-médica ou 

qualquer outro problema que interfira no quantitativo de pessoal. 

A SAE é implementada em todas as unidades do hospital e inclui: histórico, 

prescrição e evolução de enfermagem, todos realizados de maneira informatizada. O 

enfermeiro é responsável pela coordenação da assistência de enfermagem e pela 

execução dos procedimentos de alta complexidade. Os auxiliares de enfermagem 
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prestam assistência integral ao paciente, norteados pela prescrição de enfermagem, 

estando sob a supervisão e orientação do enfermeiro. 

Escolhido segundo amostra de conveniência, esse hospital possui um sistema 

informatizado de notificação de EAs, considerados como indicadores de qualidade 

pelo sistema nacional de acreditação hospitalar, que lhe concedeu certificação e 

reconhecidos como indicadores de “não conformidade” com o padrão assistencial. 

Dentro de uma política não punitiva diante de EAs (41-46), os profissionais são 

orientados a notificá-los, de forma anônima, em uma planilha informatizada 

disponível nas UIs. Quando detectado um EA, é responsabilidade do enfermeiro o 

preenchimento da “planilha de não conformidade”, que é então encaminhada à 

Comissão de Qualidade Hospitalar (CQH). 

 

 

3.3 Amostra 

 

 

Fizeram parte do estudo todos os pacientes adultos, com idade igual ou maior 

do que 16 anos, internados nas duas UIs selecionadas, no período de 15 de Agosto 

a 30 de Setembro de 2006, independente do sexo, categoria diagnóstica principal e 

tipo de tratamento, isto é, clínico ou cirúrgico. 

A amostra final foi composta por 387 pacientes - 218 na UI-A e 169 na UI-B. 
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3.4 Variáveis 

 

 

As variáveis analisadas encontram-se descritas a seguir: 

 

 

3.4.1 Variáveis dependentes 

 

 

Os resultados de cuidado dos pacientes (queda; erro de medicação; retirada 

não programada de sondas, cateteres ou drenos; UP; pneumonia e ITU adquiridas 

no hospital) foram considerados variáveis dependentes. 

 

 

3.4.2 Variáveis independentes  

 

 

Alocação de pessoal (quantitativo de pessoal de enfermagem por paciente); 

carga de trabalho de enfermagem; variação da equipe (recomendado versus 

disponível, com base em horas de cuidados disponíveis versus horas requeridas), e 
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composição da equipe de enfermagem (número de enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem) foram consideradas variáveis independentes. 

 

 

3.4.3 Variáveis de controle 

 

 

Idade, gênero, tipo de tratamento, origem e destino, diagnóstico médico, 

medida individual de necessidades de cuidados do paciente foram utilizadas como 

variáveis de controle. 

 

 

3.5 Procedimentos para Coleta de dados 

 

 

Para a realização deste estudo elegeu-se o instrumento Patient Focused 

Solutions/Workload Measurement-Inpatient Methodology, (PFS/WM-IM)1 para 

classificar os pacientes segundo as necessidades de cuidados, avaliar a carga de 

trabalho de enfermagem e analisar a alocação de recursos humanos de 

enfermagem em UI médico-cirúrgica. 

                                                 
1 Fonte: Quadramed Corporation. Informações gerais sobre a metodologia de medida da carga de 
trabalho para pacientes internados – soluções com foco nos pacientes. Chicago; 2001 [Folder]. 
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A avaliação dos resultados da assistência foi realizada utilizando-se os 

indicadores de não conformidade previamente determinados e definidos pela 

instituição campo do estudo, acrescido de outros mencionados pela literatura. 

 

 

3.5.1 Metodologia para a medida da carga de trabalho de enfermagem de 

pacientes internados segundo as necessidades dos pacientes (PFS/WM-IM). 

 

 

O PFS/WM-IM é uma metodologia desenvolvida e patenteada pela 

Quadramed Corporation, resultante da atualização, em 2000, de um sistema de 

classificação de pacientes que teve início na década de 70.  A versão anterior, 

denominada Type VI Methodology – Patient Classification Tool, era constituída por 

36 indicadores com pesos determinados através de coeficientes de regressão, que 

permitiam a classificação do paciente em seis categorias - daí o nome do 

instrumento - definidas por faixas crescentes de horas de cuidados de enfermagem, 

necessárias em um período de 24 horas. Essa versão, adaptada para a realidade 

brasileira em 2005 (47), classificava os pacientes com base nas necessidades de 

cuidados requeridas e não nas tarefas realizadas pelos profissionais de 

enfermagem. 

Com o objetivo de substituir o Type VI e ter um sistema mais abrangente, o 

PFS/WM-IM foi desenvolvido no decorrer de três anos, em mais de 20 instituições 

incluindo dados de cerca de 5 mil pacientes.  
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Após a realização das diferentes etapas de validação (validade de face, de 

conteúdo, de constructo, de critério), o PFS/WM-IM abrangeu 87% da variação dos 

cuidados requeridos pela amostra de pacientes estudada. Além disso, análises 

estatísticas apuradas encontraram resultados significativos quando foram analisados 

grupos de idade, especialidades clínicas, unidades de cuidados e tempo de 

permanência, garantindo a confiabilidade e a validade do PFS/WM-IM. 

Na sua versão atual, o PFS/WM-IM é composto por 30 itens mutuamente 

excludentes, baseados nas necessidades de cuidados dos pacientes que não se 

restringem apenas à esfera biológica, mas consideram também a dimensão 

psicossocial do cuidado, incluindo dados referentes à: atividades de vida diária, 

reabilitação, suporte de comunicação e cognitivo, precauções de isolamento, 

administração de fluídos e medicamentos, cuidados respiratórios, 

cardiovasculares/neurológicos e preventivos com a pele, cuidados com 

feridas/incisões, necessidades de informação/instrução e educativas para mudança 

de estilo de vida.  

Após avaliação, cada indicador recebe um peso específico que, associado ao 

valor de acuidade calculado para a unidade de estudo, permite obter uma pontuação 

total. De modo semelhante à versão anterior, o PFS/WM-IM classifica os pacientes 

segundo as necessidades de cuidados de enfermagem em seis tipos, num grau de 

complexidade crescente, segundo as horas de cuidado requeridas, ou seja, cerca de 

4, 7, 10 e 14 horas nos tipos 1, 2, 3 e 4 para atendimento em UIs não 

especializadas. A média da complexidade da totalidade dos pacientes da unidade 

permite determinar o staff recomendado para a assistência de enfermagem.  
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O PFS/WM-IM analisa a carga de trabalho de enfermagem referente às 

últimas 24 horas, mas também permite avaliações em tempo real. Baseado em 

pesquisas e clinicamente testado em departamentos específicos, é aplicável a 44 

diferentes populações clínicas e cirúrgicas e suas sub-especialidades.  

Dentre suas aplicabilidades, permite analisar necessidades de cuidados de 

pacientes; realizar alocação efetiva do pessoal de enfermagem e otimizá-la; 

entender a complexidade dos pacientes; gerar informações que permitam 

comparações interinstitucionais; fornecer dados que permitem avaliar o impacto do 

staff de enfermagem nos resultados em saúde do paciente. 

É um modelo que utiliza uma metodologia objetiva, que leva em conta as 

necessidades individuais dos pacientes para os cuidados de enfermagem, tornando 

o paciente muito mais do que um número do censo hospitalar. Inclui várias medidas: 

total de horas da equipe de enfermagem dedicada ao cuidado do paciente; variação 

da equipe de enfermagem; horas de cuidado de enfermagem requeridas baseadas 

em medida das necessidades individuais de cuidado do paciente; variação entre 

horas de cuidado necessárias e horas de cuidado disponíveis e o conceito de “EAs 

enfermagem sensíveis” como indicadores de resultado. (48)
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3.5.2 Indicadores de resultados ou de não conformidade 

 

 

 Como parte integrante de um sistema de acreditação hospitalar, a instituição 

campo de estudo utiliza vários indicadores de enfermagem para avaliação da 

qualidade assistencial, entre eles: erro de medicação, queda, retirada não 

programada de sondas, cateteres ou drenos, UP adquirida no hospital2. 

Para efeito deste estudo, optou-se por utilizar como EAs, além dos referidos 

anteriormente, quadros de pneumonia e ITU hospitalares, uma vez que essas 

informações encontravam-se também disponíveis nos registros da instituição. 

Assim sendo, para cada um dos indicadores de resultado (ou de não 

conformidade) foram considerados os aspectos a seguir. 

Queda: local de queda (cama; maca; cadeira; poltrona; da própria altura). O 

nível de consciência do paciente no momento da queda e atitudes preventivas 

instituídas, tais como elevação de grades e restrição física também eram 

informações disponíveis. 

Erro de medicação: administração de medicamento não prescrito; via de 

administração incorreta; dose errada; não administração ou omissão da 

administração de medicamento prescrito (incluindo não administração do 

medicamento no horário prescrito); tempo de infusão divergente do prescrito; outros. 

                                                 
2 Fonte: Apostila do Comitê de Qualidade Hospitalar sobre indicadores de enfermagem. São Paulo; 
2006. 
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 Retirada não programada de sondas, cateteres ou drenos: obstrução; 

extravasamento; retirada acidental parcial ou total, com informações disponíveis 

acerca da data de inserção e do tipo de artefato, assim como condições de fixação 

do mesmo e dados clínicos do paciente no momento do evento. 

Úlcera por pressão: estágios I a IV, conforme preconizado pela escala de 

avaliação de risco de UP de Braden, aplicada diariamente pelo enfermeiro 

assistencial, incluindo descrição do local afetado. 

Pneumonia adquirida no hospital: presença ou ausência, segundo critérios 

estabelecidos pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da 

instituição, que utiliza critérios clínicos e radiológicos para confirmação diagnóstica. 

Infecção do trato urinário adquirida no hospital: presença ou ausência, 

segundo critérios estabelecidos pela CCIH da instituição, que utiliza critérios clínicos 

e laboratoriais para confirmação diagnóstica.  

 

 

3.5.3 Instrumento de coleta de dados 

 

 

Para a realização do presente estudo foi elaborado um instrumento específico 

para coleta de dados, contendo dados demográficos e clínicos do paciente e os itens 

do PFS/WM-IM, além de dados referentes ao quantitativo da equipe de enfermagem. 

O instrumento de coleta de dados denominado “Instrumento de medida da 

carga de trabalho de enfermagem e indicadores de resultado” (Apêndice A) 
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constituiu-se de três partes: identificação do paciente, itens do PFS/WM-IM e 

relativos aos eventos adversos.  

A primeira parte foi composta por dados de identificação do paciente, tais 

como nome, gênero e idade, seguidos pelos dados clínicos, ou seja, data e hora da 

admissão na UI, procedência [residência, outro hospital, unidade de terapia intensiva 

(UTI), unidade de cuidados semi-intensivos (USI), pronto atendimento (PA), centro 

cirúrgico (CC) e outros], motivo da internação na UI (doença relacionada aos 

sistemas: cardiovascular, respiratório, digestório, endócrino, neurológico, 

osteomuscular, uroreprodutor, hepático, imunológico, renal, e ainda, submetidos à 

cirurgia plástica); diagnóstico médico e tipo de tratamento (clínico, cirúrgico eletivo 

ou cirúrgico de urgência), data e hora de alta da UI e destino após a alta hospitalar. 

A segunda parte incluiu os itens integrantes do PFS/WM-IM e a terceira a 

especificação dos EAs selecionados para este estudo, ambos com espaço para 

preenchimento diário dos dados. 

O instrumento ”Equipe Diária de Enfermagem na Unidade de Internação 

Médico-Cirúrgica” (Apêndice B) abrangeu dados relativos à composição da equipe 

de enfermagem da UI: número de enfermeiros administrativos e assistenciais, 

número de técnicos e auxiliares de enfermagem, encontrados por plantão (manhã: 7 

às 13 horas; tarde: 13 às 19 horas e noite: 19 às 7 horas), assim como total de 

pacientes por turno e nas 24 horas, também com espaço para preenchimento diário.   
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3.5.4 Operacionalização da coleta de dados 

 

 

 A operacionalização da coleta de dados foi realizada em dois momentos 

distintos: o primeiro voltado para a tradução do instrumento de medida de carga de 

trabalho de enfermagem para a língua portuguesa e o segundo, para os 

procedimentos de coleta de dados propriamente ditos. 

 

 

3.5.4.1 Tradução do instrumento de coleta de dados 

  

 

 A primeira fase consistiu dos procedimentos de tradução do PFS/WM-IM 

para a língua portuguesa, uma vez que o instrumento foi originalmente desenvolvido 

na língua inglesa.  Porém, por se tratar da atualização do Type VI, já validado para a 

realidade brasileira e com vários dos seus itens preservados, optou-se por realizar 

somente as etapas de tradução, versão à língua de origem e pré-teste do 

instrumento (49). 

 A tradução compreende a fase de versão da língua original para o idioma de 

interesse. Essa etapa tem melhor qualidade quando desenvolvida por dois ou três 

tradutores qualificados, independentes, o que permite a detecção de erros 

decorrentes de interpretações divergentes de termos ambíguos no idioma original 

(49). 
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No presente estudo, a tradução do instrumento da versão original em inglês 

para a língua portuguesa foi feita por três profissionais com domínio da língua 

inglesa e portuguesa, previamente informados dos objetivos da tradução. 

 Após essa fase, as três traduções do instrumento foram analisadas pela 

pesquisadora e por três enfermeiros com domínio dos idiomas e atuantes nas áreas 

de ensino e assistência em enfermagem médico-cirúrgica. No caso de 

discordâncias, solicitou-se um novo parecer dos tradutores, tendo como propósito 

chegar a uma única versão traduzida para a língua portuguesa. 

 O instrumento na língua portuguesa foi traduzido de volta à língua de origem, 

por outros três tradutores também com domínio dos idiomas e atuantes na área de 

saúde, etapa denominada retroversão ou backtranslation. A retroversão corresponde 

à versão do instrumento traduzido para o idioma de origem com o objetivo de 

aperfeiçoar a qualidade da versão final. Cada tradução deve ser rigorosamente 

traduzida de forma independente para permitir a detecção de equívocos (49). 

Para assegurar a qualidade da tradução reversa, os tradutores devem ter 

fluência em ambos os idiomas e, ao contrário dos profissionais responsáveis pela 

primeira tradução, não devem ter conhecimento prévio das intenções do instrumento 

original, impedindo o aparecimento de vieses desnecessários (49). 

Realizado esse procedimento, novamente a pesquisadora, juntamente com 

três enfermeiros, avaliou as versões e em caso de divergências buscou saná-las 

junto aos tradutores. Após consenso, o instrumento foi considerado pronto para a 

fase de pré-teste. 
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 A fim de avaliar a equivalência das versões original e final foi aplicado o pré-

teste. Para tal, foi realizada a técnica de prova, buscando avaliar a compreensão do 

instrumento pela população alvo (49). 

 Nesta fase, colaboraram duas enfermeiras das UIs do hospital campo de 

estudo, que aceitaram participar da pesquisa. Estas receberam orientações gerais 

sobre o instrumento, ou seja, itens que o compunham e instruções para o 

preenchimento. 

Cada enfermeira, de forma independente, aplicou o instrumento em três 

pacientes, de sua escolha, internados nas UIs. Ao término da aplicação, essas 

profissionais apresentaram sua avaliação por escrito, comentando sobre a 

compreensão dos itens, facilidades e dificuldades no preenchimento do instrumento. 

Após esse percurso metodológico (Apêndice C - Fluxograma de tradução do 

PFS/WM-IM para a língua portuguesa), e os ajustes necessários, o instrumento foi 

considerado adequado para uso na realidade brasileira. 

Antecedendo a coleta de dados, a pesquisadora aplicou o instrumento em 

uma amostra de dez pacientes com vistas a se familiarizar com o instrumento e 

avaliar a melhor forma de obtenção das informações.  
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3.5.4.2 Procedimentos de coleta de dados propriamente ditos 

 

 

Inicialmente o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (CEP-EEUSP) e somente 

após aprovação a coleta de dados teve início. 

Em posse do parecer favorável do CEP (Anexo A), o projeto de pesquisa foi 

encaminhado para a Gerência de Enfermagem do hospital campo de estudo para 

apreciação, juntamente com o “Termo de responsabilidade do pesquisador” 

(Apêndice D), documento que afirma o compromisso do pesquisador com o 

anonimato da instituição e dos pacientes envolvidos.  

As informações necessárias para o estudo foram extraídas dos prontuários 

dos pacientes, das planilhas de não conformidade assistencial utilizadas no hospital 

e dos registros da CCIH. Os dados relacionados ao quantitativo de pessoal, por 

plantão e nas 24 horas, foram obtidos da escala diária de pessoal de enfermagem 

disponível nas UIs. 

 Para fins de padronização da coleta dos itens do PFS/WM-IM, foram 

consideradas as informações referentes às 24h do dia anterior que se completaram 

às 7h da manhã. Os dados dos prontuários foram coletados pela própria 

pesquisadora, diariamente, da admissão à alta do paciente, no período pré-

estabelecido para coleta dos dados. Avaliações realizadas no primeiro e no último 
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dia de permanência na UI, ou seja, na admissão e alta, foram feitas, 

independentemente de terem sido completadas 24h.  

Embora se tenha avançado em direção à monitorização dos EAs, inclusive 

por meio de programas institucionais de gerenciamento de riscos, a subnotificação é 

ainda uma realidade na maioria das instituições. Por esse motivo, a busca ativa de 

informações fez parte deste trabalho, sem, contudo, estimular qualquer forma de 

notificação dos EAs. 

 

 

3.6 Tratamento dos dados 

 

 

Foram usados os softwares Microsoft Office Excel, versão 2003 e Microsoft 

Access, versão 2003 para o processamento dos dados e para o gerenciamento do 

banco de dados respectivamente. O programa SPSS for Windows, versão 13.0, foi 

utilizado para a execução dos cálculos estatísticos, elaboração e edição de gráficos, 

contando com o suporte de profissional especialista em estatística. 

As variáveis qualitativas foram apresentadas de maneira descritiva, em 

freqüências absolutas e percentuais. Para as variáveis quantitativas foram utilizadas 

médias e medianas para resumir as informações, além de desvios padrão, valores 

mínimos e máximos para indicar a variabilidade dos dados. 

Em relação às variáveis quantitativas, inicialmente foi aplicado o teste de 

Kolmogorov – Smirnov para determinar se os dados seguiam a distribuição normal. 
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O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os 

valores médios de idade e de dias de internação entre pacientes com e sem evento 

adverso. 

Para a comparação dos valores médios de dias de internação entre pacientes 

com diferentes tipos de internação e para comparar se, em média, a quantidade de 

horas disponíveis não diferia da quantidade de horas requeridas, utilizou-se o teste t 

de Student. 

O teste de Análise de Variância foi empregado para a comparação dos 

valores médios de dias de internação entre pacientes com diferentes faixas etárias. 

Para as comparações múltiplas aplicaram-se os testes de Bonferroni para corrigir o 

valor de α. 

O teste Qui-Quadrado ou exato de Fisher (F) foi necessário para verificar se a 

distribuição das variáveis idade e tipo de internação entre os grupos com e sem 

evento adverso eram semelhantes. 

O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para verificar a 

intensidade da associação existente entre duas variáveis quantitativas. 

O coeficiente de correlação intraclasse avaliou a homogeneidade (ou 

concordância) entre duas medidas: horas disponíveis e horas requeridas.  

O teste de análise de variância com medidas repetidas (univariada) foi 

utilizado para realizar a comparação conjunta de horas requeridas versus horas 

disponíveis, comparando com os grupos com e sem EA. 
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A análise de regressão logística foi utilizada para verificar a influência da 

relação: horas disponíveis x horas requeridas x quantitativo de equipe de 

enfermagem na ocorrência de EAs. 

O nível de significância para todos os testes realizados foi estabelecido em 

5%. 

Após serem analisados, os dados foram apresentados em forma de tabelas e 

figuras. 
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4 Resultados 
 

 

Para atender aos objetivos deste estudo, os resultados encontrados serão 

apresentados de forma descritiva, considerando as UIs A e B separadamente, tendo 

em vista serem unidades que merecem ser analisadas em sua particularidade. 

Embora não tenha sido objetivo do estudo comparar as duas UIs, a apresentação 

dos resultados levará em conta as diferenças e semelhanças existentes entre elas.   
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4.1 Caracterização dos pacientes das unidades A e B 

  

 

A tabela 1 apresentada abaixo sumariza características demográficas e 

clínicas dos pacientes de ambas as unidades. 

Tabela 1 - Pacientes das UIs A (N=218) e B (N=169) segundo características 
demográficas e clínicas. São Paulo, 2006. 
 
 UI-A UI- B 
 n % n % 
Gênero     
masculino 125  57,3 77  45,6 
feminino  93  42,7 92  54,4 
Total 218 100,0 169 100,0 
Faixa Etária     
61 ├ 84  38,5 61  36,1 
41 ├┤ 60 80  36,7 57  33,7 
21 ├┤ 40 45  20,7 48  28,4 
16 ├┤ 20   9   4,1   3   1,8 
Total 218 100,0 169 100,0 
Idade     
Média (+- DP)  55,0 (+-20,0)  52,9 (+-19,2) 
Mediana  54  53 
Mín-Máx  18-98  17-98 
Tipo de tratamento     
Clínico  81 37,2 73 43,2 
Cirúrgico eletivo 137 62,8 96 56,8 
Cirúrgico de urgência - - - - 
Total 218 100,0 169 100,0 
Tempo de internação (dias)     
Média (+- DP)  6,0 (+-25,1)  4,6 (+-7,2) 
Mediana  2  2 
Mín-Máx  0-362  0-54 

 Continua 
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Conclusão 
 UI-A UI- B 
 n % n % 
Motivo de internação 
(Afecções)     
Sist. Digestório 60  27,5 93  55,0 
Sist. Endocrino 28  13,0   9    5,3 
Sist. Cardiovascular 27  12,6 18  10,7 
Sist. Osteomuscular 22  10,0   7   4,1 
Sist. Neurológico 19    8,7 13   7,7 
Sist. Respiratório 17    7,8   8   4,7 
Sist. Uroreprodutor 17    7,8   8   4,7 
Sist. Imunológico 14    6,0  -  - 
Cir. Plástica   8    3,7   2   1,2 
Sist. Renal   4    1,9   6   3,6 
Sist. Hepático   2    1,0   5   3,0 
Total 218 100,0 169 100,0 
Procedência     
PA  50   22,9 80  47,3 
Residência 114   52,3 63  37,3 
USI  14    6,4   3   1,8 
UTIG  14    6,4   4   2,4 
UTICV    6    2,7   6   3,5 
UI  18    8,2   4   2,4 
CC    1    0,5    9   5,3 
Outros    1    0,5 - - 
Total 218 100,0 169 100,0 
Destino     
Residência 186  85,3 148 87,6 
Óbito  13    6,0    6   3,6 
CC    5    2,3    4   2,3 
USI    3    1,4    3   1,8 
UTICV    3    1,4    3   1,8 
PI*    3    1,4   -   - 
CR**    3    1,4   -   - 
UTIG    1    0,4    1    0,6 
UI    1    0,4    4    2,3 
Total 218 100,0 169 100,0 

*   PI  =  Permaneciam internados 
** CR = Casa de repouso 

Os dados da Tabela 1 mostram que no período de 47 dias do estudo, 

estiveram internados nas UIs A e B, respectivamente, 218 e 169 pacientes. 

No que se refere às características demográficas dessa amostra, observou-se 

predomínio do gênero masculino (57,3%) na UI-A e do feminino (54,4%) na UI-B. A 
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presença de idosos prevaleceu em ambas, com 38,5% e 36,1% de pacientes com 

idade igual ou maior do que 61 anos, respectivamente, nas UIs A e B. No entanto, 

quando se analisaram os pacientes com idade igual ou maior do que 41 anos, 

verificou-se que na UI-A esse contingente era de 75,2%, enquanto que na B era de 

69,8%. As médias de idade foram próximas, ou seja, 55,0 (+-20,0) anos e 52,9 (+-

19,2) anos e mediana de 54 e 53 anos nas UIs A e B, respectivamente. 

Quanto às características da internação hospitalar, observou-se que a maioria 

dos pacientes da UI-A (62,8%) e da UI-B (56,8%) foram submetidos a tratamento 

cirúrgico eletivo e tiveram como motivo principal de internação as doenças do 

sistema digestório. Essa proporção, porém, foi maior na UI B (55,0%) e de 27,5% na 

UI A. Nesta última as doenças do sistema endócrino (13,0%) e cardiovascular 

(12,6%), foram as segundas e terceiras maiores freqüências.  

Sobre a permanência hospitalar, pacientes da UI-A, permaneceram 

internados, em média, 6,0 (+-25,1) dias, com variação de 0 a 362 dias. Na UI-B, a 

média de internação foi de 4,6 (+-7,2) dias, mínimo de 0 e máximo de 54 dias. A 

mediana foi de 2 dias para ambas as unidades. 

A procedência da maioria dos pacientes da UI-A foi a residência (52,3%), 

enquanto que da UI-B, foi o PA (47,3%), seguido pela residência (37,3%). Após a 

alta hospitalar, a grande maioria dos pacientes das UIs A e B tiveram destino 

semelhante, para a residência, ou seja, 85,3% e 87,6%, respectivamente, nas UIs A 

e B. Observou-se também baixa mortalidade: 6,0% e 3,6% respectivamente, para as 

UIs A e B, no período estudado. 
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Ao se analisar estatisticamente as variáveis: tipo de tratamento e tempo de 

internação hospitalar, na UI A, verificou-se que não houve diferença significativa 

entre os grupos submetidos a tratamento clínico ou cirúrgico eletivo e tempo de 

internação (em dias). Apesar disso, constatou-se uma tendência (p =0,059) de que 

os pacientes submetidos a tratamento clínico ficassem mais tempo internados (11,4 

+- 40,4 dias) do que os cirúrgicos (2,8+- 3,9 dias). Na UI B, pacientes submetidos a 

tratamento clínico permaneceram mais tempo internados (7,1+-9,3 dias), do que os 

cirúrgicos (2,7+-4,1 dias), diferença esta estatisticamente significativa (p<0,001). 

Ao se analisar a associação entre as variáveis: idade e tempo de internação 

hospitalar observou-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre 

elas na UI-A (p=0,508). Já, na UI-B, essa diferença foi constatada (p=0,019), sendo 

que pacientes com idade igual ou maior do que 81 anos apresentaram maior tempo 

de internação (10,3+-12,0 dias), comparativamente ao grupo com faixa etária entre 

41 a 60 anos (3,2 +- 3,9 dias). 
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4.2 Caracterização das necessidades diárias de cuidados de enfermagem nas 

unidades A e B segundo PFS/WM-IM. 

 

 

Com o objetivo de verificar as necessidades diárias de cuidados de 

enfermagem nas unidades estudadas, o instrumento PFS/WM-IM, aplicado durante 

47 dias, em 218 pacientes da UI-A e em 169 da UI-B, resultou em respectivamente 

965 e 793 medidas, totalizando, portanto, 387 pacientes avaliados e 1728 medidas 

realizadas. A classificação dos pacientes por tipo encontra-se apresentada nas 

Figuras 1 e 2, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

28% 

59% 

13% 

Tipo 3 Tipo 2 

23% 

57% 

20% 

Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 1 
 

Figura 1. Distribuição dos pacientes da 

UI-A, segundo PFS/WM-IM. São 

Paulo, 2006. 

 Figura 2. Distribuição dos pacientes da 

UI-B, segundo PFS/WM-IM. São 

Paulo, 2006. 
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Observa-se nas Figuras 1 e 2, que a maioria dos pacientes das UIs A (57,0%) 

e B (59,0%) foi classificada como tipo 2, compatível com pacientes de baixa 

complexidade. Em seguida, observou-se predominância dos pacientes do tipo 1 

(23,0% e 28,0%, nas UIs A e B, respectivamente). Cerca de 20,0% dos pacientes da 

UI-A e 13,0% da UI-B foram classificados como do tipo 3. Os pacientes do tipo 4 

corresponderam a menos de 1% da amostra e não foram considerados. Conforme 

esperado, não foram encontrados pacientes do tipo 5 e 6 em nenhuma das UIs 

estudadas. 

Os dados da tabela 2 mostram que em se tratando da carga horária exigida 

nas 24 horas, os pacientes internados na UI-A exigiram de 3,8 a 11,6 horas de 

cuidado de enfermagem, em média, por dia, variando do tipo 1 ao 4. 

Considerando a UI-B, a carga horária exigida nas 24 horas variou de 3,8 h 

para os pacientes do tipo 1 a 9,7 horas para os pacientes tipo 4. 

Destaca-se a diferença de horas observada entre os pacientes classificados 

como sendo do tipo 3 nas UIs A e B, explicada pelo grau de acuidade de cada 

unidade. 

Tabela 2 – Horas de cuidado requeridas pelos pacientes das UIs A e B em 
média, por dia, segundo tipo PFS/WM-IM. São Paulo, 2006. 

 

Tipos UI-A UI-B 

1 3,8h 3,8h 

2 5,5h 5,1h 

3 8,2h 5,9h 

4 11,6h 9,7h 
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           As figuras 3 e 4 proporcionam melhor visualização da distribuição da 

classificação dos pacientes por tipo PFS/WM-IM, por dia de estudo, no total dos 47 

dias analisados.  

Observa-se uma distribuição mais homogênea dos diferentes tipos, com 

predomínio absoluto dos tipos 1, 2 e 3 entre os dias analisados na UI-A. Na UI-B 

também predominaram pacientes dos tipos 1, 2 e 3 ao longo do estudo, porém com 

variações mais bruscas de distribuição, havendo dias com predomínio de pacientes 

tipos 2 e 3 alternadamente, não ocorrendo homogeneidade nessa distribuição de 

pacientes. 

 

 

4.3 Caracterização dos eventos adversos nas unidades A e B 

 

 

Uma vez identificadas características demográficas e de internação da 

amostra, bem como a classificação dos pacientes segundo as necessidades de 

cuidados de enfermagem, deu-se continuidade ao estudo, com a análise dos EAs no 

decorrer da internação hospitalar. 
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Tabela 3 - Distribuição dos pacientes das UIs A e B segundo ocorrência de evento 
adverso. São Paulo, 2006. 
 

 UI-A UI-B 

 
 

n % n % 

Sim 
 

14 6,4 12 7,1 

Não 
 

204 93,6 157 92,9 

Total 
 

218 100,0 169 100,0 

 

Os dados da Tabela 3 mostram que do total de pacientes das UIs A e B, 

respectivamente, 14 (6,4%) e 12 (7,1%) sofreram algum EA durante a permanência 

no hospital. 

Na UI-A, 14 pacientes sofreram um total de 23 EAs, sendo que 9, 3 e 2 

pacientes foram vítimas de 1, 2 e 4 eventos, respectivamente. Dos 23 EAs da UI-A, 

houve 13 retiradas não programadas de sondas, cateteres ou drenos, 8 erros de 

medicação, 1 UP e 1 ITU. Com relação à UI-B, verificou-se que 12 pacientes 

sofreram 13 EAs, ou seja, 11 pacientes sofreram 1 EA cada e 1 paciente foi vítima 

de 2 EAs, sendo 10 erros de medicação, 2 retiradas não programadas de sondas, 

cateteres ou drenos e 1UP. 

Em nenhuma das UIs foi detectada a ocorrência de queda ou infecção 

pulmonar no período estudado. 

Os resultados a seguir mostram a análise da associação entre as variáveis 

eventos adversos e idade e tempo de permanência em cada uma das UIs. 
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Tabela 4 - Resultados da análise de associação dos eventos adversos com idade e 
tempo de internação, nas UIs A e B. São Paulo, 2006. 
 
 UI- A UI- B 
 Evento Adverso  Evento Adverso  
 não sim p-valor não sim p-valor
Idade (anos)       
Média (+-DP) 54,6 (+-19,7) 60,9 (+-23,7)  52,5 (+-19,1) 57,3 (+-21,5)  
Mediana 54 57,5 0,356* 53 55,5 0,440* 
Mín-Máx 18-98 23-95  17-98 28-87  
Internação 
(dias)       
Média (+-DP) 5,7(+-25,8) 9,9(+-9,6)  4,3(+-7,0) 9,1(+-8,1)  
Mediana 2 7 <0,001* 2 7 <0,001*
Mín-Máx 0-362 2 - 33  0-54 2 - 32  

*Teste de Mann-Whitney 

Com relação à idade, os dados da tabela 4 mostram que não houve diferença 

entre a média de idade dos pacientes e a ocorrência de EAs, nas UIs A (p=0,356) e 

B (p=0,440). Quanto ao tempo de permanência, pacientes das UIs A e B que 

sofreram EAs apresentaram, em média, um maior período de internação (p <0,001). 

 

Tabela 5 - Resultados da análise de associação dos eventos adversos com tipo de 
tratamento, nas UIs A e B. São Paulo, 2006.  
 
  UI- A UI- B 
  Evento Adverso  Evento Adverso  
  não sim p-valor não sim p-valor 
Tipo de 
Tratamento n % n %  n % n %  

Clínico  76 37,3  5 35,7  63 40,1 10 83,3  
Cirúrgico 
Eletivo 128 62,7  9 64,3 0,908* 94 59,9  2 16,7 0,005* (F) 

Total 204 100,0 14 100,0  157 100,0 12 100,0  

*Teste Qui-Quadrado ou exato de Fisher (F) 
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Os resultados da Tabela 5 mostram que não houve diferença entre o tipo de 

tratamento (clínico e cirúrgico eletivo) e ocorrência de EA na UI-A (p=0,908), 

contrariamente ao observado na UI-B (p=0,005). Nesta, maior porcentagem de 

pacientes submetidos a tratamento clínico (83,3%) foram vítimas de EA. 

 

 

4.4. Adequação entre o quantitativo de enfermagem disponível e o 

recomendado e a ocorrência de eventos adversos.   

 

Com o objetivo de verificar a relação entre a alocação de pessoal de 

enfermagem e os resultados na assistência ao paciente, por meio da ocorrência de 

EAs, inicialmente foram calculadas as horas de enfermagem disponíveis de acordo 

com o quantitativo de profissionais existentes e as requeridas pelos pacientes, nas 

UIs A e B. 

 

Tabela 6 - Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo das horas 
disponíveis e requeridas nas UIs A e B. São Paulo, 2006. 
 

 UI-A  UI-B 
Horas disponíveis    
Média (+-DP) 7 (+-0,8)  6,2 (+-0,9) 
Mediana 7  5,9 
Mín-Máx 5,6-9,7  5,0-9,1 
Horas requeridas    
Média (+-DP) 5,8 (+-0,8)  4,9 (+-0,6) 
Mediana 5,7  5,0 
Mín-Máx 4,3-7,4  3,7-6,9 

 p< 0,001*  p< 0,001* 
 

*teste t-Student 
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 Os dados da Tabela 6 demonstram que as horas disponíveis de enfermagem, 

em média, eram significativamente maiores do que as requeridas pelos pacientes 

(p<0,001), em ambas as unidades, respectivamente 7 e 5,8 horas na UI-A e 6,2 e 

4,9 horas, na UI-B. 

Com vistas a verificar o grau de associação entre as horas disponíveis de 

enfermagem e as horas requeridas de cuidados, em cada UI, os resultados 

encontram-se apresentados nas Figuras 5 e 6, a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 6 7 8 9 10

Horas disponíveis

4

5

6

7

H
o

ra
s
 r

e
q

u
e
ri

d
a
s

H
or

as
 re

qu
er

id
as

 

Horas disponíveis 
5 6 7 8 9 10

Horas disponíveis

4

5

6

7

H
o

ra
s 

re
q

u
er

id
as

H
or

as
 re

qu
er

id
as

 

Horas disponíveis 

Pearson = 0,742     Pearson = 0,613 
ICC = 0,740       ICC = 0,675  
 

 

Figura 5. Dispersão dos valores 
médios de horas disponíveis e 
requeridas pelos pacientes da UI-A. 
São Paulo, 2006. 

 Figura 6. Dispersão dos valores 
médios de horas disponíveis e 
requeridas pelos pacientes da UI-B. 
São Paulo, 2006. 
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Conforme resultados do coeficiente de correlação de Pearson e do Índice de 

Correlação Intraclasses (ICC), respectivamente, 0,742 e 0,740 na UI-A e 0,613 e 

0,675 na UI-B, pode-se constatar forte correlação linear entre horas disponíveis e 

horas requeridas, bem como concordância/homogeneidade entre os dados, nas 

duas unidades, embora mais elevada na UI-A. 

Prosseguindo com as análises, realizou-se a comparação entre horas 

disponíveis e requeridas e a ocorrência de EAs nas 2 UIs.  

A Tabela 7 e a Figura 7, a seguir, detalham os resultados obtidos na UI-A. 

 

Tabela 7 - Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo das horas 
disponíveis e requeridas, por dia, na UI-A. São Paulo, 2006. 
 

Ocorrência de EA   
 UI-A   

não sim total 
N Válido Dias 28 19 47 

Média 5,6 5,2 7,0 
Mediana 5,6 5,1 7,0 
DP 0,7 0,7 0,8 
Mínimo 4,2 4,0 5,6 

Horas disponíveis 

Máximo 6,9 6,3 9,7 
Média 5,2 5,1 5,8 
Mediana 5,2 5,0 5,7 
DP 0,2 0,3 0,8 
Mínimo 4,8 4,6 4,3 

Horas requeridas  

Máximo 5,7 5,8 7,4 

*Análise de Variância com Medidas Repetidas 

 Efeito de interação: p-valor = 0,973  
 Efeito de grupo: p-valor = 0,018 
 Efeito de horas: p-valor < 0,001 
 

 
 

 Os dados da Tabela 7 mostram que houve diferença entre os grupos 

(p=0,018), independentemente da hora avaliada, evidenciando que, em média, a 
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quantidade de horas disponíveis ou requeridas foi menor no grupo com presença de 

EA. 

 Nota-se, também, que houve diferença entre as horas, independentemente 

do grupo, mostrando que a quantidade de horas requeridas foi menor do que a de 

horas disponíveis. Portanto, na UI-A, em média, a quantidade de horas disponíveis 

foi maior do que a requerida pelos pacientes (p< 0,001). 

 

 
 

3, 0 
3, 5 
4, 0 
4, 5 
5, 0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 

não sim

Horas disponíveis Horas requeridas
 

Figura 7. Comparação do valor médio de horas disponíveis e horas requeridas e 
ocorrência de evento adverso entre os pacientes da UI-A. São Paulo, 2006. 

 

A comparação das horas disponíveis de enfermagem e horas requeridas 

pelos pacientes com a ocorrência de EAs na UI-B, encontra-se detalhada na Tabela 

8 e na Figura 8. 
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Tabela 8. Média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e máximo das horas 
disponíveis e requeridas, por dia, na UI-B. São Paulo, 2006. 
 

Ocorrência de EA   
 UI-B   

não sim total 
N Válido Dias 34 13 47 

Média 6,2 6,0 6,2 
Mediana 6,1 5,9 5,9 
DP 1,0 0,7 0,9 
Mínimo 5,0 5,0 5,0 

Horas disponíveis 

Máximo 9,1 7,1 9,1 
Média 4,9 4,9 4,9 
Mediana 5,0 4,9 5,0 
DP 0,7 0,5 0,6 
Mínimo 3,7 3,8 3,7 

Horas requeridas  

Máximo 6,9 5,6 6,9 

*Análise de Variância com Medidas Repetidas 

 Efeito de interação: p-valor = 0,306  
 Efeito de grupo: p-valor = 0,593 
 Efeito de horas: p-valor < 0,001 
   
 
 Pelos resultados da Tabela 8, observa-se que houve diferença apenas entre 

as horas (p<0,001), independentemente do grupo, evidenciando que a quantidade 

de horas requeridas foi menor do que a de horas disponíveis. Portanto, na UI-B, em 

média, a quantidade de horas disponíveis foi maior que a quantidade de horas 

requeridas (p<0,001). 
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Horas disponíveis e requeridas para ocorrência ou não de evento 
adverso

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

não sim

Horas disponíveis Horas requeridas
 

Figura 8. Comparação do valor médio de horas disponíveis e horas 

requeridas e ocorrência de evento adverso entre os pacientes da UI-B. São Paulo, 

2006. 

 
Completando a análise dos dados, buscou-se verificar a diferença diária entre 

a média das horas disponíveis de enfermagem e requeridas pelos pacientes e a 

porcentagem diária de EAs no período do estudo. 

Observou-se, em ambas as unidades, quantidade de horas disponíveis 

maiores do que horas requeridas, em todos os dias do estudo, com a ocorrência, 

ainda assim, de EAs. . Analisando descritivamente os dados, verifica-se que, no 

único dia em que a barra que representa a diferença de horas disponíveis e 

requeridas tem deflexão negativa (primeiro dia de estudo na UI-B) não houve 

notificação de qualquer EA.  
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Ainda, como resultado adicional, constatou-se que nos 47 dias analisados, 

houve a ocorrência de EAs em 19 dias (40,4%) na UI-A e em 13 dias (27,6%) na UI-

B. 

As representações gráficas desses dados encontram-se nas figuras 9 e 10, a 

seguir.  
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5 Discussão 

 

  

A segurança dos pacientes no atendimento à saúde é um dos atributos da 

qualidade dos serviços cada vez mais valorizados no contexto mundial. Tendo o 

enfoque sistêmico como fundamento teórico para a segurança dos pacientes 

hospitalizados, vários são os fatores que contribuem para um atendimento livre de 

riscos, destacando-se dentre eles, a alocação de recursos humanos nas unidades 

hospitalares. Foi pautado no pressuposto de que um quantitativo de pessoal 

ajustado às demandas de cuidados pelos pacientes, ou seja, que horas disponíveis 

de enfermagem adequadas às requeridas pelos pacientes asseguram menor 

ocorrência de EAs  que este estudo foi desenvolvido e os resultados encontrados 

serão discutidos. 

Quanto às características demográficas e clínicas dos pacientes, a análise 

descritiva dos resultados mostrou semelhança entre os pacientes das UIs A e B.  

No presente estudo houve distribuição eqüitativa de pacientes do gênero 

feminino e masculino, embora com a maioria de homens na UI-A (57,3%) e de 

mulheres na UI-B (54,4%). 

 Ao se analisar a idade, verificou-se predomínio de idosos, com 61 anos de 

idade ou mais, sendo 38,5% na UI-A e 36,1% na UI-B, dados compatíveis com o 

envelhecimento da população. 
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 No Brasil, nas últimas décadas, observou-se um rápido e contínuo aumento 

do número de idosos com 60 anos de idade ou mais, que passou de 3 milhões em 

1960, para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002, com aumento de 500% em 

quarenta anos, e estimativa que alcançará 32 milhões em 2020(50), tem provocado 

discussões relacionadas ao atendimento à saúde. 

 Assim como a população está envelhecendo, o número de doenças crônico-

degenerativas vem aumentando (50), levando à internação hospitalar. A 

hospitalização é necessária por um lado, porém, nem sempre benéfica por ser 

considerada um fator de risco de morte entre a população idosa ao provocar efeitos 

adversos à saúde, tais como infecção, isolamento social e condições iatrogênicas, 

entre outras. Além disso, a pessoa idosa hospitalizada pode apresentar um declínio 

físico progressivo e, após a alta hospitalar, nem sempre recupera seu estado 

funcional prévio, o que resulta em altas taxas de mortalidade, posteriores à 

hospitalização.(51). 

  No que se refere aos dados clínicos, com relação à procedência, as principais 

origens dos pacientes das UIs A e B foram PA e residência, predominando a 

residência na UI-A (52,3%) e o PA, na UI-B (47,3%), dados corroborados por 

pesquisa conduzida com mais de 11.000 pacientes clínicos e cirúrgicos, que 

encontrou procedência de pacientes do PA de 51% (52). 

Quanto ao tipo de tratamento, foi verificado que a maioria dos pacientes 

submeteu-se a tratamento cirúrgico eletivo, sendo 62,8% na UI-A e 56,8% na UI-B.  

 Quando investigadas as doenças que desencadearam a internação, na UI-B, 

verificou-se maioria dos pacientes (55,0%) internada para tratamento de doenças do 
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sistema digestório. Já na UI-A, houve distribuição mais eqüitativa dos motivos que 

justificaram internação, sendo 27,5% dos pacientes acometidos por doenças do 

sistema digestório, 13,0% por doenças do sistema endócrino e 12,6% do sistema 

cardiovascular. 

 Estudo internacional que analisou apenas dados de pacientes cirúrgicos 

obteve 51,2% de pacientes internados para tratamentos ortopédicos, seguido de 

36,4% acometidos por doenças do sistema digestório (12), características certamente 

condizentes com o tipo de hospital e de clientela atendida.  

Também nesta investigação, o predomínio do tratamento cirúrgico e da 

presença de doenças do sistema digestório poderiam ser justificados pelo fato de o 

hospital em análise ser uma instituição particular que recebe um corpo clínico 

abrangente de cirurgiões. Por tratar-se de corpo clínico aberto, pode-se inferir que 

os pacientes são internados para tratamento com um médico específico, com os 

quais usualmente seguem acompanhamento, daí os motivos de internação e 

modalidade de tratamento terem relação com o tipo de profissional que atua na 

instituição, sendo bastante heterogêneo. 

Referente ao tempo de internação nas UIs A e B, constatou-se um tempo de 

internação hospitalar médio de 6,0 (+-25,1) dias e de 4,6 (+-7,2) dias 

respectivamente, com mediana de 2 dias de internação para ambas as UIs. 

 Dados de estudo americano, relativos ao ano de 1997, incluindo pacientes 

clínicos e cirúrgicos, apontaram tempo de permanência médio próximo ao deste 

estudo, de 5,0 (+-2,0) dias entre pacientes clínicos e de 4,7 (+-1,4) dias para 

pacientes cirúrgicos (11). 
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Estudo internacional, com dados do ano de 2005, encontrou tempo de 

permanência semelhante, com média de 4,2 dias (+-0,5) para hospitais da 

comunidade e de 5,2 (+-0,5) dias para centros médicos (p<0,001) (10). Pesquisa que 

levou em conta pacientes clínicos e cirúrgicos de unidades de internação e de UTI 

conjuntamente, obteve média de permanência de 5,9 dias, sugerindo que os 

pacientes mudam rapidamente de unidade dentro da própria instituição hospitalar 

(52). 

Evidentemente, o tempo de internação hospitalar depende de outros fatores, 

como doenças prévias e gravidade, porém o rápido desenvolvimento tecnológico e a 

qualificação cada vez maior exigida dos profissionais tornam essas unidades 

ambientes características de restabelecimento rápido, podendo justificar a curta 

média de permanência encontrada neste estudo, cuja mediana foi de 2 dias para 

ambas as unidades. Além disso, não se pode desconsiderar que os elevados custos 

do atendimento à saúde têm resultado em diminuição do período de permanência 

hospitalar, com a assistência se estendendo para ambientes extra-hospitalares, seja 

no domicílio ou em centros de cuidados paliativos, hospital-dia, entre outros.  

 Considerando o destino após internação hospitalar, a maioria dos pacientes 

retornou à sua residência, com taxas de 85,3% e 87,6% para as UIs A e B, 

respectivamente. 

 Destaca-se a baixa taxa de mortalidade encontrada neste estudo, de 6% e 

3,6% para as UIs A e B, respectivamente, valores próximos aos dados de pesquisas 

internacionais realizadas em UIs médico-cirúrgicas, que obtiveram taxas de 
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mortalidade de 1,3%  e 1,6% para os pacientes cirúrgicos e de 5,7% e 3,2% para os 

pacientes clínicos (11,53). 

 Para justificar as taxas de mortalidade encontradas nesta amostra, pode-se 

inferir que as próprias características da clientela estudada (tratamento cirúrgico 

eletivo, mediana de 54 anos, baixa complexidade assistencial de enfermagem e alta 

para residência) e condições estruturais adequadas das UIS, associadas a um 

atendimento de qualidade, contribuíram para a melhor resposta ao tratamento e, 

consequentemente, menor mortalidade. 

 Após a caracterização dos pacientes quanto às variáveis demográficas e 

clínicas, prosseguiu-se com a caracterização das necessidades diárias de cuidados 

de enfermagem, nas UIs A e B, segundo o PFS/WM-IM, que evidenciou baixa e 

intermediária complexidade assistencial. 

 Houve predominância de pacientes tipo 2 em ambas as UIs – 57,0% na UI-A 

e 59,0% na UI-B, com demanda, em média, por dia, de 5,5 e 5,1 horas de cuidado 

de enfermagem, para as UIs A e B, respectivamente. 

 Os pacientes tipo 1 corresponderam a 23,0% e 28,0% nas UIs A e B, 

respectivamente, com média de 3,8 horas de cuidado de enfermagem nas 24 horas 

para ambas as UIs. Já os do tipo 3 corresponderam a 20,0% na UI-A e 13,0% na UI-

B, demandando em média 8,2 horas de cuidado de enfermagem nas 24 horas na UI-

A e 5,9 horas na UI-B. 

 A porcentagem de pacientes classificados como tipo 4 foi insignificante e, 

conforme esperado, não foram encontrados pacientes dos tipos 5 e 6 em nenhuma 

das unidades estudadas. Tais resultados permitem inferir que as UIs A e B estavam 
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abrigando pacientes de baixa e intermediária complexidade assistencial e estes se 

encontravam alocados nas unidades apropriadas para lhes oferecer o tratamento 

necessário, frente às características clínicas que apresentavam. Nesse sentido, 

cabe mencionar que a média de horas obtida segundo o PFS/WM-IM encontra-se 

em concordância com a Resolução COFEN nº. 293/04 (7), que preconiza 3,8 horas 

de enfermagem, por cliente, na assistência mínima e autocuidado e 5,6 horas na 

assistência intermediária, em UIs médico-cirúrgicas. 

 Estudos nacionais, que classificaram pacientes de diferentes unidades de 

internação, também verificaram predomínio de pacientes considerados dependentes 

de cuidados mínimos de enfermagem nas UIs. Contudo, contrariamente aos 

achados do presente estudo, na maioria delas também foram encontrados pacientes 

em cuidado intensivo, dificultando, segundo os autores das pesquisas, uma 

assistência de enfermagem condizente com o alto grau de complexidade exigido 

pelos pacientes graves ali presentes (3,5,8).  

 Já a instituição em análise, por ser um hospital particular e de médio porte, 

dispõe de leitos suficientes para atender sua demanda. Além disso, por utilizar um 

sistema de classificação de pacientes que considera a gravidade das condições 

clínicas (4), conta com a possibilidade de transferência dos pacientes que requerem 

cuidados especializados em UTI e USI, proporcionando, inclusive, o atendimento 

diferenciado, por pessoal adequadamente treinado. 

 Com relação à classificação diária dos pacientes, ao longo dos 47 dias de 

estudo, segundo categoria PFS/WM-IM a que pertenciam, observou-se uma 

distribuição homogênea de pacientes tipos 1 e 2 em maior freqüência, seguidos 
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pelos tipos 3, entre os pacientes da UI-A. Já os pacientes da UI-B apresentaram 

classificação semelhante com relação aos tipos PFS/WM-IM, porém com distribuição 

mais aleatória, ao longo dos 47 dias estudados. 

 Considerando o tempo gasto pela equipe de enfermagem para o cuidado de 

um paciente, esses resultados permitiram caracterizar a carga de trabalho, bem 

como a alocação de pessoal, subsidiando a análise da adequação entre as horas 

disponíveis de enfermagem e as requeridas pelos pacientes com a ocorrência de 

EAs, objetivo desta investigação. 

 Neste estudo, constatou-se que cada auxiliar de enfermagem alocado na UI 

cuidou de, no máximo, 5 pacientes por plantão, com variação de 3 a 5 pacientes, 

dependendo da taxa de ocupação da unidade. 

Dados de pesquisa conduzida em Massachusetts informam que cada membro 

da UI estudada cuidou de 4 a 8 pacientes e seus autores discordaram desse 

indicador numérico aleatório, justificando que este não leva em consideração as 

características de cada paciente e da equipe de enfermagem e do hospital (10). 

 Após a classificação dos pacientes do presente estudo, deu-se continuidade à 

investigação, focalizando os EAs no decorrer da internação hospitalar. 

 Dos 218 pacientes da UI-A, 14 (6,4%) sofreram algum EA durante a 

internação, enquanto entre os 169 pacientes da UI-B, 12 foram expostos a esse tipo 

de evento (7,1%). Verificou-se, além disso, que houve pacientes que sofreram mais 

de um EA. Na UI-A ocorreram 23 EAs, sendo que 9, 3 e 2 pacientes foram vítimas 

de 1, 2 e 4 eventos, respectivamente, sendo em sua maioria eventos relacionados à 

retirada não programada de sondas, cateteres e drenos (13;56,5%), e erros de 
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medicação (8;34,8%). Na UI-B, 12 pacientes sofreram 13 EAs, ou seja, 1 paciente 

foi vítima de 2 EAs, com predomínio dos erros de medicação (10;76,9%). 

 Pesquisa conduzida em hospitais da Califórnia e publicada em 2003 verificou 

que, dos 124.204 pacientes cirúrgicos investigados, 5,6% foram expostos a um dos 

EAs investigados e cerca de 1,2% dos pacientes sofreram mais de um EA, 

ocorrendo o valor máximo de quatro EAs por paciente (24). 

Estudo realizado em hospital geral da Inglaterra com 850 leitos, que interna 

cerca de 40.000 pacientes por ano, encontrou taxa anual de EAs relatados em torno 

de 4%, comparável com a média do país, de 4,9% e abaixo do encontrado nesta 

investigação (22). 

A despeito da qualidade dos cuidados prestados na instituição campo deste 

estudo, que pressupõe uma baixa ocorrência de erros, não se podem desconsiderar 

as subnotificações, decorrentes não só de uma cultura de punição, como também do 

medo das sanções ético-legais possíveis (43,53). 

É indiscutível, porém, que investimentos têm sido feitos para estimular as 

notificações, alavancados pelos programas de qualidade dos serviços de saúde e 

acreditação hospitalar que, ao considerarem os EAs como indicadores de resultado, 

têm contribuído de forma progressiva para um novo enfoque a esse tipo de evento 

(15). 

 Nesse sentido, estudo recente destacou a necessidade de se utilizar também 

métodos adicionais de detecção de EAs ocorridos e potenciais, tais como avaliação 

sistemática dos prontuários dos pacientes pela equipe clínica, como parte integrante 

de um programa de segurança e qualidade (22). 
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A constatação de que a maioria dos pacientes foi vítima de apenas 1 EA, 

tampouco evita preocupação quando se busca uma assistência livre de erros, 

principalmente quando se constatam altas porcentagens de dias com EAs na UI-A 

(19 dias; 40,4%) e na UI-B (13 dias; 27,6%). 

 Assim, torna-se fundamental a valorização da monitorização dos EAs, 

sobretudo quando se busca a segurança do paciente como um dos resultados da 

assistência de enfermagem. 

 Supõe-se que eles ocorram também devido ao comportamento independente 

dos pacientes das UIs, movimentando-se sem auxílio ou supervisão da equipe de 

enfermagem já que se trata de pacientes cujo grau de dependência, em sua maioria, 

varia do baixo ao intermediário. Outro fator predisponente seria o fato de não existir 

uma avaliação formal do risco de retirada desses artefatos e tampouco uma fixação 

padrão dos mesmos adotada pela equipe de enfermagem. 

Com relação à baixa incidência de UP (apenas 1 em cada UI), podem-se 

fazer algumas considerações: apesar de haver implantado um sistema de avaliação 

de risco de ocorrência da UP, através do registro informatizado da pontuação obtida 

na Escala de Braden, nota-se deficiência das anotações de enfermagem com 

relação às características de integridade da pele do paciente e a dificuldade de 

avaliação do enfermeiro, geralmente único em cada UI, para realizar um exame 

físico completo de seus pacientes. 

Frente à elevada quantidade de medicamentos preparados e administrados 

nas UIs, encontrou-se um pequeno número de erros de medicação, talvez justificado 

pela maior atenção dos profissionais a esse procedimento, além da possibilidade da 
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subnotificação dos eventos e da não participação de profissionais médicos ou 

farmacêuticos na notificação do erro, sendo esta uma iniciativa exclusiva da equipe 

de enfermagem, ainda que incipiente. 

Considerando ITU e pneumonia hospitalar, eram esperados baixos índices de 

infecção hospitalar, por tratar-se de um hospital particular, acreditado pela 

Organização Nacional de Acreditação, que lhe conferiu status de hospital seguro, 

aliado a atuação da equipe de CCIH e às “boas práticas” de enfermagem. Há que se 

levar em conta ainda, como fator limitante à generalização dos dados, o pequeno 

período de tempo analisado, já que não foi notificada ocorrência de pneumonia 

associada à internação hospitalar e a ITU hospitalar foi detectada em apenas um 

paciente, da UI- A. 

 Apesar da não ocorrência de queda nas UIs A e B no período do estudo, 

observou-se que não está plenamente implantada na instituição a avaliação do risco 

de queda. Contudo, é obrigatória a permanência de um acompanhante durante todo 

o período da internação hospitalar do paciente, colaborando com a vigilância desses 

pacientes e contribuindo com os baixos índices de queda apresentados pela 

instituição. 

A literatura sobre EA em unidades hospitalares mostra resultados variados 

quanto às taxas e natureza dos eventos, devido aos diferentes procedimentos 

metodológicos utilizados nas investigações, o que dificulta a análise comparativa dos 

resultados. Apesar disso, estudo prospectivo, conduzido em 10 hospitais, com 

capacidade variando de 59 a 861 leitos nos Estados Unidos, em 95 unidades 

diferentes, analisando dados do ano de 1999, encontrou taxas mensais médias de 
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0,033 (+-0,03) para úlcera por pressão (número de pacientes com UP  em relação 

ao número de pacientes avaliados), 0,5(+-0,7) erros de medicação (número total de 

erros multiplicado por 10.000 e dividido pelo número total de doses) e de 4,9(+-4,8) 

para queda (número total de quedas multiplicado por 1000 e dividido pelo número 

total de pacientes) nas UIs médico-cirúrgicas (4). 

Outro estudo, conduzido por cerca de 6 meses, encontrou taxas de ITU que 

variaram de 2,7 a 12,8% entre pacientes cirúrgicos e de 6,4 a 18,5% entre pacientes 

clínicos. A taxa de queda oscilou entre 0,3 e 6,6% para pacientes cirúrgicos e 1,1 e 

5,3% para pacientes clínicos. Taxas de pneumonia variaram de 1,3 a 5,9% e de 2,5 

a 8,5% para pacientes cirúrgicos e clínicos, respectivamente (52). 

Pesquisa ampla, com dados de pacientes clínicos e cirúrgicos, obteve 

percentual de ITU de 6,3% (+-2,3) para os primeiros e de 3,3% (+-2,1) para os 

últimos. UPs foram notificadas em 7,2% (+-4,5) dos pacientes clínicos e em 5,8% (+-

6,6) dos pacientes cirúrgicos e pneumonia em 2,3% (+-1,2) e 1,2% (+-2,2) entre os 

pacientes clínicos e cirúrgicos respectivamente (11). 

 Prosseguindo com a análise dos dados e investigando a associação entre os 

EAs e as variáveis clínicas dos pacientes, relacionados à idade, os dados deste 

estudo mostram que não houve diferença entre a média de idade dos pacientes e a 

ocorrência de EA, nas UI A (p=0,356) ou B (p=0,440). Já quanto ao tempo de 

permanência, pacientes das UI A e B que sofreram EA apresentaram, em média, um 

maior período de internação (p<0,001), o que era esperado, em razão da maior 

exposição a riscos. No entanto, estudo americano não encontrou associação entre 
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EA e idade ou tempo de permanência, contrariando o pressuposto de que pacientes 

mais velhos são os que sofrem mais EAs e ou ficam mais tempo internados (52). 

Não houve diferença entre o tipo de tratamento (clínico e cirúrgico eletivo) e 

ocorrência de EAs na UI-A (p=0,908), contrariamente ao observado na UI-B 

(p=0,005). Nesta, maior porcentagem de pacientes submetidos a tratamento clínico 

(83,3%) foram vítimas de EAs. 

Os resultados obtidos quanto às características dos pacientes, classificação 

das horas de cuidados e EAs ocorridos durante a internação permitiram, então, 

analisar a adequação entre o quantitativo de enfermagem atual e o requerido, 

segundo o PFS/WM-IM e a ocorrência de EAs. 

 Constatou-se que as horas disponíveis de enfermagem por dia, em média, 

eram significativamente maiores do que as requeridas pelos pacientes (p<0,001) em 

ambas as UIs, respectivamente, 7 e 5,8 horas na UI-A e 6,2 e 4,9 horas na UI-B. 

Esses resultados mostraram que o quantitativo de pessoal existente nas UIs. No 

período analisado, apresentou-se excedente frente às demandas de cuidados dos 

pacientes. 

Apesar desses achados, verificou-se que, mesmo havendo horas disponíveis 

de enfermagem significativamente maiores do que as requeridas pelos pacientes, os 

Eas ocorreram (Figuras 9 e 10). Notou-se, inclusive, que os EAs ocorreram também 

quando era expressiva a diferença entre horas disponíveis e requeridas de cuidados 

nas duas UIs.  
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Na literatura, encontram-se várias pesquisas que classificam os pacientes 

segundo as horas de cuidados de enfermagem requeridas, com o intuito de analisar 

o quantitativo de pessoal e contribuir para a adequação do staff de enfermagem. 

 Estudo internacional considerando horas de cuidados prestados pela 

totalidade da equipe de enfermagem, por paciente, por dia, encontrou média de 7,7 

h para a UI clínica e de 9,7 h para a UI cirúrgica (26). Outra pesquisa, também 

considerando total de horas disponíveis da equipe de enfermagem em UIs médico 

cirúrgicas obteve média de horas diárias de 7,6 (+-1,6) h e 8,5 (+-1,2) h para 

hospitais da comunidade e dos centros médicos respectivamente (p<0,001) (10). 

 Estudo com dados do ano de 1997 apresentou horas totais de cuidados de 

enfermagem disponíveis aos pacientes clínicos e cirúrgicos de 11,4(+-2,3) horas por 

dia (11). 

 Também investigação nacional, utilizando o sistema de classificação de 

pacientes proposto por Perroca, em pacientes internados em hospital de ensino do 

Estado de São Paulo, tanto nas UIs clínicas como cirúrgicas, encontrou 

predominância de pacientes classificados no grau mínimo de cuidado de 

enfermagem: 70,3 % e 66,9 % da amostra, respectivamente. (3)

 Investigação desenvolvida na modalidade de estudo de caso, tendo como 

objetivo dimensionar o quadro de pessoal de enfermagem em um hospital 

universitário no Estado do Paraná, estudou as UIs clínicas e cirúrgicas. Os 

resultados apontaram que o quadro existente de enfermeiros correspondia a 50% 

daquele projetado, enquanto que para os auxiliares de enfermagem havia um 

excedente de 29,2% (5).  
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 Dados de outro trabalho, referentes apenas a pacientes cirúrgicos 

evidenciaram taxa de menos de 5 pacientes por enfermeiro em 50% dos hospitais, 

com variação de 4 a 8 pacientes por enfermeiro (38). 

Pesquisa americana publicada em 2004 descreveu cada enfermeiro cuidando 

de 6,3 (+-3,4) pacientes em média nas UIs gerais (39), valor superior ao encontrado 

neste estudo. Os autores constataram que cada paciente a mais esteve associado 

com um declínio de 0,07 nos scores de qualidade e de 0,12 para os scores de 

segurança do paciente (39). 

No presente estudo, o enfermeiro foi considerado como membro integrante da 

equipe de enfermagem e, portanto não foi possível destacar a relevância do seu 

papel com relação aos demais profissionais da equipe, apesar deste ser o único 

capaz de realizar atividades de supervisão, discussão com equipe médica, realizar 

procedimentos específicos e conduzir a avaliação e planejamento da assistência ao 

paciente. 

A essência da excelência na prática de enfermagem consiste na utilização de 

métodos de avaliação de riscos e em atividades de antecipação, intervenção e 

planejamento. Conhecendo o paciente, o enfermeiro será capaz de coordenar o 

cuidado e manter constante vigilância aos parâmetros que se desviem da 

normalidade (52). 

A escassez de estudos na literatura sobre a alocação de pessoal segundo as 

horas disponíveis e requeridas e com a ocorrência de EAs como indicador de 

qualidade limita o confronto dos dados obtidos. 
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Neste estudo, apesar das horas excedentes de enfermagem, é possível que a 

equipe não tenha oferecido a qualidade de cuidado almejada e tenham deixado 

tarefas incompletas. Entre os profissionais, talvez houvesse a sensação de que era 

preciso mais recurso humano, mais tempo para a assistência aos doentes, de modo 

a prevenir a ocorrência de EAs.. 

Os resultados deste estudo mostram, no entanto, uma contraposição às 

solicitações freqüentes de enfermeiros por maior quantidade de pessoal de 

enfermagem. Permitem também dizer que o poder dos indicadores selecionados não 

será percebido enquanto não forem utilizados para relacionar staff e qualidade do 

cuidado. Além disso, levantam vários questionamentos sobre os EAs que merecem 

investigações futuras, destacando-se dentre outros: - seriam os EAs mais freqüentes 

na vigência de menor carga de trabalho, uma vez que poderiam diminuir a atenção e 

vigilância da equipe?; - quais outros fatores estariam relacionados aos EAs, 

conjuntamente com o quantitativo de pessoal de enfermagem?; - teria a qualificação 

dos profissionais influência sobre a ocorrência de EAs? 

Em síntese, em que pese a relevância dos resultados deste estudo, os dados 

devem ser vistos com cautela, pois problemas decorrentes do pequeno número de 

EAs, além do tipo de amostra, ou seja, de conveniência, e por ter sido realizado em 

apenas uma instituição, por um período curto de tempo, trazem limitações para a 

generalização dos dados.  

Contudo, apontam para a necessidade de um maior número de estudos que 

investiguem os efeitos da alocação e da carga de trabalho de enfermagem nos 

 



                                                                                                                                          Discussão 
Daniella Vianna Correa Krokoscz 

86 

resultados da assistência aos pacientes, não só das UIs médico-cirúrgicas, mas em 

todas as unidades do hospital. 
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6 Conclusões 

  

 

A análise dos dados desta investigação, realizada durante 47 dias 

consecutivos, com uma amostra de 367 pacientes, internados em duas UIs médico-

cirúrgicas de um hospital privado, terciário, de médio porte, do município de São 

Paulo, permitiu as seguintes conclusões: 

1) Os pacientes foram classificados predominantemente nas categorias de 

cuidado 1, 2 e 3, segundo o PFS/WM-IM, caracterizando-se como de baixa e 

intermediária complexidade, alocados em unidades adequadas para o tipo de 

cuidado requerido – as unidades de internação. 

 2) Quanto à adequação entre o quantitativo da equipe de enfermagem 

disponível e o recomendado, segundo o PFS/WM-IM, constatou-se um excedente de 

pessoal nas UIs A e B. A quantidade de horas de cuidado de enfermagem 

disponível, em média, foi significativamente maior do que o requerido, 

respectivamente 7,0 e 5,8 horas na UI-A e 6,2 e 4,9 horas na UI-B (p<0,001). 

3) Com relação a alocação de pessoal de enfermagem e à ocorrência de EAs, 

verificou-se que apesar do número médio de horas disponíveis excedente em 

relação ao requerido, os EAs ocorreram em 19 dias (40,4%) na UI-A e em 13 dias 

(27,6%) na UI-B.  

Dos 218 pacientes da UI-A, 14 (6,4%) sofreram algum EA durante a 

internação, enquanto entre os 169 pacientes da UI-B, 12 foram expostos a esse tipo 
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de evento (7,1%). Verificou-se, além disso, que houve pacientes que sofreram mais 

de um EA. Na UI-A ocorreram 23 EAs, sendo que 9, 3 e 2 pacientes foram vítimas 

de 1, 2 e 4 eventos, respectivamente, sendo em sua maioria eventos relacionados à 

retirada não programada de sondas, cateteres e drenos (13; 56,5%), e erros de 

medicação (8; 34,8%). Na UI-B, 12 pacientes sofreram 13 EAs, ou seja, 1 paciente 

foi vítima de 2 EAs, com predomínio dos erros de medicação (10; 76,9%). 
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APÊNDICE A – Instrumento de medida da carga de trabalho de enfermagem e 
indicadores de resultado 
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APÊNDICE B – Equipe Diária de Enfermagem na Unidade de Internação 
Médico-Cirúrgica 

Plantão Equipe de Enfermagem / / / / / / / / 

Enfermeiro Administrativo         

Enfermeiro Assistencial         

Técnico de Enfermagem         

Manhã 

(7-13h) 
Auxiliar de Enfermagem         

Total de pacientes por plantão         

Enfermeiro Administrativo         

Enfermeiro Assistencial        

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico de Enfermagem         

Tarde 

(13-19h) 
Auxiliar de Enfermagem         

Total de pacientes por plantão         

Enfermeiro Administrativo         

Enfermeiro Assistencial         

Técnico de Enfermagem         

Noite 

(19-7h) 
Auxiliar de Enfermagem         

Total de pacientes por plantão         

Total de pacientes no dia         

Total de pacientes classificados         
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APÊNDICE C - Fluxograma de tradução do PFS/WM-IM para a língua 
portuguesa 

Instrumento Original em  Inglês (1)
Patient Focused Solution / Woarkload Measurement - Inpatient

1 A - Tradutor A 1 C - Tradutor C1 B - Tradutor B

Instrumento de Consenso (2)

2 A - Tradutor A 2 B - Tradutor B 2 C - Tradutor C

Instrumento de Consenso (3)

3 D - Tradutor D 3 E - Tradutor E 3 F - Tradutor F

Instrumento de Consenso (4)

4 D - Tradutor D 4 F - Tradutor F4 E - Tradutor E

Instrumento Vertido (5)

 

Methodology 

(Língua Portuguesa) 

(Língua Portuguesa) 

(Língua Inglesa) 

 
 Pré-Teste 
 
 
 

Instrumento considerado adequado para uso na realidade brasileira 
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APÊNDICE D – Termo de responsabilidade do pesquisador 
 

Referente ao projeto de pesquisa “O efeito da alocação de pessoal e carga de 

trabalho de enfermagem nos resultados da assistência a pacientes em unidades de 

internação médico-cirúrgicas”, que tem como objetivo analisar a relação entre a 

alocação de pessoal e o resultado no cuidado dos pacientes, eu, Daniella Vianna 

Correa Krokoscz, enfermeira, mestranda do Programa de Pós Graduação em 

Enfermagem na Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo, sob o número USP 2946937 e devidamente registrada no Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo sob o número 99634, juntamente com minha 

orientadora Dra. Kátia Grillo Padilha, enfermeira, Professora Livre Docente 

pertencente ao referido Programa, nos comprometemos a manter total e estrito 

anonimato não só da instituição, como dos profissionais e pacientes envolvidos no 

projeto de pesquisa que ora se apresenta. 

Esclarecemos que os dados serão coletados dos prontuários dos pacientes, 

sem a necessidade de intervenções adicionais, bem como da planilha de não 

conformidade utilizada normalmente na instituição. Informamos também que a 

participação no referido estudo não acarretará nenhum ônus financeiro à instituição 

e que os dados serão coletados exclusivamente pela pesquisadora. 

Comprometemo-nos, além disso, a apresentar o relatório final da investigação aos 

interessados da instituição, que também poderão receber informações adicionais em 

qualquer momento do desenvolvimento do trabalho. 

Desde já, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos ou outras informações relacionadas ao estudo que se julgarem 

necessárias.  

________________________                      ___________________________ 

Enfa. Daniella V.C. Krokoscz*                                      Dra. Kátia Grillo Padilha** 

COREN-SP: 99634                                                       COREN-SP: 9379 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP. Fone: 3061-7548 
*Rua Aluisio Azevedo, 99, apto. 144-B. Santana. São Paulo. CEP: 02021-030. Telefone: (Res) 6950-2214. 

 **Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, Cerqueira César. São Paulo. CEP 05403-000. Telefone: (Res) 3031-5092 / 

(Com) 3061-7543.  
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ANEXO A – Parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa 
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