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RESUMO 

 
Ducci AJ. Nursing Activities Score (NAS): estudo comparativo dos resultados da 
aplicação retrospectiva e prospectiva em Unidade de Terapia Intensiva. [dissertação]. 

São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da USP; 2007. 
 
 

A aplicação de instrumentos que mensuram carga de trabalho de enfermagem 
prospectivamente é de fundamental interesse, pois a pontuação obtida de forma 

retrospectiva não reflete em tempo real a carga de trabalho de enfermagem necessária 

para atender as demandas de cuidados dos pacientes nas horas subseqüentes. Este 
estudo teve como objetivos analisar o desempenho do NAS para a medida prospectiva 
da carga de trabalho de enfermagem em UTI e comparar as medidas entre o NAS de 
aplicação prospectiva e retrospectiva. Trata-se de um estudo metodológico 

desenvolvido em uma UTI geral pertencente a um hospital privado do município de São 

Paulo. A amostra foi constituída por 104 pacientes com idade igual ou superior a 18 

anos, admitidos na UTI e que permaneceram, no mínimo, 24 horas no primeiro dia de 

internação, no período de setembro a novembro de 2006. Foram coletados dados 

demográficos e de internação, SAPS II, LODS e o NAS de aplicação prospectiva e 

retrospectiva. Para comparar as médias do NAS e verificar a correlação e 

homogeneidade entre o NAS prospectivo e retrospectivo utilizou-se o teste t-student e 
os Coeficientes de Pearson e de Correlação Intraclasse (ICC). Para avaliar a 

concordância entre cada item do NAS nas duas formas de aplicação utilizou-se o índice 

Kappa. Prevaleceram pacientes do sexo masculino (55,8%), provenientes do pronto-
socorro (35,6%) e que internaram por razões clínicas (76,0%). A pontuação média 

SAPS II e LODS foram de 31,8 e 2,9 pontos, respectivamente, com mortalidade 
encontrada de 17,3%. Houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,001) entre as 
médias do NAS prospectivo e retrospectivo e correlação moderada (Pearson 0,65; ICC 

0,623) entre as duas medidas. Observou-se que do total de 32 itens do instrumento, em 
11 não foi possível aplicar o índice Kappa devido à elevada porcentagem de 
concordância em uma única categoria de respostas e que, dos 21 em que a análise foi 

possível, 10 itens (47,6%) apresentaram concordância igual ou maior do que moderada, 

sendo apenas um item nessa última classificação (1a). Quanto a concordância por 

itens, verificou-se que aqueles com concordância muito forte (itens 5, 10, 12, 14 e 20) e 

forte  (9, 17, 18 e 21), referiam-se  a dados mais objetivos, de fácil avaliação e 

monitoramento pelos profissionais de enfermagem e que geralmente não apresentam 

discordâncias quanto ao tipo de cuidado que deve ser prestado. Os itens com divisão 

em sub-itens (a, b e c) apresentaram as concordâncias mais fracas, quer devido às 

avaliações subjetivas das coletadoras e enfermeiros, quer pela ausência de registros 

com informações fidedignas. Conclui-se que o NAS prospectivo pode ser usado quando 
se deseja projetar os cuidados de enfermagem a serem prestados, sobretudo, quando 
se tem a intenção de distribuir  os profissionais de enfermagem necessários para 

prestar assistência de qualidade no decorrer de um  período de trabalho. No entanto, 

existe a necessidade de uma efetiva uniformização entre os enfermeiros da UTI para 

que esta projeção seja fidedigna. 
Descritores: carga de trabalho; enfermagem; cuidados intensivos. 



      

 

ABSTRACT 

 
 
Ducci AJ. Nursing Activities Score (NAS): comparative study of the results in 
retrospective and prospective application in Intensive Care Unit. [Dissertation]. São 

Paulo (SP): Escola de Enfermagem da USP; 2007. 
 

 The using of measuring instruments of nursing workload prospectively is the 
fundamental interest, therefore the obtained pointing in retrospective way don�t show in 

real time nursing workload necessary to attend the requirements of patients care on the 
subsequent hours. The aims of this study were analysis NAS performing for prospective 
measuring of nursing workload in ICU and comparing them among NAS of prospective 
and retrospective application. It is methodological study developed in ICU of a private 
hospital of São Paulo city. The sample was constituted by 104 patients with ages equal 
or superior 18 years old, admitted in ICU that stayed there at least 24 hours in the first 
day of internation, during the period of September until November 2006. It has been 
collected demographic and internation data, SAP II, LODS and NAS of prospective and 
retrospective application. To compare the average of NAS and check the correlation and 
homogeneity between NAS retrospective and prospective had been used t-student test, 
Pearson Coefficients and Intraclass Correlation (ICC). To valuate the concordance 
among each item of NAS on the two ways of application had been used Kappa index. 
Patients of masculine sex were superior (55,8%), coming from first-aid clinic (35,6%) 
and they were admitted for clinical reasons (76,0%). The average pointing SAPSII and 
LODS were 31,8 and 2,9 points, respectively, with mortality of 17,3%. There was 
significative statistical difference (p< 0,001) between NAS average prospective and 
retrospective and moderate correlation (Pearson 0,65; ICC 0,623) between the 
measures. It had been observed that of the total 32 items of the instrument, at 11 
weren�t possible to apply Kappa index due high percentage of concordance on a unique 
category of answers and that among 21 the analysis was possible, 10 items (47,6%) 
showed concordance equal or bigger than moderated, it was being only one item on the 
last classification (1a). In relation to the concordance for itens, it was checked that some 
with high concordance (itens 5, 10, 12, 14, and 20) and strong (9, 17, 18 and 21) they 
were referring to more objective data, with easy valuation and checking of nursery 
professionals and that generally don�t shown discordances as the type of caring that 

should be done. The itens with sub-itens (a, b and c) shown very weak concordance, or 
because of the subjective evaluation of searchers and nurses. Concluding that 
prospective  NAS can be used when we wish to plan nursing care to will be afford, 
mainly, when we have the intention of distributing necessary nursing professional to 
afford assistance of quality during work schedule. However, there is the necessity of an 
effective uniformation among the ICU nursery for this projection become reliable. 
  
Key words: workload; nursing; intensive care. 

 

 

 

 



      

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 
 
Figura 1 - Correlação entre as médias do NAS de aplicação retrospectiva e prospectiva. 

São Paulo, 2006. ........................................................................................... 41 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 -  Distribuição das médias, medianas, desvios-padrão, mínimos e máximos da 

pontuação NAS segundo avaliação das enfermeiras pesquisadora e 

monitora. São Paulo, 2006 .......................................................................... 34 
 

Tabela 2 � Grau de concordância dos itens 1 ao 23 do NAS de acordo com a avaliação 

das enfermeiras pesquisadora e monitora. São Paulo, 2006. .................... 35 
 

Tabela 3 � Distribuição do número (N) e porcentagem (%) segundo dados 

demográficos, clínicos e de internação. São Paulo, 2006. ................... 37 
 

Tabela 4 � Distribuição das médias, medianas, desvios-padrão, mínimos e máximos 

segundo idade e tempo de internação. São Paulo, 2006. ....................... 39 
 

Tabela 5 - Distribuição das médias, medianas, desvios-padrão, mínimos e máximos 

segundo pontuação e Risco de Mortalidade (RM) do SAPS II e LODS (%). 

São Paulo, 2006. ........................................................................................ 39 
 

Tabela 6 - Distribuição das médias, medianas, desvios-padrão, mínimos e máximos dos 

scores do NAS segundo aplicação prospectiva e retrospectiva do instrumento. 

São Paulo, 2006. ........................................................................................... 40 
 

Tabela 7 � Grau de concordância dos itens 1 ao 23 do NAS de acordo com a aplicação 

prospectiva e retrospectiva do instrumento. São Paulo, 2006. ................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

SUMÁRIO 

 

 

 
AGRADECIMENTOS ............................................................................................... 01 

 

RESUMO ................................................................................................................. 03 

 

ABSTRACT .............................................................................................................. 04 

 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................ 05 

 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................ 06 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 10 

 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................ 17 

2.1 Geral ............................................................................................................. 17 

2.2 Específicos .................................................................................................... 17 

 

3. CASUÍSTICA E MÉTODO .................................................................................. 19 

3.1 Tipo de estudo .............................................................................................. 19 

3.2  Local ............................................................................................................ 19 

3.3  População/amostra ...................................................................................... 22 

3.4  Coleta de dados ........................................................................................... 23 

3.4.1 Instrumento de coleta de dados ......................................................... 23 

3.4.1.1 Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) e Logistic Organ 

Disfunction System (LODS) ������������...�� 25 

3.4.2 Operacionalização da coleta de dados ............................................... 27 

3.4.3 Tratamento dos dados ........................................................................ 30 

 

 



      

 

4. RESULTADOS ................................................................................................... 34 

4.1  Comparação da pontuação total do NAS entre a enfermeira pesquisadora e 

a enfermeira monitora ................................................................................... 34 

4.2  Caracterização da amostra quanto aos dados demográficos, clínicos e de 

internação ..................................................................................................... 36 

4.3  Comparação dos scores do NAS segundo a aplicação e prospectiva e 

retrospectiva do instrumento ......................................................................... 40 

 

5. DISCUSSÃO ....................................................................................................... 46 

 

6. CONCLUSÕES ................................................................................................... 55 

 

7. REFERÊNCIAS .................................................................................................. 58 

 

8. APÊNDICES ....................................................................................................... 65 

 

- APÊNDICE A � Demanda de cuidados de enfermagem segundo aplicação do 

NAS retrospectivo .......................................................................................... 65 

- APÊNDICE B � Demanda de cuidados de enfermagem segundo aplicação do 

NAS prospectivo ............................................................................................ 67 

- APÊNDICE C � Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) 

                                     Logistic Organ Disfunction System (LODS) ������.. 69 

- APÊNDICE D � Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ........ 70 

- APÊNDICE E � Carta de aprovação da pesquisa pelo hospital campo de 

estudo ............................................................................................................ 72 

- APÊNDICE F � Tabelas de concordância entre as medidas de aplicação do 

NAS prospectivo e retrospectivo do item 1 ao item 23 .................................. 73 

 

9. ANEXOS ............................................................................................................. 85 

- ANEXO A � Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa ........ 85 

- ANEXO B � Nursing Activities Score (NAS) ������������..�. 86 



      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 
 



            Introdução 10 

Adriana Janzantte Ducci   

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Instrumentos de mensuração da carga de trabalho de enfermagem em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) têm sido foco de interesse crescente de enfermeiros 

assistenciais e gerentes de enfermagem frente a uma administração hospitalar cada 

vez mais exigente quanto a excelência de serviços e contenção de custos. 

 Nesse contexto, a utilização destes recursos tem sido úteis quando se deseja 

discutir a falta de profissionais de enfermagem capazes de atender, com qualidade, as 

necessidades de cada paciente; como resposta ao aumento do número de profissionais 

especializados atuando em unidades de tratamento intensivo; para identificar a 

influência das mudanças tecnológicas e também para direcionar o aprimoramento 

profissional no cuidado ao paciente crítico. 

Do ponto de vista prático e assistencial a aplicação desses instrumentos em tempo 

real, após a avaliação do paciente à beira do leito, tem sido buscada com vistas à 

adequação da distribuição dos profissionais de enfermagem, por turnos de trabalho, 

segundo as demandas apresentadas pelos doentes, visando garantir a qualidade da 

assistência prestada. 

A importância de se construir e utilizar instrumentos que mensuram carga de 

trabalho de enfermagem em unidades de tratamento crítico surgiu a partir das 

necessidades específicas das UTIs,  unidades que concentram recursos físicos, 

materiais  e humanos  especializados para o atendimento de pacientes graves ou  
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potencialmente graves, recuperáveis, que requerem cuidados contínuos em 

conseqüência de uma ampla variedade de alterações fisiopatológicas. 

O impacto das novas tecnologias, concomitante às mudanças ocorridas nas 

características dos pacientes atendidos em unidades de tratamento intensivo e a 

necessidade de mão de obra especializada elevaram o custo da assistência intensiva 

sustentando discussões quanto aos benefícios da UTI. A necessidade de se definir 

critérios de internação e alta, além de caracterizar e identificar quais pacientes 

realmente necessitariam e se beneficiariam dos cuidados intensivos impulsionou o 

desenvolvimento de instrumentos que classificassem tais pacientes(1). 

Inicialmente, os índices prognósticos desenvolvidos foram dirigidos para doenças 

específicas como para pacientes com doença neurológica
(2) e infarto agudo do 

miocárdio
(3).  No entanto, índices de estratificação não específicos seriam mais úteis, 

pois poderiam ser aplicados a cada população que ingressa nas UTI�s. Um dos 

primeiros passos na busca por índices mais abrangentes foi o desenvolvimento do 

Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) no ano de 1974(1). Sua primeira versão, 

composta por 57 procedimentos médicos, de enfermagem e de monitorização, teve 

como objetivo primário indicar a gravidade da doença e fornecer informações sobre a 

proporção do pessoal de enfermagem requerida (ou necessária) para os cuidados dos 

pacientes.  

Dada a dificuldade quanto a sua utilização e ausência de itens importantes 

decorrentes do avanço tecnológico em terapia intensiva, o TISS sofreu várias revisões, 

modificações e adaptações a realidades específicas
(4-6), sendo a versão composta por 

28 itens (TISS-28)(5) a mais aceita e utilizada mundialmente. 
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O TISS foi utilizado para estratificar pacientes pela gravidade da doença até que 

outros instrumentos para este fim foram desenvolvidos. Em 1981 foi descrito o sistema 

APACHE(7) (Acute Physiology and Cronic Health Evaluation), baseado em dados 

fisiológicos da doença. Subseqüentemente, outros sistemas que medem gravidade 

direta dos pacientes foram desenvolvidos, como o SAPS(8) ( Simplified Acute Physiology 

Score) em 1984, o MPM(9) ( Mortality Probabiliy Model) em 1987, e o LODS(10) ( Logistic 

Organ Dysfunction System) em 1996, dentre outros. 

Desde então, o sistema TISS, mais especificamente o TISS-28, tem sido utilizado 

exclusivamente para mensurar carga de trabalho de enfermagem na UTI. No entanto, 

críticas quanto a sua aplicação foram feitas uma vez que ele não expressava a 

totalidade das atividades de enfermagem desenvolvidas nestas unidades(11). Estudo 

realizado para a sua validação
(5) demonstrou que o TISS-28 descrevia apenas 43,3% 

do tempo gasto pelas enfermeiras no cuidado ao paciente internado em UTI. 

Visando ajustar o índice de forma a retratar mais fielmente as atividades de 

enfermagem desenvolvidas na UTI, e conseqüentemente, a carga de trabalho de 

enfermagem, o TISS-28 sofreu nova revisão e modificação em 2003
(11). 

Ao final do processo de construção do novo instrumento, o Nursing Activities Score 

(NAS) (ANEXO B), como então ficou intitulado(11), passou a abranger 80,8% do tempo 

dos enfermeiros no cuidado do paciente no decorrer das 24 horas de internação na UTI, 

ou seja, quase o dobro do TISS-28. Como resultado, a pontuação total do NAS passou 

a representar a porcentagem de tempo gasto pelos profissionais de enfermagem na 

assistência direta ao paciente podendo atingir 176,8% . 
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O NAS é composto por sete grandes categorias: Atividades básicas, suporte 

ventilatório, cardiovascular, renal, neurológico, metabólico e intervenções específicas. A 

categoria atividades básicas sofreu a alteração mais expressiva em relação ao TISS-28, 

passando a ser dividida em oito subcategorias dentre as quais, cinco, não eram 

contempladas anteriormente: monitorização e controles, procedimentos de higiene, 

mobilização e posicionamento do paciente, suporte e cuidado aos familiares e 

pacientes e tarefas administrativas e gerenciais. 

O índice como um todo, pontua o tempo gasto pela equipe de enfermagem na 

realização de 23 procedimentos de enfermagem e terapêuticos. O preenchimento dos 

itens que o compõem é feito com base no registro das atividades de enfermagem 

realizadas nas últimas 24 horas de internação na UTI, fornecendo, portanto, 

informações retrospectivas da carga de trabalho de enfermagem. 

Por ser o NAS um instrumento de medida de carga de trabalho de enfermagem mais 

completo que seus antecessores e incluir atividades relevantes na UTI como o suporte 

aos familiares, desenvolvimento de atividades administrativas e gerenciais, entre outras, 

houve o interesse dos enfermeiros brasileiros na sua utilização, uma vez que 

apresentava bases semelhantes ao TISS-28, instrumento validado no país
(12) e utilizado 

em várias UTIs brasileiras. 

Assim, com o surgimento do NAS e após validação nacional
(13), o instrumento 

passou a ser utilizado no Brasil com o objetivo não só de estimar o quantitativo de 

pessoal e auxiliar no cálculo orçamentário do serviço de enfermagem
(14, 15), como 

também estabelecer relações diversas entre necessidades de cuidados de enfermagem  
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de diferentes populações
(15, 16), estudar a associação com indicadores de UTI

(17) e 

analisar os fatores associados à carga de trabalho
(18). 

Mesmo com as vantagens apresentadas, o NAS tornou-se vulnerável a críticas, 

dentre elas, o fato de utilizar dados retrospectivos e, conseqüentemente, pautar-se em 

cuidados realizados que podem não corresponder aos cuidados requeridos pelos 

pacientes. Sabe-se que nas UTIs, existem vários fatores que podem interferir na carga 

de trabalho de enfermagem, como a dinâmica  da unidade, os recursos humanos e 

materiais disponíveis e a habilidade técnico-científica dos profissionais para  a 

realização de procedimentos específicos, que levam a equipe a prestar os cuidados de 

enfermagem possíveis e não aqueles realmente exigidos pelos pacientes.  

 Desta forma, embora a aplicação do NAS de forma retrospectiva seja útil como 

instrumento gerencial a limitação imposta por esta forma de aplicação dificulta a 

distribuição profissional de enfermagem por paciente, por turno de trabalho, aspecto 

relevante para a realização dos cuidados que efetivamente o paciente demanda. 

Na prática diária da UTI, esse dado é de fundamental interesse, pois a utilização da 

pontuação obtida de forma retrospectiva não reflete em tempo real a carga de trabalho 

de enfermagem que se julga necessária para atender as demandas de cuidados nas 

horas subseqüentes.  

Assim sendo, considerando as possibilidades de otimização do NAS com o uso 

prospectivo e a sua importância como instrumento de carga de trabalho de enfermagem 

também capaz de indicar a relação profissional de enfermagem, por paciente, por  
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plantão, com base nas demandas reais de cuidados, julgou-se oportuna a presente 

investigação. 
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2 � OBJETIVOS 

 

 

2.1 - Geral:  

 

Analisar o desempenho do NAS para a medida prospectiva de carga de 

trabalho de enfermagem em UTI. 

 

 

2.1.1 - Específicos:  

 

- Comparar os scores do NAS obtidos na aplicação prospectiva e retrospectiva 

do instrumento. 

 

- Verificar o grau de concordância dos itens do NAS aplicados na forma 

prospectiva e retrospectiva. 
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3 - CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

 
3.1 - Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico voltado à análise do 

desempenho do NAS para medida da carga de trabalho de enfermagem na UTI, 

quando aplicado prospectivamente.                                                                                                 

 

3.2 � Local 

 

O estudo foi desenvolvido em uma UTI geral, de adultos, com 25 leitos, 

pertencente a um hospital privado, de nível terciário, do município de São Paulo.  

Importante salientar que o hospital em questão possui certificação como Hospital 

Pleno pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o que lhe confere status de 

excelência de qualidade de serviços. 

O quadro de pessoal de enfermagem da UTI é composto por um total de 22 

enfermeiras e 76 técnicos de enfermagem distribuídos em dois turnos diários de seis 

horas e um período noturno de 12 horas de trabalho. A unidade dispõe de um 

quantitativo mínimo de quatro enfermeiras e 13 técnicos de enfermagem em cada um 

dos períodos de trabalho, quantidade mantida mesmo na vigência de faltas e licenças, 

com cobertura de horas extras dos profissionais da UTI. 
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Das enfermeiras que participam da escala em cada um dos turnos, uma delas é 

designada exclusivamente para o desenvolvimento de atividades administrativas como: 

efetuar compra de produtos específicos, controlar o recebimento e estoque de 

determinados medicamentos, realizar conferência do prontuário de pacientes, 

checagem de equipamentos, entre outras atividades que envolvem a administração de 

recursos físicos, materiais e humanos da Unidade. 

As demais enfermeiras, responsáveis por no máximo oito pacientes, são 

encarregadas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que envolve 

atividades como a realização de exame físico, histórico, evolução e prescrição de 

enfermagem, atendimento e orientação de familiares no momento da admissão, 

realização de procedimentos complexos, entre outras atividades relacionadas à 

assistência direta aos pacientes. 

Aos técnicos de enfermagem são designadas as funções de assistência direta à 

no máximo dois pacientes, cujas atividades são planejadas e definidas pela enfermeira 

assistencial. Nessa UTI, a distribuição destes profissionais, por paciente, por turno, é 

realizada pela enfermeira administrativa, tendo por base sua experiência profissional e 

avaliação subjetiva acerca da quantidade de leitos ocupados, gravidade e necessidade 

de cuidados de enfermagem de cada paciente, realização de procedimentos invasivos 

complexos, entre outros. Nenhum instrumento de medida de trabalho de enfermagem é 

utilizado sistematicamente na Unidade. 

Desta forma, a unidade em estudo, atende aos requisitos da legislação vigente 

que propõem para UTI�s tipo II um a relação mínima de um enfermeiro para cada 10  
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leitos ou fração e um técnico de enfermagem para cada dois leitos ou fração, por turno, 

de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde
(19) nº 3432, de 12 de agosto de 1998 

que estabelece critérios de classificação para as Unidades de Tratamento Intensivo . 

Quanto ao horário de visitas, compreendido no período das 9h às 21 horas, é 

permitida a entrada de até seis pessoas por dia, com permanência de trinta minutos 

cada. 

Em casos especiais as visitas podem ser permitidas, bastando que os familiares 

entrem em contato com as enfermeiras do setor. Além disso, em um horário específico 

do dia, um médico da UTI informa os familiares acerca do estado geral do paciente. Em 

qualquer horário, os familiares dirigem-se aos enfermeiros da unidade para solucionar 

dúvidas e obter informações relacionadas às atividades desenvolvidas e estado clínico 

dos pacientes. Após autorização dos enfermeiros, uma recepcionista exclusiva da UTI é 

responsável por receber e liberar a entrada dos visitantes ao setor, assim como 

controlar o tempo de permanência de cada um deles. 

Em relação à admissão do paciente na unidade, cabe à enfermeira responsável 

pelo leito em que foi internado o paciente a recepção junto aos familiares e a orientação 

quanto aos procedimentos da unidade. Essa enfermeira é também responsável pelo 

preenchimento dos impressos da SAE, juntamente com as demais atividades que lhe 

são pertinentes. 
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3.3 - População/amostra 

 

A amostra foi constituída por um total de 104 pacientes com idade igual ou 

superior a 18 anos, admitidos na UTI para tratamento clínico ou cirúrgico de qualquer 

especialidade médica e que permaneceram, no mínimo, 24 horas no primeiro dia de 

internação na UTI, ou seja, dia seguinte à admissão do paciente na Unidade, que se 

iniciava às 7 horas da manhã.  

Foram excluídos os pacientes internados após as 7 horas da manhã no dia 

selecionado para a coleta de dados e aqueles que, neste dia, tiveram alta ou óbito, por 

não completarem 24 horas de internação na UTI. Para cálculo do índice SAPSII 

também foram excluídos os pacientes cardiopatas por não se enquadrarem nos critérios 

de aplicação deste índice. 

Os dados foram coletados no período de primeiro de setembro até a primeira 

quinzena de novembro de 2006 pela pesquisadora e uma enfermeira monitora 

devidamente treinada para a coleta de dados. Para finalização dos registros da data de 

alta da UTI, condição de saída e destino após a alta, considerou-se como período 

máximo o dia 30 de novembro de 2006. 
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3.4 - Coleta de dados 

 

3.4.1 - Instrumento de coleta de dados 

 

Para a realização deste estudo foram utilizados três instrumentos 

descritos a seguir: 

O primeiro, denominado �Demanda de cuidados de enfermagem segundo 

aplicação do NAS retrospectivo� (APÊNDICE A) foi composto por três partes: 

Parte I: incluiu dados de identificação dos pacientes, tais como: iniciais do 

nome, número de registro hospitalar, idade e sexo. 

Parte II: conteve os dados da internação na UTI como data e hora de 

internação, procedência {Centro Cirúrgico (CC), Unidade de Internação (UI), 

Unidade de Cuidados Especiais (UCE), Pronto Socorro (PS) e, outro}, motivo da 

internação, doença(s) pré-existente(s) (HAS, DM, doença cérebro vascular, 

doença coronariana, doença crônica pulmonar, neoplasia, e outro), tipo de 

internação (clínica, cirúrgica, cirurgia de emergência), data, hora e condição de 

saída da unidade (alta ou óbito) e unidade de destino (UI, UCE, outro, não se 

aplica).  

Parte III: compreendeu a descrição das atividades de enfermagem 

conforme preconizado pelo NAS, com espaço para o registro dos dados, 

referentes às atividades de enfermagem que foram realizadas, com base em 

informações contidas em prontuário, de forma retrospectiva.   
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Um segundo instrumento intitulado �Demanda cuidados de enfermagem 

segundo aplicação do NAS prospectivo� (APÊNDICE B) foi empregado para o 

registro do NAS realizado com base no planejamento prospectivo de cuidados 

estabelecidos pela pesquisadora e enfermeira monitora, em dois períodos do dia: 

Parte I � que compreendeu o período das sete às dezenove horas, e Parte II � 

das dezenove às sete horas do dia seguinte. 

Tal instrumento foi composto pelas iniciais do nome do paciente e espaço 

para registro hospitalar, seguido por um quadro contendo as atividades que 

compõem o NAS. 

Outro impresso foi utilizado para o preenchimento de dados clínicos e 

laboratoriais descritos pelo SAPS II e LODS (APÊNDICE C), com a finalidade de 

caracterizar a gravidade e morbidade dos pacientes que compuseram a amostra. 

Neste instrumento foi reservado espaço para registro do número de atendimento 

hospitalar e data de internação seguida por um quadro para registro das 

variáveis que compõem os índices.  

Para maior compreensão, informações sobre o SAPSII e LODS 

encontram-se apresentadas a seguir.  
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3.4.1.1 - Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) e Logistic Organ 

Disfunction System (LODS) 

 

O SAPS II foi utilizado para avaliar a gravidade dos pacientes 

admitidos na UTI. Desenvolvido por JR Le Gall e colaboradores, do 

Hospital Henrri Mondor de Creteil (França) em 1983, foi modelado a partir 

de um estudo europeu e norte americano realizado em 12 países com o 

intuito de simplificar o APACHE(20). 

Esse índice é um indicador de gravidade que permite calcular o 

risco de mortalidade do paciente em estado crítico baseado nos dados das 

primeiras 24h de internação na UTI. É composto por 12 variáveis 

fisiológicas (freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica, temperatura 

corporal, relação da pressão de oxigênio arterial com a fração inspirada de 

oxigênio, débito urinário, uréia, número de leucócitos, sódio, potássio, 

bicarbonato sérico, bilirrubina e escala de coma de Glasgow), três 

variáveis �crônicas� (AIDS com complicação, doenças hematológicas � 

linfoma, mieloma múltiplo ou leucemia, e câncer metastático), uma 

variável demográfica (idade) e outra de internação (tipo de admissão � 

cirúrgica eletiva, urgência ou médica). 

A conversão da pontuação SAPS II em probabilidade de morte é 

baseada no modelo de regressão logística sendo apresentada em 

porcentagem. 
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Pacientes cardíacos foram excluídos da amostra devido a 

existência de estudos que constataram a baixa acurácia deste índice para 

avaliação de doentes cardiopatas
(8, 21). 

O LODS foi utilizado para avaliar morbidade dos pacientes na UTI. 

Publicado em 1996 por Le Gall e colaboradores(10), é um método para 

avaliar disfunção orgânica de pacientes no primeiro dia de internação na 

UTI. Utiliza dez variáveis fisiológicas (freqüência cardíaca, pressão arterial 

sistólica, uréia, creatinina, débito urinário, pressão de oxigênio arterial, 

número de leucócitos e plaquetas, bilirrubina e atividade de protrombina), 

além da escala de coma de Glasgow. Ele identifica de um a três níveis de 

disfunção para os seis sistemas orgânicos (cardiovascular, renal, 

pulmonar, hematológico, hepático e neurológico).  Considera tanto a 

gravidade relativa entre os sistemas orgânicos como o grau de 

comprometimento de cada um deles. Possui um valor mínimo de zero e 

máximo de 22. Por meio de uma tabela fixa, o valor do LODS é convertido 

em probabilidade de óbito hospitalar. 

Embora seja recomendada a aplicação do LODS no dia da 

internação na UTI,  o sistema pode ser utilizado para avaliar as disfunções 

orgânicas desenvolvidas tardiamente na UTI, particularmente em 

pacientes de pós-operatório de cirurgia eletiva, que geralmente não 

apresentam disfunção orgânica ao serem admitidos na Unidade. Mediante 

a disfunção orgânica, é possível avaliar a efetividade do tratamento, não  
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apenas pela mortalidade, mas também pela resolução da disfunção 

orgânica. 

O cálculo do SAPS II e LODS foi realizado com base em fórmulas 

específicas disponibilizadas pelas pesquisadoras
(22, 23) e consiste na 

somatória de pontos  atribuídos a cada variável, resultando em um score 

total.   Quanto mais elevada a pontuação maior a gravidade do paciente.  

O instrumento foi construído com espaço reservado para o registro 

do número de atendimento hospitalar, data da internação, seguida por um 

quadro para registro das variáveis que compõem os índices SAPS II e 

LODS. 

A escolha desses índices para medida de gravidade e morbidade 

dos pacientes deste estudo foi feita considerando-se a simplicidade e 

rapidez para uso na prática, sem prejuízo da sua capacidade preditiva. 

 

3.4.2 - Operacionalização da coleta de dados 

 

Após encaminhamento e aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade da São Paulo (ANEXO A), o 

projeto foi encaminhado ao hospital campo de estudo a fim de obter autorização para 

início da coleta de dados. Uma vez autorizado (APÊNDICE E), o trabalho foi 

apresentado à chefia de enfermagem da UTI. 
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Antecedendo o início da coleta de dados, foi realizado um pré-teste entre a 

pesquisadora e a enfermeira monitora responsáveis pelos registros dos dados, com a 

finalidade de padronizar os procedimentos e evitar vieses na coleta de dados. Os dados 

da investigação só foram coletados após o completo entendimento sobre cada um dos 

itens do instrumento pelas duas avaliadoras. 

Cabe salientar que as avaliadoras não tinham vínculo com a instituição campo de 

estudo, possuíam título de especialização em UTI e igual tempo de experiência na 

assistência em terapia intensiva. 

Para a coleta de dados propriamente dita, referente ao preenchimento dos três 

instrumentos citados anteriormente, foi selecionado, aleatoriamente, um dia de cada 

semana, de domingo a segunda-feira, para a coleta de dados, de acordo com a 

disponibilidade da pesquisadora. 

Nos dias previamente estabelecidos, a enfermeira monitora dirigiu-se ao hospital, 

às sete horas da manhã, a fim de selecionar os pacientes e iniciar a coleta de dados. 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo 

paciente ou seu responsável (APÊNDICE D) foi preenchido o instrumento �Demanda de 

cuidados de enfermagem segundo aplicação do NAS prospectivo � Parte I� (APÊNDICE 

B).  

Nesta etapa, a enfermeira monitora era responsável por avaliar o paciente, 

identificar as demandas de cuidados e realizar o planejamento das atividades de 

enfermagem que deveriam ser realizadas a fim de atender as necessidades específicas 

de cada um nas próximas 12 horas do dia, ou seja, até as 19 horas. 
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Em seguida, era feito o preenchimento do NAS prospectivo com base na 

avaliação clínica realizada, que era complementada com a consulta às  atividades 

programadas na prescrição de enfermagem pela enfermeira da unidade daquele 

período, sempre que necessário.  

O preenchimento dos itens 7 � Suporte e cuidados a familiares e pacientes e 8 � 

Tarefas administrativas e gerenciais foi feito com auxílio das informações oferecidas 

pelos enfermeiros da Unidade. Em caso de dúvida quanto à pontuação desses itens, 

considerou-se sempre o de menor valor. 

Às 19 horas do mesmo dia, a enfermeira pesquisadora realizou o preenchimento 

do instrumento �Demanda de cuidados de enfermagem segundo aplicação do NAS 

prospectivo � Parte II� com a previsão das atividades que deveriam ser realizadas nas 

12 horas seguintes, ou seja, até as 7 horas do dia seguinte, seguindo os mesmos 

procedimentos descritos anteriormente. 

No dia seguinte, a pesquisadora responsável retornou à unidade para consulta 

ao prontuário e preenchimento dos instrumentos �Demanda de cuidados de 

enfermagem segundo aplicação do NAS retrospectivo� (APÊNDICE A), SAPS II e LODS 

(APÊNDICE C). Levou-se em consideração as informações registradas nas anotações, 

evolução e prescrição de enfermagem (itens checados), relatório e prescrição médica e 

folha com resultado de exames laboratoriais. 

Ressalta-se que tanto paro o SAPSII quanto para o LODS foram coletados dados 

referentes ao dia de admissão do paciente na UTI seguindo-se as recomendações dos 

autores que propuseram os índices. 

 



Casuística e método 30 

Adriana Janzantte Ducci     
   

 

 

Para o preenchimento dos itens 1, 4, 7 e 8 do NAS, as enfermeiras responsáveis 

pelos leitos foram questionadas quanto ao tempo consumido na realização de tais 

atividades, de acordo com o padrão de normalidade da unidade, subjetivamente 

avaliados por elas, como normal, além do normal e muito além do normal.  

 

3.4.3 - Tratamento dos dados 

 

Os dados obtidos foram inseridos e armazenados em um banco de dados criado 

no programa Microsoft Office Excel 2000. A análise dos dados foi realizada por meio 

da estatística descritiva e inferencial e contou com a assessoria de um profissional 

especializado na área. Para todas as análises foi considerado o nível de significância 

de 5%. 

Na fase do teste piloto, para comparar a pontuação total do NAS entre as 

avaliações da enfermeira pesquisadora e enfermeira monitora utilizou-se o teste não 

paramétrico de Wilcoxon. 

A concordância entre as medidas de cada item do instrumento, avaliadas 

individualmente pelas coletadoras, foi feita por meio do índice Kappa, medida de 

concordância interobservador, que mede o grau de concordância além do que seria 

esperado pelo acaso. Esta medida tem como valor máximo o 1, representando total 

concordância e os valores próximos e até abaixo de 0 indicando nenhuma 

concordância, ou  concordância pelo acaso 
(24-26). Para interpretação dos dados obtidos  
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com a utilização deste índice, utilizou-se valores de referência adaptados de Lands JR 

e Koch GG(27), conforme descritos na tabela a seguir: 

 

Valores de Kappa Interpretação 

< 0 Sem concordância 
0 � 0,19 Concordância muito fraca 

0,20 � 0,39 Concordância fraca 
0,40 � 0,59 Concordância moderada 
0,60 � 0,79 Concordância forte 
0,80 � 1,00 Concordância muito forte 

  

Quando houve a impossibilidade de aplicação do Kappa, quer porque não havia 

as mesmas categorias de respostas ou porque tanto a pesquisadora quanto a 

enfermeira monitora apresentaram a mesma resposta, foi realizada uma abordagem 

complementar em que se verificou o percentual de respostas iguais nas duas medições 

(pesquisadora e enfermeira monitora). 

Análises semelhantes às do teste piloto foram realizadas para atender aos 

objetivos do estudo. Com a finalidade de comparar a média NAS entre as duas 

avaliações (prospectiva e retrospectiva) foi utilizado o teste T-student para amostras 

emparelhadas. 

Para verificar se havia correlação linear entre o NAS mensurado de forma 

retrospectiva e prospectiva utilizou-se o coeficiente de Pearson.  

O coeficiente de Pearson varia de -1 a 1, indicando alta correlação quanto mais 

próximo destes extremos for o valor encontrado. Para a interpretação da magnitude dos 

coeficientes obtidos, foram utilizados critérios citados por Munro
(28), que indicam  
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correlações de 0,00 a 0,25 como muito baixas, 0,26 a 0,49 como baixas, 0,50 a 0,69 

como moderadas, de 0,70 a 0,89 como altas e de 0,90 a 1,00 como muito altas. 

Também foi calculado o valor do Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) 

para avaliar a homogeneidade (ou concordância) das duas medidas quantitativas. 

Semelhante ao teste piloto, para avaliar o grau de concordância entre cada item 

do NAS mensurado prospectiva e retrospectivamente utilizou-se o índice Kappa. 
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4 - Resultados 

 

 

4.1 - Comparação da pontuação total do NAS entre a enfermeira pesquisadora e 

enfermeira monitora 

 

 Para a realização do teste piloto foram avaliados, consecutivamente e 

individualmente, pela pesquisadora e enfermeira monitora, 15 pacientes internados em 

uma unidade de terapia intensiva. Cabe ressaltar que esses pacientes não integraram a 

amostra do estudo. 

 Os resultados obtidos encontram-se apresentados a seguir: 

 

Tabela 1: Distribuição das médias, medianas, desvios-padrão, 

mínimos e máximos da pontuação NAS segundo 

avaliação das enfermeiras pesquisadora e monitora. 

São Paulo, 2006. 

 

NAS N Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Enfermeira 

pesquisadora 
15 58,2 57,0 14,0 39,2 90,8 

Enfermeira 

monitora 
15 59,0 57,0 15,8 39,2 98,3 

                    p-valor = 0,498 (teste de Wilcoxon) 

Os dados da Tabela 1 mostram que não houve diferença na pontuação média 

NAS entre as duas avaliadoras (p=0,498). 

 A comparação de cada um dos itens que compõem o NAS de acordo com a 

avaliação das coletadoras encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2: Grau de concordância dos itens 1 ao 23 do 

NAS de acordo com a avaliação das 

enfermeiras pesquisadora e monitora. São 

Paulo, 2006. 
 

Item Grau de concordância (%) Kappa p-valor 

1a 86,7% 0,706 0,004 
1b 80,0% 0,526 0,039 
1c 100,0% *** *** 
2 100,0% *** *** 
3 100,0% *** *** 

4a 93,4% 0,634 0,008 
4b 93,4% 0,634 0,008 
4c 100,0% *** *** 
5 93,4% 0,842 0,001 

6a 100,0% 1,000 < 0,001 
6b 100,0% 1,000 < 0,001 
6c 100,0% 1,000 < 0,001 
7a 100,0% *** *** 
7b 100,0% *** *** 
8a 100,0% 1,000 < 0,001 
8b 100,0% 1,000 < 0,001 
8c 100,0% *** *** 
9 100,0% 1,000 < 0,001 

10 100,0% 1,000 < 0,001 
11 100,0% 1,000 < 0,001 
12 100,0% 1,000 < 0,001 
13 100,0% 1,000 < 0,001 
14 100,0% 1,000 < 0,001 
15 100,0% *** *** 
16 100,0% 1,000 < 0,001 
17 100,0% 1,000 < 0,001 
18 100,0% *** *** 
19 100,0% 1,000 < 0,001 
20 100,0% 1,000 < 0,001 
21 100,0% 1,000 < 0,001 
22 100,0% 1,000 < 0,001 
23 100,0% 1,000 < 0,001 
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Pelos resultados da Tabela 2 pode-se notar que do total de 32 itens do 

instrumento, a maioria (23 � 71,9%) apresentou grau de concordância expressivo. 

Obervou-se que 19 dos 32 itens em que o índice Kappa foi aplicado apresentaram 

valores entre 0,80 e 1,00 indicando uma concordância muito forte entre os itens 

avaliados pelas coletadoras. Os itens 1a, 4a e 4b apresentaram concordância forte, 

com índice Kappa entre 0,60 e 0,79. Apenas o item 1b apresentou concordância 

moderada com valor Kappa entre 0,40 e 0,59. 

 Quanto aos itens em que os valores de Kappa e p-valor não puderam ser 

calculados a análise da porcentagem de concordância também mostrou valores de 

100% em todos os itens.  

Ressalta-se que as divergências encontradas foram sanadas com discussão e 

padronização da coleta dos dados entre as coletadoras. 

 Após esses procedimentos, concluiu-se que as duas avaliadoras possuíam igual 

entendimento sobre o preenchimento dos itens que compõem o NAS.  

 

4.2 - Caracterização da amostra quanto aos dados demográficos, clínicos e de 

internação. 

 

No período do estudo, foram coletados dados de 131 pacientes sendo que 27 

foram excluídos por não preencherem aos critérios de inclusão, totalizando uma 

amostra de 104 pacientes. 
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Tabela 3: Distribuição do número (N) e porcentagem (%) 

segundo dados demográficos, clínicos e de 

internação. São Paulo, 2006. 

 

  Total (n= 104) 

Variáveis N % 

Sexo     

Masculino 58 55,8 
Feminino 46 44,2 

   
Doença crônica pré existente     

HAS 47 45,2 
DM 21 20,2 
Neoplasia 19 18,3 
Doença coronariana 15 14,4 
Doença pulmonar 13 12,5 
Doença cérebro vascular 10 9,6 
Doença renal 04 3,8 
Doença hepática 01 1,0 
SIDA 01 1,0 

   
Procedência     

Pronto-socorro 37 35,6 
Centro cirúrgico 27 26,0 
Unidade de internação 19 18,3 
Outro* 12 11,5 
Unidade de cuidados especiais 08 7,7 
Sem informação 01 1,0 

   
Tipo de internação     

Clínica 79 76,0 
Cirúrgica eletiva 25 24,0 

   
Motivo de internação     

Neurológicas 32 30,8 
Respiratórias 31 29,8 
Gastrintestinais 11 10,6 
Cardiológicas 10 9,6 
Outros 06 5,8 
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Músculo-esqueléticas 05 4,8 
Motivo de internação N % 

Renais 04 3,8 
Hepáticas 03 2,9 
Metabólicas 02 1,9 

   
Condição de saída     

Alta 83 79,8 
Óbito 18 17,3 
Sem informação** 03 2,9 

   
Destino     

Unidade de internação 47 45,2 
Unidade de cuidados especiais 32 30,8 
Não se aplica*** 18 17,3 
Outro* 04 3,8 
Sem informação*** 03 2,9 

 
      * Outro serviço, domicílio. 
      **Pacientes ainda internados no final do período de coleta de dados. 
      *** Pacientes que tiveram como condição de saída o óbito. 

  

Os dados da Tabela 3 mostram que a maioria dos pacientes pertencia ao sexo 

masculino (55,8%) e tinha como doença crônica pré-existente predominantemente a 

hipertensão arterial sistêmica (45,2%).  

As internações por razões clínicas prevaleceram (76,0%) sendo que os principais 

motivos de internação na UTI ocorreram devido a problemas dos sistemas neurológico 

(rebaixamento do nível de consciência e doenças cerebrovasculares) e respiratório 

(insuficiência respiratória) com 30,8% e 29,8%, respectivamente.  

Em grande parte das internações, os pacientes tiveram como unidade de 

procedência o pronto-socorro (35,6%) seguido pelo centro cirúrgico (26,0%) e unidades 

de internação (18,3%). Em 11,5% dos casos os pacientes chegaram à UTI provenientes 

de outros serviços ou do domicílio.  

Conclusão 
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Dos pacientes que tiveram como condição de saída da UTI a alta (79,8%), 45,2% 

foram designados para unidades de internação e 30,8% para unidades de cuidados 

especiais. 

 A taxa de mortalidade da UTI encontrada foi de 17,3%. 

 

Tabela 4: Distribuição das médias, medianas, desvios padrão, mínimos e 

máximos segundo idade e tempo de internação. São Paulo, 2006. 

 

Variável N Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

Idade (anos) 104 65,8 71,0 20,2 20,0 97,0 

Tempo de 

internação 

(dias)* 

101 12,7 9,0 10,9 1,0 58,0 

              * Três pacientes foram excluídos por permanecerem internados no final da coleta de dados. 
  

A Tabela 4 demonstra que amostra estudada foi composta predominantemente 

por pacientes idosos, com tempo médio de internação na UTI de 12,7 dias. 

 

Tabela 5: Distribuição das médias, medianas, desvios padrão, mínimos e 

máximos segundo pontuação e Risco de Mortalidade (RM) do 

SAPS II e LODS (%). São Paulo, 2006. 

 

Variável N Média Mediana Desvio padrão Mínimo Máximo 

SAPS II* 89 31,8 32,0 14,9 3,0 81,0 
RM SAPS II (%) 89 19,1 14,0 20,0 0,5 93,1 

LODS 104 2,9 3,0 2,8 0,0 12,0 
RM LODS (%) 104 14,3 10,4 15,6 0,0 83,2 

              *Pacientes cardíacos foram excluídos.  
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Em relação à gravidade, observou-se uma pontuação média SAPS II de 31,8 

pontos e Risco de Mortalidade (RM) ou mortalidade esperada de 19,1%. A mortalidade, 

de acordo com LODS foi de 14,3%. 

 

4.3 - Comparação dos scores do NAS segundo a aplicação prospectiva e 

retrospectiva do instrumento 

 

Tabela 6: Distribuição das médias, medianas, desvios padrão, mínimos e 

máximos dos scores do NAS segundo a aplicação prospectiva e 

retrospectiva do instrumento. São Paulo, 2006. 
 

Variável N Média Mediana 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo   

NAS               
NAS prosp. 104 59,8 58,6 12,1 34,1 94,4 

NAS retrosp. 104 52,7 52,1 9,2 32,2 75,2 
(p valor < 0,001)* 

*T-Student 

 

 Ao observar a Tabela 6, verifica-se que houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias do NAS com maior pontuação quando houve a aplicação 

prospectiva do instrumento (p<0,001). 

 A correlação entre as médias do NAS aplicado retrospectiva e prospectivamente 

encontra-se na Figura a seguir. 
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                                            Correlação de Pearson = 0,65 
                                            ICC = 0,623 
 

Figura 1: Correlação entre as médias do NAS de aplicação 

retrospectiva e prospectiva. São Paulo, 2006. 

            

 A Figura 1 mostra que o NAS retrospectivo e prospectivo apresentaram 

correlação linear moderada, indicando que houve 65% de associação entre as duas 

medidas. Semelhantemente, pela análise do Coeficiente de Correlação Intraclasse 

(ICC) pode-se observar que houve homogeneidade entre as medidas retrospectiva e 

prospectiva. 
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Tabela 7: Grau de concordância dos itens 1 ao 23 do NAS 

de  acordo com a aplicação prospectiva e 

retrospectiva do instrumento. São Paulo, 2006. 

 

Item Grau de concordância (%) Kappa p-valor 

1a 78,9% 0,462 < 0,001 
1b 77,0% 0,194 0,047 
1c 88,5% 0,300 < 0,001 
2 100,0% *** *** 
3 100,0% *** *** 

4a 77,9% 0,026 0,786 
4b 77,9% - 0,044 0,653 
4c 97,1% *** *** 
5 96,2% 0,888 < 0,001 

6a 79,9% 0,342 < 0,001 
6b 77,9% 0,348 < 0,001 
6c 94,2% *** *** 
7a 99,0% *** *** 
7b 99,0% *** *** 
8a 98,1% *** *** 
8b 98,1% *** *** 
8c 100,0% *** *** 
9 91,3% 0,746 < 0,001 

10 97,2% 0,937 < 0,001 
11 62,5% 0,342 < 0,001 
12 96,2% 0,898 < 0,001 
13 90,4% *** *** 
14 100,0% 1,000 < 0,001 
15 100,0% *** *** 
16 94,2% 0,381 < 0,001 
17 92,3% 0,689 < 0,001 
18 99,0% 0,795 < 0,001 
19 91,3% - 0,031 0,701 
20 97,1% 0,808 < 0,001 
21 90,4% 0,798 < 0,001 
22 80,7% 0,088 0,285 
23 80,8% 0,349 < 0,001 
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Pelos dados da Tabela 7 pode-se verificar que dos 21 itens do NAS em que o 

índice Kappa foi aplicado, cinco apresentaram concordância muito forte (5 -cuidados 

com drenos, 10 � cuidado com vias aéreas artificiais, 12 � medicação vasoativa, 14 � 

monitorização do átrio esquerdo, 20 � nutrição parenteral total), enquanto que, quatro 

apresentaram concordância forte (9 � suporte respiratório, 17 � medida quantitativa de 

débito urinário, 18 � medida de pressão intracraniana e 21 � alimentação enteral por 

sonda). Apenas um item obteve concordância moderada (1a � sinais vitais, cálculo e 

registro de balanço hídrico). Em todos estes casos, houve diferença estatisticamente 

significativa entre as duas formas de avaliação do NAS (p < 0,001). 

Entre as menores concordâncias observou-se seis itens com fraca concordância 

(1c - presença à beira do leito por quatro horas ou mais, 6a � mobilização e 

posicionamento por até três vezes em 24h, 6b � mobilização e posicionamento mais do 

que três vezes em 24h  ou com dois enfermeiros em qualquer freqüência, 11 � 

tratamento para melhora da função pulmonar, 16 � técnicas de hemofiltração e 23 � 

intervenções específicas fora da UTI), três itens com concordância muito fraca (1b � 

presença a beira do leito por 2h ou mais, 4a � realização de procedimentos de higiene 

e, 22 � intervenções específicas na UTI) e dois  itens (4b � realização de procedimentos 

de higiene que durem mais do que duas horas  e, 19 � tratamento da acidose/alcalose), 

não apresentaram nenhuma  concordância entre os itens avaliados de forma 

prospectiva e retrospectiva.  

Os itens com concordância fraca também apresentaram diferença 

estatisticamente significativa (p<0,001) entre as avaliações prospectiva e retrospectiva.  
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O mesmo não foi observado entre os itens com concordância muito fraca (4a e 22) em 

que os valores do p-valor foram superiores a 0,05.  

      Os 11 itens restantes (2, 3, 4c, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 13 e 15) não puderam ser 

avaliados com índice Kappa porque apresentaram a mesma categoria de resposta nos 

dois momentos da aplicação do instrumento.  

Em relação ao grau de concordância em números relativos, os dados da Tabela 7 

mostram que os itens com concordância muito forte e forte, bem como aqueles em que 

o Kappa não pode ser aplicado, apresentaram concordância igual ou superior a 90,4%. 

Por outro lado, os itens com concordância muito fraca, fraca e moderada, à exceção 

dos itens 1c e 16, tiveram concordâncias relativas inferiores, entre 62,5% e 80,8%. 

Os dados descritivos das tabelas de concordância dos itens do NAS encontram-se 

apresentados no APÊNDICE F. Nessas tabelas também foi possível verificar que do 

total de itens que apresentaram concordância fraca e muito fraca (1b, 1c, 4a, 6a, 6b, 11, 

16, 22 e 23), em valores relativos, os itens 1b, 1c, 11, 16, 22 e 23 foram pontuados 

predominantemente na avaliação prospectiva (respectivamente, 18,3%, 14,4%, 68,3%, 

7,7%, 17,3% e 24,0%). Ao contrário, os itens 4a e 6a receberam pontuação 

predominante na avaliação retrospectiva (89,4% e 22,1%, respectivamente). Já o item 

6b foi pontuado de modo semelhante tanto na aplicação prospectiva (78,8%) quanto na 

retrospectiva (77,9%). 
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5 - DISCUSSÃO 

 

 

Sobre a caracterização da amostra, os resultados encontrados neste estudo 

referentes ao predomínio de pacientes do sexo masculino (55,8%)
 e média elevada 

de idade (65,8 anos) assemelham-se aos encontrados em diversas pesquisas 

realizadas em UTI(13-15, 18, 29-31). 

Quanto aos motivos de internação mais freqüentes destacam-se aqueles devido 

a problemas dos sistemas neurológico (30,8%) e respiratório (29,8%), igualmente ao 

verificado em outras investigações
(13, 18, 32).  

Em relação à presença de doenças pré-existentes, a literatura também aponta 

como predominantes as doenças do sistema cardiovascular seguidas por doenças 

do sistema respiratório
(30, 33). 

Tais resultados são condizentes com as estatísticas do Ministério da Saúde, que 

apontam um aumento do número de idosos em todas as capitais do país no 

decorrer dos anos(34). Só na região metropolitana de São Paulo havia, no ano de 

1991, 23,3 pessoas idosas para cada 100 indivíduos jovens. Este número passou 

para 30,6 em 2000 e 35,2 idosos para cada 100 jovens em 2005(35), correspondendo 

a 8,5% da população nesta região
(36).  

Concomitante ao aumento do envelhecimento da população, cresce o número de 

pessoas com doenças crônico-degenerativas, desencadeando agravos à saúde com 

conseqüente necessidade de intervenções que requerem internação em UTI.  
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Além disso, doenças cerebrovasculares foram citadas como responsáveis por 

10,1% do total de mortes com causa definida no Brasil no ano 2004, ocupando o 

primeiro lugar no ranking entre as dez causas líderes de morte no país
(37). 

Assim, era de se esperar que a maioria dos pacientes que compuseram esta 

amostra fosse internada predominantemente por razões clínicas (76,0%). No 

entanto, não existe na literatura um consenso quanto ao tipo de internação dos 

pacientes que são internados em UTI geral. Enquanto alguns estudos apontam as 

internações por razões cirúrgicas (eletiva ou urgência) como prevalentes
 (30, 38- 41), 

outros, citam variação de 53,7% a 78,0% de internações ocorridas por razões 

clínicas
(13, 14, 16, 18, 42).  

Ao contrário das pesquisas nacionais
(13, 18) e internacionais(38, 41) que 

demonstraram prevalência do centro cirúrgico como unidade de procedência, 35,6% 

dos pacientes desta pesquisa tiveram como unidade de procedência o Pronto 

Socorro. Tais resultados permitem inferir que os pacientes, já com idade avançada e 

com presença de doenças crônicas, tenham dado entrada no serviço de emergência 

com instabilidade grave, necessitando, portanto, de cuidado intensivo. 

Neste estudo, observou-se elevada média de permanência (12,7 dias), diferente 

dos achados de outros estudos(16, 29, 30, 38, 42, 43), com médias entre 2 e 7,2 dias, 

demonstrando a necessidade de cuidado intensivo por um período maior de tempo 

para esta população específica. 

No que se refere à condição de saída da UTI, observou-se uma mortalidade de 

17,3%, compatível com estudos brasileiros que apresentaram variação de 17,5% a 

20,6%(13, 14, 17) e estrangeiros que oscilaram entre 11,3% e 16,1% (38, 41, 43).   
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Importante ressaltar que, embora estudos nacionais tenham apresentado resultado 

semelhante ao da presente investigação, também há investigações recentes indicando 

alta mortalidade nas UTI�s brasileiras, com variações de 24,6% a 38,0%
(16, 31-33, 44). 

Em relação à gravidade, observou-se uma pontuação média SAPS II de 31,8 

pontos, muito próximo ao observado em vários estudos que utilizaram este índice
(38, 39, 

41) com variações, em média,  entre 28,9 e 32,2 pontos. No entanto há estudos 

brasileiros que relataram média de pontuação SAPS II entre 41,7 e 48,3 pontos
(13, 14, 18), 

indicando maior gravidade dos pacientes. A mortalidade observada foi de 17,3%, 

inferior à esperada pelo SAPS II, de 19,1%, indicador que mostra um elevado padrão 

de qualidade de atendimento na UTI estudada. 

A mortalidade, de acordo com LODS, foi de 14,3%, com pontuação média de 2,9 

pontos, inferior a estudos que aplicaram o índice em populações específicas e 

encontraram valores entre 4,9 e 8 pontos(45-47). Esta diferença pode estar relacionada 

ao fato de o modelo ter sido aplicado em populações que já apresentavam alterações 

de determinados sistemas orgânicos, diferentes dos achados desta investigação. Ao se 

levar em conta que os dois avaliadores apresentavam o mesmo entendimento sobre os 

vários itens do instrumento (Tabela 2) a diferença estatisticamente significativa 

encontrada entre as médias do NAS de aplicação prospectiva e retrospectiva (Tabela 

6), com maior pontuação quando da aplicação prospectiva do instrumento, remete a 

algumas suposições: 

1 - A pontuação do NAS conforme proposto originalmente baseia-se nas 

informações referentes às últimas 24horas de internação, portanto, retrospectivas, e  
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que estão registradas em prontuário. Falha no registro destas informações ou mesmo 

rotinas impostas pela instituição (ex: registro de sinais vitais 2/2h independente da 

gravidade do paciente) podem ter conduzido para um menor valor do NAS quando 

mensurado desta forma; 

2 - Atividades de enfermagem ou procedimentos médicos previamente programados 

podem não ter sido realizados por razões diversas, não consumindo, portanto, o tempo 

previsto na avaliação prospectiva e assim, resultando em maior pontuação. 

Apesar dessas suposições, a maior pontuação média do NAS de aplicação 

prospectiva vem mostrar que a avaliação individual do paciente, em tempo real, com 

cuidados projetados para as horas subseqüentes do dia levam a resultados mais 

fidedignos quando se pretende medir a carga de trabalho de enfermagem na UTI. 

Considerando a moderada correlação e homogeneidade obtida entre as médias 

prospectiva e retrospectiva do NAS (Pearson 0,65; ICC 0,62) pode-se aceitar que 

ambas as formas de aplicação do índice são válidas quando se deseja mensurar carga 

de trabalho de enfermagem em UTI. 

No entanto, o NAS prospectivo mostra  vantagens em relação ao retrospectivo uma 

vez que considera sempre a programação das atividades de enfermagem a serem 

realizadas com cada paciente em um determinado período, que por sua vez,  resulta na 

carga de trabalho de enfermagem. Na prática diária da terapia intensiva, esse dado é 

relevante para os enfermeiros, pois a distribuição dos profissionais de enfermagem é 

realizada no inicio de cada período de trabalho levando-se em consideração esta 

programação. Além disso, a sua aplicação de forma prospectiva é feita com o objetivo 

de prestar assistência ao paciente na sua totalidade e de acordo com as suas  
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necessidades, isenta de interferências relacionadas a estrutura organizacional da 

instituição que possam impossibilitar a assistência tal como ela deveria ser praticada. 

Resultados quanto à concordância de cada item NAS segundo as avaliações 

prospectiva e retrospectiva também reiteram o bom desempenho do NAS prospectivo.  

Observou-se que do total de 32 itens do instrumento, em 11 não foi possível aplicar 

o índice Kappa devido à elevada porcentagem de concordância em uma única 

categoria de respostas. Por outro lado, dos 21 em que a análise foi possível, 10 itens 

(47,6%) apresentaram concordância igual ou maior do que moderada, sendo apenas 

um item nessa última classificação (item 1a). 

Focalizando-se particularmente a concordância por itens, verificou-se que aqueles 

com concordância muito forte (itens 5, 10, 12, 14, 20) e forte  (itens 9, 17, 18 e 21), 

apresentaram resultados esperados, uma vez que se referem a dados mais objetivos e 

pontuais, de fácil avaliação e monitoramento pelos profissionais de enfermagem e que 

geralmente não apresentam discordâncias quanto ao tipo de cuidado que deve ser 

prestado. 

Da mesma forma, era esperado que os itens com divisão em sub-itens (a, b e c) 

fossem aqueles sujeitos a concordâncias mais fracas, quer devido às avaliações 

subjetivas das coletadoras e enfermeiros, quer pela ausência de registros que 

propiciassem informações fidedignas. Reitera essa afirmação a constatação de que 

entre os itens que apresentaram concordância fraca e muito fraca, encontram-se os 

sub-itens 1b, 1c, 4a, 6a e, 6b.  

Os demais itens com concordância fraca e muito fraca, ou seja, 10 (tratamento da 

melhora da função pulmonar), 16 (técnicas dialíticas), 22 e 23 (intervenções  
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terapêuticas na UTI e fora dela) incluem-se entre as atividades de enfermagem, 

fisioterapia ou procedimentos médicos previamente programados e possíveis de não 

serem realizados por razões diversas. 

      Quanto aos itens em que o índice Kappa não foi aplicado por apresentar apenas 

uma categoria de respostas, os achados se justificam nos itens 2 (investigações 

laboratoriais) e 3 (medicação)  por serem  atividades realizadas diariamente  na UTI e 

que, portanto, não  provocam dúvidas quanto à pontuação. Da mesma forma, por ser o 

item 13 (reposição intravenosa de grandes perdas de fluidos) atividade que depende da 

avaliação e prescrição médica, porém que pode ser prevista pela equipe de 

enfermagem, era esperada pontuação semelhante nas duas avaliações. O mesmo se 

aplica ao item 15 (reanimação cardiorrespiratória), por se relacionar a uma atividade de 

duvidosa previsão e que, coincidentemente, não ocorreu na amostra do presente 

estudo. 

O fato de os itens 4c, 6c, 7a, 7b, 8a e 8b também apresentarem apenas uma 

categoria de resposta justifica-se por se tratarem de itens que apresentam sub-divisões 

mutuamente excludentes e que foram, mesmo que com concordância fraca ou muito 

fraca, considerados em apenas um dos sub-itens.  

Cabe ainda destacar que na análise descritiva dos resultados observou-se que os 

itens que tiveram concordância fraca e muito fraca também apresentaram maior 

tendência de pontuação na avaliação prospectiva em detrimento da retrospectiva 

(Apêndice F). 
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Esses achados falam favoravelmente à aplicação prospectiva do NAS, uma vez que 

as projeções feitas pelas coletadoras fundamentaram-se nas necessidades 

apresentadas pelos pacientes, sem se contaminar pelas rotinas impostas pela unidade.  

Conclui-se, pois, que o NAS prospectivo pode ser usado quando se deseja projetar 

os cuidados de enfermagem a serem prestados, sobretudo, quando se tem a intenção 

de distribuir  os profissionais de enfermagem necessários para prestar assistência de 

qualidade no decorrer de um  período de trabalho. No entanto, existe a necessidade de 

uma efetiva uniformização entre os enfermeiros da UTI para que esta projeção seja 

fidedigna e a carga de trabalho adequadamente mensurada. 

A despeito desses resultados, algumas limitações do estudo merecem análise antes 

da aplicação definitiva do NAS prospectivo. Por se tratar de um primeiro e único estudo 

voltado especificamente à análise da aplicação do NAS de modo diferente da sua 

proposição original, outras investigações devem ser feitas para validar ou refutar os 

resultados obtidos.  Além disso, a utilização do índice Kappa como única ferramenta 

estatística para a análise de concordância entre os itens deve ser considerada. 

Diferentes autores (48-50) têm apontado restrições no seu uso para avaliar grau de 

concordância, além do que outros testes estão disponíveis para esse fim e serão 

utilizados em investigações futuras. 

Outra limitação refere-se à falta do uso sistemático do instrumento na UTI para a 

medida retrospectiva do NAS, o que pode ter contribuído para um NAS retrospectivo e 

até mesmo o prospectivo subestimado, sobretudo pela falta de registros das categorias 

que apresentam sub-itens.   
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Apesar disso, acredita-se que o NAS aplicado prospectivamente deva ser 

estimulado com a finalidade de melhores informações sobre seu desempenho para 

adequar a distribuição do pessoal de enfermagem na prática diária em UTI, com base 

nas necessidades de cuidados requeridas pelos pacientes. No entanto, recomenda-se 

como indispensável a utilização do manual do instrumento
(51) para a uniformização das 

informações, bem como o treinamento dos profissionais. Apenas informações 

fidedignas serão capazes de levar a uma adequada relação profissional de 

enfermagem/paciente na UTI e subsidiar com propriedade o dimensionamento geral de 

pessoal na Unidade. 
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6 � CONCLUSÕES 

 

 

Pela análise dos dados desta investigação pode-se concluir que o NAS prospectivo 

apresentou bom desempenho para a medida de carga de trabalho de enfermagem na 

UTI,  sendo possível a sua aplicação  para a distribuição dos profissionais de 

enfermagem no decorrer de um  período de trabalho, com base nas necessidades  de 

cuidados dos pacientes.  

Esta afirmação justifica-se pelo fato de, neste estudo, a média da pontuação NAS ter 

apresentado diferença estatisticamente significativa quando mensurada de forma 

prospectiva e retrospectiva, com maior pontuação quando da avaliação prospectiva do 

instrumento (p< 0,001). 

Além disso, a moderada correlação e homogeneidade obtidas entre as médias 

prospectiva e retrospectiva do NAS (Pearson 0,65; ICC 0,62) conduzem, 

favoravelmente, à aplicação prospectiva. 

Quanto ao grau de concordância dos itens do NAS aplicados nas duas formas de 

avaliação verificou-se, que dos 32 itens do instrumento, 11 não puderam ser avaliados 

com índice Kappa porque apresentaram a mesma categoria de resposta nos dois 

momentos da aplicação do instrumento. Nos demais, encontrou-se concordância muito 

forte nos itens 5, 10, 12, 14 e 20 (respectivamente, cuidados com drenos, cuidado com 

vias aéreas artificiais, medicação vasoativa, monitorização do átrio esquerdo e  nutrição 

parenteral total) e concordância forte nos itens 9, 17, 18 e 21 (suporte respiratório,  
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medida quantitativa de débito urinário, medida de pressão intracraniana e alimentação 

enteral por sonda).  Apenas o item 1a (sinais vitais, cálculo e registro de balanço 

hídrico) teve concordância moderada. 

Em contrapartida, verificou-se concordância fraca nos itens 1c - presença à beira 

do leito por quatro horas ou mais, 6a � mobilização e posicionamento por até três vezes 

em 24h, 6b � mobilização e posicionamento mais do que três vezes em 24h  ou com 

dois enfermeiros em qualquer freqüência, 11 � tratamento para melhora da função 

pulmonar, 16 � técnicas de hemofiltração e 23 � intervenções específicas fora da UTI e 

concordância muito fraca  em 1b � presença a beira do leito por 2h ou mais, 4a � 

realização de procedimentos de higiene e, 22 � intervenções específicas na UTI.  

Os itens 4b (realização de procedimentos de higiene que durem mais do que duas 

horas) e 19 (tratamento da acidose/alcalose) não apresentaram concordância (índice 

Kappa negativo e p>0,05) entre as duas formas de avaliação. 
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8 � APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Demanda de cuidados de enfermagem segundo aplicação do NAS 

retrospectivo 

 
 
Parte I: Dados de identificação do paciente 

Iniciais do nome: _______________              Registro hospitalar: _____________ 

Sexo: Masculino (   )     Feminino (   )             Idade: ________ 

 

Parte II: Dados da internação na UTI 

Data de internação: ___/___/___                  Hora da internação: ____  

Procedência: Centro cirúrgico (   )               Unidade de Internação (   ) 

Pronto Socorro (   )       Unidade de cuidados especiais (   )       

Outro (   )  

Motivo da internação: ________________________________ 

Doenças pré-existentes: HAS (   )  DM (   )   Doença cerebrovascular (   ) 

             Doença coronariana (   )                Neoplasia (   ) 

         Doença crônica pulmonar (   )              Outro (   ) 

Tipo de internação:  (   ) Clínica       (   ) Cirúrgica        (   ) Cirurgia de emergência 

Data de saída: ___/___/___                        Hora da saída: _____      

Condição de saída:  Alta (   )      Óbito (   ) 

Unidade de destino: ( ) Unidade de internação (  ) Unidade de cuidados especiais 

                         (  ) Outro                     (  ) Não se aplica 
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Parte III:  NURSING ACTIVITIES SCORE (NAS) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Atividades gerais Atividades específicas  

1a � normal  

1b � além do normal  1. Monitorização e 

controles 1c � muito além do 

normal 
 

2. Investigações 

laboratoriais 
 

 

3. Medicação   

4a � normal  

4b � além do normal  4. Procedimentos 

de higiene 4c � muito além do 

normal 
 

5. Cuidados com 

drenos 
 

 

6a � normal  

6b � além do normal  6. Mobilização e 

posicionamento 6c � muito além do 

normal 
 

7a- normal  7. Suporte e 

cuidados aos 

familiares e 

pacientes 

7b� além do normal 
 

8a- normal  

8b � além do normal  
8. Tarefas 

administrativas e 

gerenciais 8c � muito além do 

normal 
 

9   

10    Suporte ventilatório 

11   

12.  

13   

14   

Suporte 

cardiovascular 

15   

16   
Suporte renal 

17   

Suporte 

neurológico 
18  

 

19   

20  Suporte metabólico 

21   

22  Intervenções 

específicas 23   

Total    
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APÊNDICE B - Demanda de cuidados de enfermagem segundo aplicação do 

NAS prospectivo � Parte I 

 

 

 

  
    
Iniciais do nome: ________  
 
Registro hospitalar: _______   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades gerais Atividades específicas M/T 

1a � normal  

1b � além do normal  1. Monitorização e 

controles 1c � muito além do 

normal 
 

2. Investigações 

laboratoriais 
 

 

3. Medicação   

4a � normal  

4b � além do normal  4. Procedimentos 

de higiene 4c � muito além do 

normal 
 

5. Cuidados com 

drenos 
 

 

6a � normal  

6b � além do normal  6. Mobilização e 

posicionamento 6c � muito além do 

normal 
    

7a- normal  7. Suporte e 

cuidados aos 

familiares e 

pacientes 

7b� além do normal 
 

8a- normal  

8b � além do normal  
8. Tarefas 

administrativas e 

gerenciais 8c � muito além do 

normal 
 

9   

10    Suporte ventilatório 

11   

12.  

13   

14   

Suporte 

cardiovascular 

15   

16   
Suporte renal 

17   

Suporte 

neurológico 
18  

 

19   

20  Suporte metabólico 

21   

22  Intervenções 

específicas 23   

Total    
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APÊNDICE B - Demanda de cuidados de enfermagem segundo aplicação do 

NAS prospectivo � Parte II 

 

 

 

 

    
 
Iniciais do nome: ________   
 
Registro hospitalar: ______   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades gerais Atividades específicas N 

1a � normal  

1b � além do normal  1. Monitorização e 

controles 1c � muito além do 

normal 
 

2. Investigações 

laboratoriais 
 

 

3. Medicação   

4a � normal  

4b � além do normal  4. Procedimentos 

de higiene 4c � muito além do 

normal 
 

5. Cuidados com 

drenos 
 

 

6a � normal  

6b � além do normal  6. Mobilização e 

posicionamento 6c � muito além do 
normal 

    

7a- normal  7. Suporte e 

cuidados aos 

familiares e 

pacientes 

7b� além do normal 
 

8a- normal  

8b � além do normal  
8. Tarefas 

administrativas e 

gerenciais 8c � muito além do 

normal 
 

9   

10    Suporte ventilatório 

11   

12.  

13   

14   

Suporte 

cardiovascular 

15   

16   
Suporte renal 

17   

Suporte 

neurológico 
18  

 

19   

20  Suporte metabólico 

21   

22  Intervenções 

específicas 23   

Total    
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APÊNDICE C � Simplified Acute Phyiology Score II (SAPS II) 

                        Logistic Organ Dysfunction System (LODS) 

 
 

 
- Iniciais nome: ________           RH: __________          Data admissão: ___/___/___ 
 

 
- Doença crônica:    Neoplasia metastática (   )  
 

           Neoplasia hematológica (   ) 
 

AIDS (   ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pontuação SAPS II: ____  

  RM (%) mortalidade SAPS: ____ 

 

 

- Pontuação LODS: ______   
  RM (%) mortalidade LODS: ____ 

 
 

 

Dados da admissão 
Variáveis   

Idade   
FC (bpm)   
PAS (mmhg)   
Temperatura   
Pao2/Fio2   
Débito urinário (l/dia)   
Uréia sérica   
Creatinina (mg/dl)   
Leucócitos (x10

3)   
Plaquetas (x109)   
Potássio sérico   
Sódio sérico   
Bicarbonato sérico (mEQ/l)   
Atividade de protrombina   
Bilirrubina (mg/dl)   
Escala Coma Glasgow   
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APÊNDICE D � Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

                                   ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

Análise do Nursing Activities Score (NAS): estudo comparativo da demanda de 

trabalho de enfermagem requerida e a realizada em Unidade de Terapia Intensiva 

 
 
Este estudo tem como objetivo comparar as necessidades de cuidados de 

enfermagem apresentadas pelos pacientes com as realizadas pela equipe de 
enfermagem.  

 
A amostra será constituída por pacientes admitidos na UTI do hospital campo de 

estudo nos meses de setembro e outubro de 2006 com base em dados do prontuário e 

da avaliação direta do paciente, à beira do leito, feita pelo enfermeiro.  
 
A sua participação é voluntária sendo garantida a liberdade de não participar ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para a 
continuidade do tratamento na Instituição. As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com a de outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

deles. Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da 

pesquisa ou de resultados que sejam de conhecimento da pesquisadora, caso seja do 
seu interesse.  

 
Não há despesas pessoais, nem compensação financeira relacionada à sua 

participação. Nesse estudo o paciente não será submetido a nenhuma intervenção ou 

procedimento além daqueles que fazem parte do tratamento. A pesquisadora tem o 
compromisso de utilizar os dados obtidos somente para trabalhos científicos. 

 
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao profissional de saúde 

responsável pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A investigadora é 

a enfermeira Adriana Janzantte Ducci, telefone para contato 9229-2298, e-mail: 
Adriana.ducci@vivax.com. r. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre os 

aspectos éticos relacionados a essa pesquisa poderá também entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, tel: 3066-
7548, e-mail: edipesq@usp.br.  

 
 

mailto:Adriana.ducci@vivax
mailto:edipesq@usp.br
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Com base nas informações que me foram dadas, acredito ter sido 
suficientemente informado a respeito deste estudo e concordo voluntariamente em 
participar desta investigação. Ficaram claros para mim quais os objetivos da pesquisa, 

as garantias de anonimato e da possibilidade de ter esclarecimentos sempre que eu 
necessitar. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que 

tenho a garantia de desistir da participação em qualquer momento sem qualquer 

prejuízo. 
 
 

___________________________________                                    Data: ___/___/___ 
Assinatura do paciente/representante legal 
 
 
______________________                                                              Data: ___/___/___ 
Assinatura da testemunha 
(Para os casos de pacientes analfabetos, semi-analfabetos, portadores de deficiência 
auditiva ou visual) 
 
 
 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
 
____________________                                                                 Data: ___/___/___ 
Adriana Janzantte Ducci 
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APÊNDICE E � Carta de aprovação da pesquisa pelo hospital campo de estudo 

 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 
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APÊNDICE F � Tabelas de concordância entre as medidas de aplicação do NAS 

prospectivo e retrospectivo do item 1 ao item 23. 
 

                         Kappa = 0,462  
 p-valor < 0,001 

 

  Kappa = 0,194 
  p-valor = 0,047 

 

      NAS retrospectivo 

      (Item 1c) 
Total 

      Não Sim   
N 89 0 89 

NAS prospectivo Não 
% 85,6 0,0 85,6 
N 12 3 15 

(Item 1c) Sim 
% 11,5 2,9 14,4 

  N 101 3 104 
Total 

  % 97,1 2,9 100,0 
   Kappa = 0,300 

    p-valor < 0,001 
 

Não Sim

N 16 18 34
% 15,4 17,3 32,7
N 4 66 70
% 3,8 63,5 67,3
N 20 84 104
% 19,2 80,8 100,0

Total
NAS retrospectivo

(Item 1a)

Não

Sim

NAS prospectivo

(Item 1a)

Total

Não Sim

N 74 11 85
% 71,2 10,6 81,7
N 13 6 19
% 12,5 5,8 18,3
N 87 17 104
% 83,7 16,3 100,0

(Item 1b) Sim

Total

NAS retrospectivo
Total

(Item 1b)

NAS prospectivo Não



Apêndices 74 

Adriana Janzantte Ducci     
   

 

 

  Kappa = *** 
  p-valor = *** 

 

  Kappa = *** 
 p-valor = *** 

 

 Kappa = 0,026 
 p-valor = 0,786 

 

 

 

Não Sim

N 0 0 0
% 0,0 0,0 0,0
N 0 104 104
% 0,0 100,0 100,0
N 0 104 104
% 0,0 100,0 100,0

(Item 2) Sim

Total

Total
(Item 2)

NAS prospectivo Não

NAS retrospectivo

Não Sim

N 0 0 0
% 0,0 0,0 0,0
N 0 104 104
% 0,0 100,0 100,0
N 0 104 104
% 0,0 100,0 100,0

(Item 3) Sim

Total

Total
(Item 3)

NAS prospectivo Não

NAS retrospectivo

Não Sim

N 2 14 16
% 1,9 13,5 15,4
N 9 79 88
% 8,7 76,0 84,6
N 11 93 104
% 10,6 89,4 100,0

(Item 4a) Sim

Total

Total
(Item 4a)

NAS prospectivo Não

NAS retrospectivo
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      NAS retrospectivo 

      (Item 4b) 
Total 

      Não Sim   
N 80 10 90 

NAS prospectivo Não 
% 76,9 9,6 86,5 
N 13 1 14 

(Item 4b) Sim 
% 12,5 1,0 13,5 

  N 93 11 104 
Total 

  % 89,4 10,6 100,0 
   Kappa = - 0,044 
   p-valor = 0,653 
 

      NAS retrospectivo 

      (Item 4c) 
Total 

      Não Sim   
N 101 0 101 

NAS prospectivo Não 
% 97,1 0,0 97,1 
N 3 0 3 

(Item 4c) Sim 
% 2,9 0,0 2,9 

  N 104 0 104 
Total 

  % 100,0 0,0 100,0 
   Kappa = *** 
   p-valor = *** 
 

      NAS retrospectivo 

      (Item 5) 
Total 

      Não Sim   
N 21 2 23 

NAS prospectivo Não 
% 20,2 1,9 22,1 
N 2 79 81 

(Item 5) Sim 
% 1,9 76,0 77,9 

  N 23 81 104 
Total 

  % 22,1 77,9 100,0 
   Kappa = 0,888 
   p-valor < 0,001 
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  Kappa = 0,342 
 p-valor < 0,001 
 

  Kappa = 0,348 
 p-valor < 0,001 
 

  Kappa = *** 
 p-valor = *** 

 
 
 
 
 

 

Não Sim

N 74 14 88
% 71,2 13,5 84,6
N 7 9 16
% 6,7 8,7 15,4
N 81 23 104
% 77,9 22,1 100,0

Total

NAS prospectivo Não

(Item 6a) Sim

NAS retrospectivo
Total

(Item 6a)

Não Sim

N 11 11 22
% 10,6 10,6 21,2
N 12 70 82
% 11,5 67,3 78,8
N 23 81 104
% 22,1 77,9 100,0

Total

NAS prospectivo Não

(Item 6b) Sim

NAS retrospectivo
Total

(Item 6b)

Não Sim

N 98 0 98
% 94,2 0 94,2
N 6 0 6
% 5,8 0 5,8
N 104 0 104
% 100,0 0,0 100,0

Total
NAS retrospectivo

(Item 6c)

NAS prospectivo Não

(Item 6c) Sim

Total
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  Kappa = *** 
 p-valor = *** 
 

  Kappa = *** 
 p-valor = *** 
 

  Kappa = *** 
 p-valor = *** 

 
 
 
 
 
 

Não Sim

N 0 0 0
% 0,0 0,0 0,0
N 1 103 104
% 1,0 99,0 100,0
N 1 103 104
% 1,0 99,0 100,0

Total
NAS retrospectivo

(Item 7a)

NAS prospectivo Não

(Item 7a) Sim

Total

Não Sim

N 103 1 104
% 99,0 1,0 100,0
N 0 0 0
% 0,0 0,0 0,0
N 103 1 104
% 99,0 1,0 100,0

Total

NAS prospectivo Não

(Item 7b) Sim

NAS retrospectivo
Total

(Item 7b)

Não Sim

N 0 2 2
% 0,0 1,9 1,9
N 0 102 102
% 0,0 98,1 98,1
N 0 104 104
% 0,0 100,0 100,0

Total

NAS prospectivo Não

(Item 8a) Sim

NAS retrospectivo
Total

(Item 8a)
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  Kappa = *** 
 p-valor = *** 
 

  Kappa = *** 
                         p-valor = *** 
 

  Kappa = 0,746 
 p-valor = < 0,001 
 
 
 
 
 
 

 

Não Sim

N 102 0 102
% 98,1 0,0 98,1
N 2 0 2
% 1,9 0,0 1,9
N 104 0 104
% 100,0 0,0 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 8b)

NAS prospectivo Não

(Item 8b) Sim

Total

Não Sim

N 104 0 104
% 100,0 0,0 100,0
N 0 0 0
% 0,0 0,0 0,0
N 104 0 104
% 100,0 0,0 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 8c)

NAS prospectivo Não

(Item 8c) Sim

Total

Não Sim

N 18 1 19
% 17,3 1,0 18,3
N 8 77 85
% 7,7 74,0 81,7
N 26 78 104
% 25,0 75,0 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 9)

NAS prospectivo Não

(Item 9) Sim

Total
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  Kappa = 0,937 
  p-valor< 0,001 
 

  Kappa = 0,342 
 p-valor < 0,001 
 

  Kappa = 0,898 
 p-valor < 0,001 
 
 
 
 
 
 

 

Não Sim

N 66 1 67
% 1,9 33,7 64,4
N 2 35 37
% 1,9 33,7 35,6
N 68 36 104
% 65,4 34,6 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 10)

Não

(Item 10) Sim

Total

NAS prospectivo

Não Sim

N 33 0 33
% 31,7 0,0 31,7
N 39 32 71
% 37,5 30,8 68,3
N 72 32 104
% 69,2 30,8 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 11)

NAS prospectivo Não

(Item 11) Sim

Total

Não Sim

N 76 0 76
% 73,1 0,0 73,1
N 4 24 28
% 3,8 23,1 26,9
N 80 24 104
% 76,9 23,1 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 12)

NAS prospectivo Não

(Item 12) Sim

Total
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  Kappa = *** 
 p-valor = *** 
 

  Kappa = 1,00 
 p-valor < 0,001 
 

  Kappa = *** 
 p-valor = *** 
 
 
 
 
 
 
 

Não Sim

N 94 0 94
% 90,4 0,0 90,4
N 10 0 10
% 9,6 0,0 9,6
N 104 0 104
% 100,0 0,0 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 13)

Não

(Item 13) Sim

Total

NAS prospectivo

Não Sim

N 102 0 102
% 98,1 0 98,1
N 0 2 2
% 0 1,9 1,9
N 102 2 104
% 98,1 1,9 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 14)

NAS prospectivo Não

(Item 14) Sim

Total

Não Sim

N 104 0 104
% 100,0 0,0 100,0
N 0 0 0
% 0,0 0,0 0,0
N 104 0 104
% 100,0 0,0 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 15)

NAS prospectivo Não

(Item 15) Sim

Total
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  Kappa = 0,381 
 p-valor < 0,001 
 

  Kappa = 0,689 
 p-valor < 0,001 
 

  Kappa = 0,795 
 p-valor < 0,001 
 
 
 
 
 
 
 

Não Sim

N 96 0 96
% 92,3 0,0 92,3
N 6 2 8
% 5,8 1,9 7,7
N 102 2 104
% 98,1 1,9 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 16)

NAS prospectivo Não

(Item 16) Sim

Total

Não Sim

N 11 2 13
% 10,6 1,9 12,5
N 6 85 91
% 5,8 81,7 87,5
N 17 87 104
% 16,3 83,7 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 17)

NAS prospectivo Não

(Item 17) Sim

Total

Não Sim

N 101 0 101
% 97,1 0,0 97,1
N 1 2 3
% 1,0 1,9 2,9
N 102 2 104
% 98,1 1,9 100

NAS retrospectivo
Total

(Item 18)

NAS prospectivo Não

(Item 18) Sim

Total
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  Kappa = - 0,031 
 p-valor = 0,701 
 

  Kappa = 0,808 
 p-valor < 0,001 
 

  Kappa = 0,798 
 p-valor < 0,001 
 
 
 
 
 
 
 

Não Sim

N 95 2 97
% 91,3 1,9 93,3
N 7 0 7
% 6,7 0,0 6,7
N 102 2 104
% 98,1 1,9 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 19)

NAS prospectivo Não

(Item 19) Sim

Total

Não Sim

N 94 0 94
% 90,4 0,0 90,4
N 3 7 10
% 2,9 6,7 9,6
N 97 7 104
% 93,3 6,7 100,0

NAS retrospectivo

Sim

Total

Total
(Item 20)

NAS prospectivo Não

(Item 20)

Não Sim

N 59 2 61
% 56,7 1,9 58,7
N 8 35 43
% 7,7 33,7 41,3
N 67 37 104
% 64,4 35,6 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 21)

NAS prospectivo Não

(Item 21) Sim

Total
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  Kappa = 0,088 
 p-valor = 0,285 
 

  Kappa = 0,349 
 p-valor < 0,001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não Sim

N 82 4 86
% 78,8 3,8 82,7
N 16 2 18
% 15,4 1,9 17,3
N 98 6 104
% 94,2 5,8 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 22)

NAS prospectivo Não

(Item 22) Sim

Total

Não Sim

N 76 3 79
% 73,1 2,9 76,0
N 17 8 25
% 16,3 7,7 24,0
N 93 11 104
% 89,4 10,6 100,0

NAS retrospectivo
Total

(Item 23)

NAS prospectivo Não

Sim

Total

(Item 23)
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9 � ANEXOS 

 

 

ANEXO A � Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B -  NURSING ACTIVITIES SCORE (NAS) 

 

 

 

Atividades gerais Atividades específicas % 

1a � Sinais vitais horários, cálculo e registro 

regular do balança hídrico. 
4,5 

1b � Presença a beira do leito e observação ou 

atividade contínua por duas horas ou mais em 

algum plantão por razões de segurança, 

gravidade ou terapia, tais como: ventilação 

mecânica não invasiva, desmame, agitação, 

confusão mental, posição prona, procedimento de 

doação de órgão, preparo e administração de 

fluídos e medicação, auxílio em procedimentos 

específicos.  

12,1 

1. Monitorização e controles 

1c � Presença a beira do leito e observação ou 

atividade contínua por 4 horas ou mais em algum 

plantão por razões de segurança, gravidade ou 

terapia, tais com os exemplos acima. 

19,6 

2. Investigações laboratoriais Bioquímicas e microbiológica 4,3 

3. Medicação Exceto drogas vasoativas. 5,6 

4a � Realização de procedimentos de higiene tais 

como: curativo de feridas e cateteres 
intravasculares, troca de roupa de cama, higiene 

corporal do paciente em situações especiais 

(incontinência, vômitos, queimaduras, feridas com 

secreção, curativos cirúrgicos complexos com 

irrigação), procedimentos especiais (ex: 

isolamento), etc. 

4,1 

4b � Realização de procedimentos de higiene que 

durem mais que 2 horas em algum plantão. 
16,5 

4. Procedimentos de higiene 

4c � Realização de procedimentos de higiene que 

duram mais do que 4 horas em algum plantão. 
20 

5. Cuidados com drenos Todos (exceto sonda gástrica) 1,8 
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   Continua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

6a � Realização do (s) procedimento (s) até 3 

vezes em 24 horas. 
5,5 

6b � Realização do (s) procedimento (s) mais do 

que 3 vezes em 24 horas ou com 2 enfermeiros 
em qualquer freqüência. 

12,4 

6. Mobilização e posicionamento: 

Procedimentos como: mudança de 

decúbito, mobilização do paciente, 

transferência da cama para a cadeira, 

mobilização do paciente em equipe 

(ex: paciente imóvel, tração, posição 

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

mais enfermeiros em qualquer freqüência. 
17 

7a � Suporte e cuidado aos familiares e paciente 
que requerem dedicação exclusiva por cerca de 

1 hora em algum plantão como: explicar 

condições clínicas, lidar com a dor e angústia, 

lidar com circunstâncias familiares difíceis. 

4 

7. Suporte e cuidados aos 

familiares e pacientes: 

Procedimentos tais como: 
telefonemas, entrevistas, 

aconselhamento. Freqüentemente, o 

suporte e cuidados, sejam aos 
familiares ou aos pacientes, permitem 

à equipe continuar com outra 

atividades de enfermagem (ex: 
comunicação com o paciente durante 

os procedimentos de higiene, 
comunicação com os familiares 

enquanto a beira do leito observando 
o paciente. 

7b � Suporte e cuidado aos familiares e paciente 
que requerem dedicação exclusiva por 3 horas 

ou mais em algum plantão como: morte, 

circunstâncias trabalhosas (ex: grande número de 

familiares, problemas de linguagem, familiares 
hostis). 

32 

8a � Realização de tarefas de rotina tais como: 

processamento de dados clínicos, solicitação de 

exames, trocas de informações profissionais ( ex: 

passagem de plantão, visitas clínicas). 

4,2 

8b � Realização de tarefas administrativas e 

gerenciais que requerem dedicação integral por 
cerca de 2 horas em algum plantão tais como: 

atividades de pesquisa, aplicação de protocolos, 
procedimentos de admissão e alta. 

23,2 8. Tarefas administrativas e 

gerenciais 

8c � Realização de tarefas administrativas e 

gerenciais que requerem dedicação integral por 
cerca de 4 horas ou mais tempo em algum 

plantão tais como: morte e procedimentos de 

doação de órgão, coordenação com outra 
disciplinas. 

30 
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 Conclusão 

 Os sub-itens dos itens 1, 4, 6, 7 e 8 são mutuamente excludentes. 

9 � suporte respiratório: qualquer forma de 

ventilação mecânica/ ventilação assistida com ou 

sem PEEP, com ou sem relaxantes musculares, 
respiração espontânea com ou sem PEEP (ex: 

CPAP, ou BIPAP), com ou sem tubo 
endotraqueal, oxigênio suplementar por qualquer 

método. 

1,4 

10 � Cuidado com vias aéreas artificiais. Tubo 

endotraqueal ou cânula de traqueostomia. 
1,8 

Suporte ventilatório 

11 � Tratamento para melhora da função 

pulmonar. Fisioterapia torácica, spirometria 

estimulada, terapia inalatória, aspiração 

endotraqueal. 

4,4 

12 � Medicação vasoativa independente do tipo e 

dose. 
1,2 

13 � Reposição intravenosa de grandes perdas 

de fluidos. Administração de fluídos > 3l/m2/dia, 

independente do tipo de fluido administrado. 
2,5 

14 � Monitorização do átrio esquerdo. Cateter de 

artéria pulmonar com ou sem medida de débito 

cardíaco. 
1,7 

Suporte cardiovascular 

15 � Reanimação cardiorrespiratória nas últimas 

24 horas (excluído soco precordial). 7,1 

16 � Técnicas de hemofiltração. Técnicas 

dialíticas. 
7,7 

Suporte renal 
17 � Medida quantitativa do débito urinário (ex: 

sonda vesical de demora). 
7 

Suporte neurológico 18 � Mediada da pressão intracraniana. 1,6 

19 � Tratamento da acidose/alcalose metabólica 

complicada. 
1,3 

20 � Hiperalimentação intravenosa. 2,8 Suporte metabólico 

21 � Alimentação enteral através de tubo gástrico 

ou outra via gastro intestinal (ex; jejunostomia). 
1,3 

22- Intervenções específicas na Uti: Intubação 

orotraqueal, inserção de marcapasso, 

cardioversão, endoscopia, cirurgia de emergência 

no último período de 24 horas, lavagem gástrica. 

Intervenções de rotina sem conseqüências diretas 

para as condições clínica sdo paciente tais como: 

Raio x, ecografia, eletrocardiograma, curativos ou 
inserção de cateteres venosos ou arteriais não 

estão incluídos. 

2,8 

Intervenções específicas 

23 � Intervenções específicas fora da UTI. 

Procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos. 
1,9 

Total     

 


