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RESUMO 

Contextualização: Os avanços relacionados ao diagnóstico e tratamento do câncer refletiram 

no aumento da sobrevida e chance de cura, no entanto tratamentos mais agressivos podem gerar 

complicações clínicas levando a necessidade de admissão em unidade de terapia intensiva. 

Objetivo: Analisar possíveis associações entre variáveis clínicas e a carga de trabalho de 

enfermagem frente aos pacientes em uma Unidade de Terapia Intensiva oncológica. Método: 

Trata-se de coorte prospectiva, realizada em UTI de instituto referência nacional em oncologia 

no período de setembro a dezembro de 2016. Foram coletados dados demográficos e clínicos e 

a medida da carga de trabalho foi realizada através do instrumento Nursing Activities Score 

(NAS). Foram realizadas estatísticas descritivas e testes de associação para o tratamento dos 

dados, considerando-se p ˂ 0,05 de significância e 95% de confiança.  Resultado: A amostra 

foi composta por 55 pacientes. Não houve predomínio com relação ao sexo dos pacientes, sendo 

50,91% do sexo feminino. A média de idade dos pacientes internados na UTI é 55,1 anos 

(dp=16,78) e tempo de permanência médio de 13,63 dias (dp=11,51). O ICC apresenta média 

de 3,95 pontos e o KPS média de 27%. A maioria dos pacientes (32,73%) foram encaminhados 

pelas enfermarias/unidades de internação. Observa-se predomínio de 85,45% de pacientes não 

paliativos e 14,55% paliativos. A mortalidade bruta geral na UTI durante o estudo foi de 

34,55%. A carga de trabalho geral encontrada (79,04%) corresponde a 18 horas e 57 minutos 

de assistência a cada paciente em 24 horas. Superior ao tempo de assistência indicado pela 

resolução 543/2017 do Conselho Federal de Enfermagem que afirma serem necessárias 18 

horas de enfermagem por cliente em 24 horas de assistência em cuidados intensivos. O NAS 

no primeiro dia de internação foi de 93,57% (dp=15,11). A média do NAS para a condição de 

saída dos pacientes foi dividida em sobreviventes e não sobreviventes, apresentando, 

respectivamente NAS de 74,19% (dp=11,54) e 126,64% (dp=17,62). Apenas o KPS e a 

condição de saída da UTI apresentaram associação com a carga de trabalho de enfermagem 

(p=0,0001). Conclusão: Os pacientes oncológicos admitidos na UTI apresentaram alta carga 

de trabalho comparados a UTIs não oncológicas. No entanto foi inferior quando comparado a 

outro estudo realizado em outra UTI oncológica. 

Descritores: Neoplasias; carga de trabalho; unidade de terapia intensiva; enfermagem. 

  



ABSTRACT 

Contextualization: The advances related to cancer diagnosis and treatment reflected in the 

increase of survival and chance of cure; however, more aggressive treatments can lead to 

clinical complications leading to the need for admission to an intensive care unit. Aim: To 

analyze possible associations between clinical variables and the nursing workload compared to 

patients in an Oncology Intensive Care Unit. Method: This was a prospective cohort study 

carried out at an ICU of the National Reference Institute for Oncology from September to 

December 2016. Demographic and clinical data were collected and the workload measurement 

was performed through the Nursing Activities Score (NAS). Descriptive statistics and 

association tests were performed to treat the data, considering p ˂ 0.05 of significance and 95% 

of confidence. Result: The sample consisted of 55 patients. There was no predominance in 

relation to the sex of the patients, and 50.91% were female. The mean age of patients admitted 

to the ICU was 55.1 years (SD = 16.78) and the mean length of stay was of 13.63 days (SD = 

11.51). The ICC presents an average of 3.95 points and the average KPS of 27%. The majority 

of the patients (32.73%) were referred by the infirmary/hospitalization units. A predominance 

of 85.45% of non-palliative and 14.55% of palliative patients is predominant. Overall gross 

ICU mortality during the study was 34.55%. The overall workload found (79.04%) corresponds 

to 18 hours and 57 minutes of assistance to each patient in 24 hours, exceeding the time of care 

indicated by the Federal Nursing Council resolution 543/2017, which states that 18 hours of 

nursing per patient are needed in 24 hours of intensive care. On the first day of hospitalization 

NAS was of 93.57% (SD=15.11). The NAS mean for the patients' hospital discharge status was 

divided into survivors and non-survivors, respectively, presenting a NAS of 74.19% 

(SD=11.54) and 126.64% (SD=17.62). Only the KPS and ICU discharge status were associated 

with the nursing workload (p=0.0001). Conclusion: Oncology patients admitted to the ICU 

presented a high workload compared to non-oncologic ICUs. However, it was lower when 

compared to another study performed in another oncologic ICU. 

Descriptors: Neoplasms; workload; intensive care unit; nursing. 

 

 

 

 

  



RESUMEN 

Contextualización: Los avances relacionados al diagnóstico y al tratamiento del cáncer se 

reflejan en el aumento de la sobrevida y el chance de cura, aunque tratamientos más agresivos 

pueden generar complicaciones clínicas que necesiten de internación en una unidad de terapia 

intensiva. Objetivo: Analizar posibles asociaciones entre las variables clínicas y la carga de 

trabajo de enfermería al atender a los pacientes en una Unidad de Terapia Intensiva oncológica. 

Método: Se trata de un estudio de cohorte prospectivo, realizado en una UTI de un instituto 

referencia nacional en oncología en el período de septiembre a diciembre de 2016. Fueron 

colectados datos demográficos y clínicos y la medición de la carga de trabajo se realizó a través 

del instrumento Nursing Activities Score (NAS). Fueron realizadas estadísticas descriptivas y 

testes de asociación para tratar los datos, considerando p˂0,05 de significancia y 95% de 

confianza.  Resultado: La muestra fue compuesta por 55 pacientes. No hubo predominio 

relacionado al sexo de los pacientes, siendo 50,91% del sexo femenino.  La media de edad de 

los pacientes internados en la UTI es 55,1 años (dp=16,78) y el tiempo de permanencia medio 

de 13,63 días (dp=11,51). El ICC presenta media de 3,95 puntos y el KPS media de 27%. Las 

enfermeras/unidades de internación encaminaron a la mayoría de los pacientes (32,73%). Se 

observa el predominio de 85,45% de pacientes no paliativos y 14,55% paliativos. La mortalidad 

bruta general en la UTI durante el estudio fue de 34,55%. La carga de trabajo general encontrada 

(79,04%) corresponde a 18 horas y 57 minutos de cuidado a cada paciente en 24 horas. Superior 

al tiempo de cuidado indicado por la resolución 543/2017 del Consejo Federal de Enfermería 

que afirma que son necesarias 18 horas de enfermería por cliente en 24 horas de cuidados 

intensivos. El NAS en el primer día de internación fue de 93,57% (dp=15,11). La media del 

NAS condicionada para la salida de los pacientes fue dividida en sobrevivientes y no 

sobrevivientes, representando, respectivamente NAS de 74,19% (dp=11,54) y 126,64% 

(dp=17,62). Solamente el KPS y la condición de salida de la UTI presentaron asociación con la 

carga de trabajo de enfermería (p=0,0001). Conclusión: Los pacientes oncológicos admitidos 

en la UTI representaban alta carga de trabajo comparados a UTI no oncológicas. No obstante, 

fue inferior cuando se compara a otro estudio realizado en otra UTI oncológica. 

Descriptores: Neoplasias; carga de trabajo; unidad de terapia intensiva; enfermería. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de mortalidade no mundo 

segundo a OMS, neste cenário o câncer emerge como a segunda causa de mortalidade mundial, 

estando atrás somente das doenças cardiovasculares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2015), as estimativas para o ano de 2016 e 

2017 apontam a ocorrência de aproximadamente 596.070 casos novos de câncer, incluindo os 

casos de pele não melanoma. Desses casos, 49% (205.960) em mulheres e 51% (214.350) em 

homens. Os tipos mais incidentes serão os cânceres de pele não melanoma, mama, colorretal, 

colo do útero, e de pulmão para o sexo feminino, e os cânceres de pele não melanoma, próstata, 

pulmão, colorretal e estômago para o sexo masculino. 

A estimativa mundial realizada em 2012 pelo projeto Globocan/Iarc apontou que, dos 

14 milhões de casos novos estimados, mais de 60% ocorreram em países em desenvolvimento. 

Para a mortalidade, a situação agrava-se quando se constata que, dos 8 milhões de óbitos 

previstos, 70% ocorreram nesses mesmos países (INCA, 2015). 

No entanto os avanços nos cuidados dos pacientes com câncer nos últimos anos 

possibilitaram maior chance de controle ou cura da doença. Em contrapartida, os avanços 

relacionados ao tratamento, com o uso de quimioterápicos e procedimentos cirúrgicos mais 

agressivos, implicam diretamente na maior utilização de leitos de unidade de terapia intensiva 

(FERES, et al. 2006). 

Outro fator importante diz respeito aos avanços recentes nos cuidados intensivos que se 

traduziram na redução da mortalidade de pacientes críticos com câncer, mesmo nas populações 

com maior risco, como pacientes com diagnóstico de sepse ou aqueles com necessidade de 

ventilação mecânica (SALLUH; SOARES, 2006). 

Independente dos avanços nas referidas áreas de atuação, parte destes pacientes podem 

são impossibilitados de manter o tratamento oncológico, tanto por avanço da doença, quanto 

por alterações clínicas específicas. Sendo assim é necessário adotar condutas específicas 

visando a qualidade de vida do paciente e o controle dos sintomas. 

Os cuidados paliativos visam melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

impossibilitados de alcançar a cura, assim como, apoiar suas famílias durante todo o processo 

de atendimento. Através da atuação de uma equipe interdisciplinar busca atender de forma ativa 

e integral as necessidades dos pacientes, através de avaliação correta e com tratamentos 

adequados para o controle dos sintomas decorrentes do avanço da doença, fornecendo apoio 
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psicossocial e espiritual, desde o diagnóstico até o óbito, incluindo o apoio aos familiares no 

luto (ANDRADE, 2013). 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) surgiram a partir da necessidade de um 

atendimento diferenciado aos pacientes gravemente enfermos. Esse cuidado intensivo e 

especializado exige de todos os profissionais envolvidos um alto padrão de conhecimento além 

de competências específicas para atuar na área (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Por receberem pacientes com altos escores de gravidade e alta mortalidade as UTIs 

devem possuir artefatos terapêuticos de alta tecnologia e atenção intensa e contínua. Além disso 

é necessário apresentar estrutura física adequada, recursos humanos com alta qualificação, 

assim como recursos materiais adequados para a implantação de uma assistência de qualidade. 

No entanto, independente da qualificação dos profissionais envolvidos no cuidado em 

UTI, se faz necessário um quantitativo adequado de profissionais para que o cuidado seja 

realizado de forma integral e a segurança do paciente seja mantida. No mundo todo, as áreas da 

saúde e de enfermagem passam por sérios problemas relacionados à falta de profissionais 

qualificados e carga de trabalho excessiva (MEYER et al., 2009). 

No Brasil o cenário da saúde não é diferente, os noticiários tornam público as 

deficiências nos hospitais públicos e os profissionais insatisfeitos com as condições de trabalho. 

As condições de trabalho da equipe de enfermagem, principalmente nos hospitais, têm sido 

consideradas impróprias no que concerne às especificidades do ambiente gerador de riscos à 

saúde (SCHMOELLER, 2011). 

Tendo em vista as atuais condições de trabalho a avaliação da carga de trabalho de 

enfermagem se faz necessária com o objetivo de reconhecer o trabalho da equipe de 

enfermagem e a posição do enfermeiro frente ao desenvolvimento das atividades realizadas. O 

que possibilitaria uma reflexão por parte da equipe buscando sempre a melhor qualidade na 

assistência prestada e não apenas como forma de justificar o padrão da assistência de 

enfermagem. 

Entre os instrumentos que possibilitam a avaliação da carga de trabalho de enfermagem, 

o Nursing Activities Score (NAS) é uma das ferramentas mais importantes na atualidade e pode 

auxiliar no melhor dimensionamento de profissionais de enfermagem em Unidade de Terapia 

Intensiva (CAMUCI et al., 2014). 

Visando elucidar o cenário temos alguns exemplos de estudos publicados que avaliaram 

a carga de trabalho através da utilização do instrumento NAS. 

Trettene (2016) avaliou a carga de trabalho de enfermagem no Hospital de Reabilitação 

de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, na Unidade de Cuidado Semi-
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intensivo destinado ao atendimento de crianças na faixa etária de 1 dia de vida a 2 anos de 

idade, com fissura labiopalatina e síndromes associadas.  

Como resultados deste estudo, a média NAS na primeira internação foi de 60,9%, e na 

segunda internação foi de 41,6%, ou seja, 14,6 e 9,9 horas de enfermagem, respectivamente, 

sendo superior ao determinado pela legislação existente. 

Em uma UTI de traumatologia um estudo avaliou a carga de trabalho de enfermagem e 

verificou a correlação entre a carga e o índice de gravidade APACHE II. Nesse estudo a média 

NAS foi de 72% A correlação significativa entre a gravidade dos pacientes e a carga de trabalho 

de enfermagem requerida pelos mesmos foi de 0,45 mostrando uma correlação positiva, mas 

de moderada magnitude, entre essas duas variáveis. (GOULART, 2014)  

Outro estudo avaliou a carga de trabalho em uma unidade de recuperação pós-

anestésica. O objetivo do estudo era avaliar a carga de trabalho de enfermagem em unidade de 

recuperação pós-anestésica e relacionar com o índice de gravidade cirúrgico, tempo de 

permanência, porte cirúrgico e idade. A carga de trabalho de enfermagem neste estudo foi de 

76,2% e não houve relação com o índice de gravidade (LIMA; RABELO, 2013). 

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A UTI é um local de grande especialização e tecnologia, identificado como espaço 

laboral destinado aos profissionais da saúde possuidores de grande aporte de conhecimento, 

habilidades e destreza para a realização de procedimentos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

Nesse sentido, subentende-se que, os profissionais que atuam nessas unidades, 

necessitam de muito preparo, pois podem se defrontar com situações cujas decisões definem o 

limite entre a vida ou a morte das pessoas (BITTENCOURT, 2010).  

Para que as necessidades de assistência sejam atendidas fatores relacionados à demanda 

adequada de profissionais são relevantes, principalmente em ambiente especializado e de alta 

tecnologia como as UTIs. Tendo em vista o cenário oncológico a problemática pode ser maior, 

devido às especificidades dos pacientes pelo tipo de tratamento a que são submetidos 

(OLIVEIRA, 2016). 

É necessário ater-se não somente à qualificação dos profissionais, mas também à 

quantificação desses para o desenvolvimento das atividades legalmente previstas. Nesse 

sentido, o número adequado de profissionais da equipe é indispensável para o cuidado de 

qualidade e faz parte da estrutura do serviço que contribui para a obtenção e manutenção de 

condições favoráveis no ambiente de trabalho (BITTENCOURT, 2010). 
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Com relação aos estudos sobre carga de trabalho em UTI oncológica ainda existe uma 

escassez evidente. Fato que necessita ser avaliado visando a qualidade de assistência através de 

quantitativo adequado de profissionais, o que se torna possível de avaliar através da mensuração 

da carga de trabalho. Diversos fatores estão associados à carga de trabalho de enfermagem em 

UTI. Um estudo realizado em UTI de São Paulo com pacientes de trauma, apontou que a 

presença de insuficiência pulmonar, o número de regiões do corpo lesadas e o risco de morte 

de acordo com o SAPS II foram fatores associados a um alto grau de carga de trabalho de 

enfermagem nas primeiras 24 horas após a admissão na UTI (NOGUEIRA, 2014). 

Por meio de uma linguagem uniforme, esses escores permitem estabelecer a gravidade 

da doença de pacientes internados em UTI, estabelecer um padrão de evolução de pacientes 

semelhantes submetidos a tratamentos diversos, além de estimar a sobrevida, o tempo de 

internação e a utilização de recursos materiais, possibilitando avaliar o desempenho da unidade 

crítica (SILVA, 2012). 

Demais variáveis podem estar associadas à carga de trabalho em UTI, sendo essa a 

proposta deste estudo, que busca um diferencial nos resultados, principalmente por se tratar de 

uma UTI com pacientes oncológicos. 

No entanto, foi possível observar que no cenário oncológico o NAS não tem sido o 

instrumento de escolha para mensurar carga de trabalho/tempo de assistência. A revisão 

realizada será descrita de forma mais abrangente em outro momento desta dissertação. No 

entanto, vale salientar que no cenário de UTI oncológica, a carga de trabalho não foi avaliada, 

segundo as publicações mais recentes. 

1.2 HIPÓTESES 

Diante do exposto foram elaboradas as seguintes hipóteses de pesquisa: 

 H1: As variáveis clínicas dos pacientes internados em UTI oncológica interferem na 

carga de trabalho dos profissionais de enfermagem. 

 H0: As variáveis clínicas dos pacientes internados em UTI oncológica não interferem 

na carga de trabalho dos profissionais de enfermagem. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar a associação entre as variáveis clínicas e demográficas dos pacientes com a 

carga de trabalho de enfermagem medida pelo Nursing Activities Score em uma Unidade de 

Terapia Intensiva oncológica. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Verificar a carga de trabalho da equipe de enfermagem frente aos pacientes em uma 

Unidade de Terapia Intensiva oncológica; 

 Descrever a demanda de trabalho de enfermagem em horas de assistência no decorrer 

da internação na UTI. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER NO BRASIL E OS AVANÇOS NO CENÁRIO 

ONCOLÓGICO 

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva para 

o biênio 2016-2017 teremos uma incidência de aproximadamente 600.000 casos, incluindo 

câncer de pele não melanoma (180.000 casos), seguindo padrão da América Latina (INCA, 

2015). 

Os tipos de câncer mais incidentes serão próstata em homens e mama em mulheres. De 

acordo com a tabela 1 abaixo seguem os cânceres de pulmão e intestino em homens e nas 

mulheres intestino e colo de útero.  

Tabela 1. Estimativa de casos novos de câncer para o biênio 2016-2017. Niterói, RJ, Brasil, 

2018 

Localização primária da neoplasia 
Estimativa de casos novos 

Homens Mulheres 

Próstata 61.200 - 

Mama feminina - 57.960 

Colo de útero - 16.340 

Traquéia, brônquio e pulmão 17.330 10.890 

Cólon e reto 16.660 17.620 

Estômago 12.920 7.600 

Cavidade oral 11.140 4.350 

Laringe 6.360 990 

Bexiga 7.200 2.470 

Esôfago 7.950 2.860 

Ovário  - 6.150 

Linfoma de Hodgkin 1.460 1.010 

Linfoma não Hodgkin 5.210 5.030 

Tireóide 1.090 5.870 

Sistema nervoso central 5.440 4.830 

Leucemias 5.540 4.530 

Corpo do útero - 6.950 

Pele melanoma 3.000 2.670 

Outras localizações 51.850 47.840 

Subtotal 214.350 205.960 

Pele não melanoma 80.850 94.910 

Todas as neoplasias 295.200 300.970 

Fonte: Estimativa 2016: INCA, 2015. 

O câncer de próstata é o primeiro mais comum no Brasil e o segundo mais comum no 

mundo. O rastreamento por meio do teste do antígeno prostático específico (PSA) pode ser o 

responsável por esse aumento no diagnóstico. Atualmente ocupa a 15ª posição em mortes por 
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câncer, em homens, representando cerca de 6% do total de mortes por câncer no mundo. O 

aumento da expectativa de vida, a melhoria e a evolução dos métodos diagnósticos podem 

explicar o crescimento das taxas de incidência ao longo dos anos no país. O avanço no 

diagnóstico e nos sistemas de informação também influencia na magnitude da doença (BRAGA 

et al., 2017) 

Os fatores de risco identificados são: idade, história familiar de câncer e cor da pele, 

sendo a idade o único fator de risco bem estabelecido. O diagnóstico ocorre mais 

frequentemente acima dos 65 anos e menos de 1% dos diagnósticos ocorrem em homens abaixo 

dos 50 anos. É considerado um câncer de bom prognóstico com diagnóstico precoce (TAO, 

2015).  

Já o câncer de mama é o de maior incidência e maior mortalidade na população feminina 

em todo o mundo, tanto nos países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. 

Europa e América do Norte acomodam 43% dos casos novos estimados. É um tipo de câncer 

considerado multifatorial. Está relacionado ao estilo de vida, comportamento, envelhecimento, 

vida reprodutiva, história familiar, além de consumo de álcool, excesso de peso e sedentarismo. 

Aos 50 anos as taxas de incidência são maiores. Após essa idade, o aumento ocorre de forma 

mais lenta, corroborando a participação dos hormônios femininos na etiologia da doença 

(CÂNDIDO DOS REIS, 2017). 

O câncer de mama é a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos 

(atrás do câncer de pulmão) e a maior causa de morte por câncer nos países em 

desenvolvimento. Apresenta bom prognóstico, no entanto, as taxas de mortalidade no Brasil 

são elevadas (aproximadamente 14.000 óbitos em 2014) (SCHILLING, 2017).  

Com relação à mortalidade por câncer no Brasil seguem abaixo tabelas elaboradas 

através do site do Atlas de Mortalidade por Câncer. Cada tabela informa as taxas de mortalidade 

dos cinco tipos de câncer mais incidentes por sexo.  
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Tabela 2. Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 2014, 

ajustadas por idade, pela população mundial, por 100.000 mulheres, Brasil, entre 2004 e 2014. 

Niterói, RJ, Brasil, 2018 

Ano Mama 
Brônquios 

e pulmões 
Cólon Colo de útero 

Localização primária 

desconhecida 

2004 11,88 7,09 3,92 5,32 4,71 

2005 12,06 7,27 4,07 5,29 4,81 

2006 12,64 7,81 4,09 5,32 5,40 

2007 11,06 7,14 3,71 4,71 4,54 

2008 11,55 7,39 3,75 4,76 4,69 

2009 11,31 7,36 3,81 4,80 4,64 

2010 11,51 7,40 3,74 4,54 4,42 

2011 11,88 7,81 3,87 4,66 4,46 

2012 12,10 8,18 4,08 4,72 4,50 

2013 12,66 8,60 4,32 4,86 4,47 

2014 13,03 9,15 4,58 4,88 4,34 

Fonte: Atlas on-line de mortalidade – INCA 

Tabela 3. Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes em 2014, 

ajustadas por idade, pela população mundial, por 100.000 homens, Brasil, entre 2004 e 2014. 

Niterói, RJ, Brasil, 2018 

Ano 
Brônquios e 

pulmões 
Próstata Estômago Esôfago 

Localização 

primária 

desconhecida 

2004 17,47 13,84 11,67 7,26 5,83 

2005 17,43 14,39 11,60 7,21 6,06 

2006 17,37 15,29 11,48 7,48 7,16 

2007 15,90 13,34 10,27 6,57 6,05 

2008 15,83 13,57 9,88 6,67 5,99 

2009 15,47 13,26 9,73 6,59 6,14 

2010 15,12 13,25 9,44 6,55 5,91 

2011 15,01 13,50 9,36 6,54 6,02 

2012 15,54 13,65 9,39 6,53 6,11 

2013 16,12 14,06 9,85 6,78 6,00 

2014 16,50 14,45 9,73 6,86 5,76 

Fonte: Atlas on-line de mortalidade – INCA 

De acordo com as tabelas a mortalidade é maior entre os homens nos cinco principais 

tipos de câncer. Câncer de próstata, apesar de ser o mais incidente não é o tipo que apresenta 

maior mortalidade, provavelmente por ser um câncer que possibilita o rastreamento e as 

facilidades com relação ao diagnóstico. 

Já entre as mulheres o câncer de mama é o mais incidente e o que apresenta a maior 

mortalidade dentre os cinco tipos principais de câncer. Os cânceres de próstata e de mama são 

abordados pelo Ministério da Saúde através dos seus respectivos programas de prevenção e 

controle. 
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Com relação ao tratamento existem 3 metas possíveis de serem alcançadas, dependendo 

do estágio da doença no momento do diagnóstico: cura, prolongamento da vida útil e melhora 

da qualidade de vida (INCA, 2012). 

As modalidades de tratamento do câncer incluem quimioterapia, radioterapia e cirurgia. 

O tratamento combinando hoje faz parte da realidade, variando quanto à suscetibilidade dos 

tumores a cada uma das modalidades terapêuticas e à melhor sequência de sua administração, 

avaliando sempre as condições clínicas de cada paciente (INCA, 2012) 

A cirurgia foi o primeiro tratamento que alterou significativamente o curso da doença 

neoplásica e, até hoje, é um dos principais métodos utilizados, sendo ainda muito importante 

no arsenal terapêutico dos tumores malignos. Pode ser realizada com finalidade diagnóstica, 

preventiva, curativa ou paliativa (INCA, 2008).  

Os tratamentos quimioterápicos e radioterápicos vieram contribuir para o tratamento da 

doença microscópica permitindo uma nova abordagem na extensão da cirurgia para o câncer. 

Os tratamentos combinados possibilitam cirurgias menos radicais e conservadoras que 

permitem a mesma chance de sobrevida do que as cirurgias mais radicais (INCA, 2008). 

2.2 O PACIENTE COM CÂNCER E A ADMISSÃO EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 

O aumento da sobrevida de pacientes críticos com câncer está relacionado aos avanços 

no tratamento oncológico com o diagnóstico precoce e no tratamento das disfunções orgânicas 

durante a permanência na UTI. 

Esses ganhos relacionados à sobrevida estão diretamente ligados aos tratamentos mais 

agressivos, que, em contrapartida apresentam maior toxicidade e aumentam a possibilidade de 

complicações. As principais causas de admissão de paciente com câncer nas unidades de terapia 

intensiva estão relacionadas à toxicidade por quimioterapia ou radioterapia, doença pulmonar 

metastática, insuficiência cardíaca, imunossupressão, infecção respiratória e sepse. 

(FERREIRA et al.,2015) 

Surge, assim, a necessidade de os intensivistas buscarem sempre o melhor 

gerenciamento destes pacientes e suas disfunções orgânicas, principalmente a insuficiência 

respiratória, resultado de complicações infecciosas, malignas ou tóxicas (KOCH, 2017). 

A avaliação correta e a admissão precoce na UTI oferece chance valiosa de evitar e 

gerenciar complicações geradas pela doença e pelo tratamento oncológico. São os casos de 

síndrome de lise tumoral, leucostasia e síndrome de ativação de macrófagos. (AZOULAY et 

al; 2011). 
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Um estudo multicêntrico prospectivo apontou que os pacientes críticos oncológicos 

quando comparados a doentes sem comorbidades apresentam taxas de sobrevida inferiores. No 

entanto, quando o paciente oncológico no meio intrahospitalar são comparados a pacientes 

críticos que apresentam outras comorbidades, como insuficiência cardíaca, cirrose hepática ou 

outras doenças crônicas graves, as taxas de mortalidade não são mais elevadas (SOARES, et 

al;2010) 

Diante do exposto fica confirmado que os pacientes com câncer admitidos nas UTIs 

podem se beneficiar do cuidado intensivo restabelecendo sua saúde, podendo, assim, retomar 

seus tratamentos. No entanto outro ponto se torna relevante no que tange à cronicidade de seus 

processos de doença no momento de sua permanência na UTI. Visto que esses pacientes podem 

permanecer na UTI até o óbito, ou seja, são pacientes onde a equipe define um Limite de 

Esforço Terapêutico (LET). 

Esse momento exige o maior empenho da equipe de saúde, através do trabalho 

interdisciplinar, com o objetivo de atender às necessidades de cuidado do cliente e da família 

dentro das possibilidades, diante de todo o quadro de gravidade, suas incertezas e a morte 

iminente (SILVA, 2011). 

2.3 CUIDADOS INTENSIVOS versus CUIDADOS PALIATIVOS  

Penoier (2010) considera que devido a uma variedade de razões, a equipe de 

enfermagem em UTI difere de outros setores de internação porque, em geral, os enfermeiros 

devem ter conhecimento especializado e habilidades adicionais àquelas adquiridas em sua 

formação. Mesmo sendo atribuídos a estes profissionais cuidados de um número menor de 

pacientes, há necessidade de maior acuidade, monitoração contínua e medição frequente de 

parâmetros clínicos e laboratoriais, além de outros aspectos pertinentes à assistência ao paciente 

grave. 

Um dos princípios atuais dos cuidados paliativos é que seja iniciado desde o diagnóstico 

de uma doença grave e ameaçadora de vida, objetivando promover uma melhor qualidade de 

vida durante o curso da doença, visando o paciente e os cuidadores/familiares (OMS, 2002). 

Sendo o tratamento oncológico, isoladamente, fator predisponente a diversas 

intercorrências e alterações clínicas, existem aquelas que são mais comuns para justificar a 

admissão em UTI. Soares (2010) em um estudo multicêntrico apontou como principais causas 

de admissão de pacientes oncológicos em UTI: cuidados pós-operatórios (57%), septicemia 

(15%) e insuficiência respiratória (10%). O estudo evidenciou taxas de sobrevida animadoras, 
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o que enfatiza a necessidade de admissão em UTI e desmistifica a doença oncológica como 

fator limitante para a admissão. 

A medicina curativa nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) tem sido obstinada a 

ganhar mais tempo de vida, mas ainda se omite em proporcionar qualidade de vida ao seu 

término (SANTANA, 2012). 

Um paciente com câncer avançado ao receber suporte de vida prolongado e não paliativo 

na UTI, acaba por não se beneficiar de medidas que poderiam proporcionar maior conforto e 

qualidade de vida (GREER, 2013).  

O preconceito relacionado à filosofia dos cuidados paliativos afeta os pacientes e suas 

famílias, com isso ocorre de forma rotineira a recusa em aceitar as medidas de suporte. O fato 

de os serviços de saúde, principalmente privados, não apresentarem equipes específicas de 

cuidados paliativos compromete a qualidade do atendimento (HU, 2016). 

Verifica-se então que é fundamental a consolidação dos cuidados paliativos (CP) como 

uma filosofia de cuidado também no ambiente de UTI, justificada por ser um direito do 

indivíduo e dever da equipe de saúde oferecê-los. Em complementação, torna-se indispensável 

à implementação de um atendimento qualificado pela equipe multiprofissional através dos 

olhares diferenciados, objetivando assistir o paciente em todas as dimensões, garantindo o seu 

bem-estar e respeitando a sua dignidade (SILVA, 2013). 

Estudo publicado pelo Grupo de Estudos do Fim da Vida do Cone Sul elaborou 

recomendações quanto à intensidade dos CP a serem prestados aos pacientes em UTI’s 

(MORITZ, 2011): 

 Primeira fase: Maior possibilidade de recuperação do que para o desfecho morte. O 

cuidado curativo é priorizado, porém os CP’s continuam para aliviar o desconforto da 

doença e do tratamento intensivo. 

 Segunda Fase: Falta de resposta ou resposta insuficiente aos recursos utilizados com 

tendência crescente ao desfecho morte. Estabelecido o consenso a prioridade passa a ser 

a qualidade de vida e quando se tornar possível os cuidados curativos podem ser 

retomados. 

 Terceira Fase: Identificação da irreversibilidade da doença e da morte iminente. O 

Cuidado Paliativo passa a ser exclusivo buscando o maior conforto possível ao paciente 

e família. 

Embora os cuidados paliativos não tenham demonstrado que afetem a mortalidade de 

pacientes adultos criticamente doentes na UTI, melhora a sobrevida e a qualidade de vida em 

pacientes adultos com câncer (BISKUP, 2017) 
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Importante ressaltar que parte destes pacientes se torna fora de possibilidade de cura 

atual (FPCA) dentro da UTI. Sendo assim, é válido entender qual a carga de trabalho que estes 

pacientes geram a equipe de enfermagem. 

2.4 CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA E O NURSING ACTIVITIES SCORE 

A expressão “carga de trabalho” é utilizada como um método para calcular a força de 

trabalho, isto é, ela é utilizada em relação as exigências do trabalho e da análise do conteúdo 

das diferentes atividades de trabalho (TRINDADE, 2013). 

As especificidades do cuidado intensivo refletem diretamente na carga de trabalho de 

enfermagem, surgindo assim, a necessidade de estratégias que assegurem o melhor uso de 

recursos humanos, o correto dimensionamento da equipe, a qualidade da assistência e a 

segurança do paciente (NOGUEIRA, et al;2015). 

Neste sentido, existem estudos onde a carga de trabalho de enfermagem excessiva foi 

apontada como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de infecções 

relacionadas à assistência em saúde em pacientes clínicos internados em UTI, a despeito dos 

outros fatores relacionados ao paciente e aos procedimentos analisados (NOGUEIRA, et al; 

2015). 

Estudo realizado na Pensilvânia visando determinar a associação entre a relação 

paciente-enfermeiro e mortalidade dos pacientes por falhas na assistência concluiu que cada 

paciente adicional por enfermeiro está associado a um aumento de 7% na probabilidade de 

morrer dentro de 30 dias de internação e um aumento de 7% nas chances de morte por 

complicações após alguma iatrogenia. Outro dado importante foi o aumento de 23% nas 

chances de síndrome de Burnout e 15% nas probabilidades de insatisfação no trabalho (AIKEN; 

et al, 2002). 

Com relação ao tempo de internação hospitalar, uma revisão sistemática avaliou estudos 

sobre os efeitos da equipe de enfermagem nos resultados de pacientes internados e sugeriu que 

quanto melhor a relação de números de enfermeiros por pacientes menor o tempo de internação 

desses pacientes (LANG; et al, 2004). 

Os dois estudos citados acima, ambos publicados há mais de uma década, demonstram 

que a questão da qualidade da assistência e o desfecho dos pacientes internados vêm sendo 

avaliados através da análise da carga de trabalho de enfermagem e dimensionamento de pessoal, 

por serem fatores intimamente relacionados.  
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Tendo em vista o tempo dedicado pelo profissional de UTI em sua assistência ao 

paciente, alguns instrumentos foram elaborados para tornar possível avaliar de forma 

quantitativa o tempo de atenção a esse paciente e a relação mais adequada de número de 

profissionais por leitos de UTI. 

Assim, surge o TISS, o Sistema de Pontuação das Intervenções Terapêuticas, do original 

em inglês, Therapeutic Intervention Scoring System como um dos pioneiros para esse propósito 

(CULLEN, 1974). 

O Nursing Activities Score representa o cálculo da porcentagem do tempo de 

enfermagem dedicado para a execução das atividades de enfermagem nele listadas, no período 

das últimas 24 horas, visto que o TISS, mais utilizado anteriormente, contemplava apenas 

43,3% do tempo de enfermagem com pacientes de UTI. O estudo para a construção do NAS 

incluiu 99 UTIs de diversos países. As atividades estão divididas em 7 domínios: atividades 

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

específicas, totalizando 23 itens com pesos que variam de 1,2 a 32. Os itens 1, 4, 6, 7 e 8 são 

compostos de subitens diferenciados de acordo com o tempo despendido em cada atividade, 

que por sua vez, são mutuamente excludentes. (MIRANDA, 2003). 

O resultado indica a porcentagem do tempo gasto na assistência ao paciente podendo 

atingir 176,8%, o que pode significar, por exemplo, que mais de um profissional de enfermagem 

foi necessário para o cuidado do paciente em um determinado dia (MIRANDA, 2003; 

PADILHA, 2015).  

Esta avaliação é uma forma de disponibilizar um dimensionamento justo e eficiente dos 

recursos humanos proporcionando o planejamento das instituições de saúde visando beneficiar 

a todos os envolvidos no processo do cuidar, em particular os pacientes. 

O fornecimento de quantitativo adequado de pessoal de enfermagem contribui para a 

elevação e manutenção da qualidade do cuidar aos pacientes, e, como consequência, redução 

da carga de trabalho que pode estar presente no trabalho, tornando-o menos estressante e mais 

seguro para os profissionais, instituições, e pacientes. Indicadores das demandas de cuidados 

são essenciais como requisitos visando garantir a qualidade do cuidado e apoiar o 

dimensionamento de pessoal no hospital em diferente unidades, principalmente na UTI, devido 

à existência de elevada carga de trabalho relacionada ao perfil específico da clientela atendida 

neste setor (QUEIJO, 2009). 

Outro aspecto importante a ser considerado na avaliação do paciente crítico refere-se 

aos índices prognósticos utilizados para quantificar a gravidade da doença e avaliar o 

prognóstico, auxiliando na tomada de decisões no que se refere às intervenções terapêuticas. O 
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custo elevado dos cuidados prestados em UTI, o maior risco de morte e o desejo de comparar 

diferentes serviços através da performance da UTI levaram ao desenvolvimento de sistemas 

prognósticos específicos para a UTI (KEEGAN, 2016). 

Esses índices auxiliam no processo de trabalho da UTI possibilitando o planejamento e 

a avaliação da assistência. A correlação entre a carga de trabalho de enfermagem medida pelo 

NAS e os índices prognósticos, demonstram que quanto maior a gravidade do paciente, maior 

é a carga de trabalho da equipe de enfermagem (GOULART, 2014). 

Foram desenvolvidos diversos métodos para medir a gravidade dos casos visando 

permitir a comparação de indicadores através do ajuste de perfil de casos tratados. As patologias 

preexistentes, dependendo de quantas sejam e da intensidade de cada uma delas, é um dos 

fatores preditores para complicações e desfechos negativos entre pacientes hospitalizados. As 

bases de dados administrativas que dispõe de informações diagnósticas facilitam o acesso às 

comorbidades existentes para ponderar seu efeito sobre o prognóstico do paciente (MARTINS, 

2010). 

Um estudo brasileiro comparou a morbidade e a mortalidade de pacientes obesos e não 

obesos identificando fatores de risco relacionados à morte e ao período de permanência na 

unidade de terapia intensiva (UTI). Utilizaram o Índice de Comorbidade de Charlson (ICC), 

que avalia as doenças pré-existentes, o Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS 3) que é um 

escore prognóstico para gravidade da doença, o Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) 

que avalia o nível de disfunção dos órgãos e o Nursing Activities Score que mede a carga de 

trabalho (CARRARA, 2016). 

A mortalidade, a morbidade e a carga de trabalho de enfermagem não demonstraram 

diferenças significativas entre os grupos obesos e não obesos. No entanto, os pacientes com 

obesidade grau III eram mais jovens que os obesos grau I e apresentaram um ICC inferior, 

menor SAPS 3, menor SOFA, tempo de permanência na UTI mais curto, porém maior carga 

média de trabalho de enfermagem. O escore SOFA e o NAS foram identificados como fatores 

de risco associados à morte na UTI. Estas duas variáveis também foram relacionadas ao tempo 

de permanência na UTI. O estudo demonstra o quanto os sistemas de escores, sejam eles 

genéricos ou específicos, podem auxiliar na tomada de decisão e manejo dos pacientes 

internados (CARRARA, 2016). 

Visando estabelecer padrões mínimos para o funcionamento das Unidades de Terapia 

Intensiva, foi lançada a RDC n. 26, de 11 de maio de 2012, do Ministério da Saúde, que altera 

a RDC n. 07, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para 

funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras providências. Na ausência de 
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resolução específica, as UTIs especializadas devem atender os requisitos mínimos dispostos 

neste regulamento, acrescentando recursos humanos e materiais que se fizerem necessários para 

atender, com segurança, os pacientes que necessitam de cuidados especializados.  

De acordo com tal resolução é necessário que as UTIs disponham de um enfermeiro 

assistencial, exclusivo da unidade, para no máximo 10 (dez) leitos ou fração, por turno e um 

técnico de enfermagem exclusivo da unidade, para no máximo 02 (dois) leitos, por turno.  

O COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) estabelece através da Resolução 

543/2017 que são necessárias 18 horas de Enfermagem, por cliente, em 24 horas na assistência 

em cuidados intensivos. Determina também quantitativo adequado de profissionais nas 

referidas categorias, sendo que 52% dos profissionais devem ser enfermeiros. A resolução 

enfatiza que de acordo com o perfil dos pacientes pode ser necessário tempo diferenciado. 

As peculiaridades que os pacientes apresentam ao serem admitidos em UTIs, 

relacionadas à gravidade e mortalidade, necessitam de avaliação clínica sucinta. Visando uma 

melhor compreensão do estado clínico destes pacientes existem escalas de avaliação que 

facilitam a implementação de condutas necessárias. 

2.5 CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA 

Com a finalidade de identificar e analisar as produções acerca da carga de trabalho de 

enfermagem no cenário oncológico foi realizada uma revisão integrativa norteada pela seguinte 

questão: 

Quais os conhecimentos produzidos até o momento sobre a carga de trabalho de 

enfermagem nos diferentes cenários da assistência oncológica? 

As buscas foram realizadas por meio de definição de consultas as bases de dados 

eletrônicas Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS), através da Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS) e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PubMed) através do 

portal de periódicos CAPES.  

Foram estabelecidos os Descritores controlados em Ciências da Saúde (DeCS), Medical 

Subject Headings (MeSH) e palavras chave: carga de trabalho (workload), medida de carga de 

trabalho (workload measurement), oncologia (oncology), enfermagem em oncologia (oncology 

nursing), enfermagem oncológica (oncologic nursing), cuidados de enfermagem (nursing care) 

e enfermagem em cuidados críticos (Critical Care Nursing). 

Os filtros empregados foram: humanos (adultos e idosos) e idioma (inglês, português e 

espanhol).  Não foi considerado nenhum recorte temporal para a coleta de dados.  
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Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos originais, publicações com aderência 

à temática central de avaliação da carga de trabalho, porém com ênfase em unidades 

oncológicas. Foram excluídos estudos duplicados e aqueles que não responderam ao 

questionamento proposto. 

A coleta foi realizada no período de 10 a 30 de setembro de 2016. Desse modo, foram 

realizados os cruzamentos nas três bases de dados com a utilização dos operadores booleanos 

adequados para cada base. 

Esta busca resultou em 83 publicações que, após aplicação de todos os critérios 

chegaram a um n=10 artigos. Após a seleção dos 10 artigos que atenderam aos critérios de 

inclusão da pesquisa, foram extraídos dados quanto a seus periódicos de publicação, autores, 

local de realização das pesquisas, ano, idioma, objetivos dos estudos e métodos de coleta de 

dados utilizados nos estudos, conforme quadro 1. 

Quadro 1. Distribuição dos artigos quanto ao periódico de publicação, autores, local de 

realização das pesquisas, ano, idioma, objetivos dos estudos e instrumento de coleta de dados. 

Niterói, RJ, Brasil, 2018 

Periódico 
Autor/Local/ 

Ano/Idioma 
Objetivos Cenário 

Instrumento de 

coleta 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Blay et al, 

Austrália 

2002, Inglês 

Mensurar a 

carga de 

trabalho 

Radioterapia e 

Oncohematologia 

Observação 

(amostragem de 

trabalho) 

Cancer Nursing 

Colombo et 

al., EUA, 

2005, Inglês 

Construção de 

instrumento e 

mensurar a 

carga de 

trabalho 

Oncohematologia 

Observação 

(amostragem de 

trabalho) 

Jpn J Clin 

Oncol 

Han et al, 

Coréia, 2005, 

Inglês 

Mensurar 

carga de 

trabalho 

Radioterapia 

Observação 

(amostragem de 

trabalho) 

Journal of 

Nursing 

Administration 

Moore, EUA, 

2006, Inglês 

Mensuração de 

carga de 

trabalho 

Hospitais-dia 

médico-cirúrgico, 

pediátrico e 

oncohematologia 

Nursing Intensity 

System 

Cancer Nursing 

Practice 

Leary et al, 

Inglaterra, 

2008, Inglês 

Mensuração de 

carga de 

trabalho 

Oncologia 

(câncer de 

pulmão) 

Instrumento 

próprio  

Rev. Latino-

Am. 

Enfermagem 

Souza et al, 

Brasil, 2013, 

Português 

Construção de 

instrumento. 

Centro de 

quimioterapia 

Instrumento 

próprio baseado 

na classificação 

de intervenções de 

enfermagem 

(NIC) 

Continua... 

 

http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/viewFile/288/107/3697
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...continuação 

Periódico 
Autor/Local/ 

Ano/Idioma 
Objetivos Cenário 

Instrumento de 

coleta 

Einstein 

Martin et al, 

Brasil, 2014, 

Português 

Construção de 

instrumento 

Ambulatório de 

Oncologia e 

Hematologia 

Instrumento 

próprio baseado 

na classificação 

de intervenções de 

enfermagem 

(NIC) 

Rev Esc 

Enferm USP 

Souza et al, 

Brasil, 2014, 

Inglês 

Construção de 

instrumento e 

Mensuração da 

carga de 

trabalho 

Ambulatório de 

Oncologia 

Observação 

(amostragem de 

trabalho) 

Rev Esc 

Enferm USP 

Silva et al., 

Brasil, 

2015/Inglês 

Mensuração da 

carga de 

trabalho 

Transplante de 

células-tronco 

hematopoiética 

Nursing Activities 

score (NAS) 

Rev Esc 

Enferm USP 

Fuly et al., 

Brasil, 

2016/Inglês 

Mensuração da 

carga de 

trabalho 

Cuidados 

Paliativos (tecido 

ósseo conectivo) 

Nursing Activities 

Score (NAS) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Os estudos selecionados nesta revisão trazem os cenários oncológicos com iniciativas 

para mensuração da carga de trabalho ou elaboração de instrumento com essa finalidade. Dos 

10 estudos selecionados, apenas 2 realizaram a mensuração da carga de trabalho utilizando o 

NAS como instrumento. 

Os cenários oncológicos dos estudos foram uma unidade de transplante de células-

tronco e uma unidade de tecido ósseo conectivo com ênfase nos pacientes em cuidados 

paliativos (SILVA, 2015; FULY, 2016). 

Ressalta-se a ausência de UTI’s oncológicas nesta revisão, justificando a iniciativa do 

presente estudo. No entanto nesta revisão não foram incluídas as dissertações ou teses. Sendo 

de conhecimento um estudo paulista não publicado que avaliou a carga de trabalho em UTI 

oncológica com pacientes clínicos e cirúrgicos. Neste estudo de Vieira (2015) houve diferença 

estatística na mortalidade entre pacientes clínicos (43,0%) e cirúrgicos (7,8%). Houve diferença 

significativa na carga de trabalho entre pacientes clínicos (88,0%) e cirúrgicos (82,1%). 

De acordo com o estudo de Silva (2015) a pontuação média da carga de trabalho de 

enfermagem, medida pelo instrumento NAS, foi de 69,7% (16,7 h de assistência) na amostra 

geral e semelhante entre os grupos de transplante de células tronco hematopoiéticas autólogo e 

alogênico (p=0,1380). No entanto, a hipótese inicial era de que, pelo tipo de enxerto, o grupo 

de TCTH autólogo demandasse menor carga de trabalho. 
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O número de horas de trabalho de enfermagem geradas pelos pacientes de transplante 

de células tronco hematopoiéticas foi muito próximo às requeridas na assistência intensiva, 

assemelhando esse tipo de clientela àqueles internados em UTI, confirmando a gravidade destes 

pacientes e a demanda de cuidado exigida (SILVA, 2015). 

No estudo de Fuly (2016), com pacientes com câncer de tecido ósseo conectivo em 

cuidados paliativos, verificou-se uma pontuação média do NAS de 43,09% (10,3 h de 

assistência). Dentre as variáveis utilizadas no estudo, apenas o KPS apresentou relação 

significativa com a carga de trabalho de enfermagem. A carga de trabalho é comparável a 

estudos realizados em unidade de internação (47,31%).  
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de uma coorte prospectiva.  

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

- Unidade I. O instituto é um órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e 

coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Essas ações 

compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada direta e gratuitamente aos pacientes 

com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, e a atuação em 

áreas estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de profissionais 

especializados, desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica. 

O cenário específico da coleta de dados foi a Unidade de Terapia Intensiva de adultos. 

A referida UTI é composta por 10 (dez) leitos e atende a clientela que necessita contornar 

alguma intercorrência clínica ou cirúrgica que, no período da internação, impede que o 

tratamento oncológico possa ser mantido. 

A equipe de enfermagem da UTI é composta por 20 enfermeiros e 29 técnicos de 

enfermagem. Sendo assim a média de 3 enfermeiros e 5 técnicos de enfermagem por plantão 

diurno e 2 enfermeiros e 5 técnicos no plantão noturno. 

3.3 PERÍODO DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no período de 22 de setembro a 22 de dezembro de 2016. 

3.4 AMOSTRA NÃO PROBABILÍSTICA 

A amostra foi constituída por todos os pacientes admitidos na UTI com diagnóstico de 

câncer, independentemente do tipo e local, de ambos os sexos e com idade superior ou igual a 

18 anos que permaneceram internados por um tempo mínimo de 24 horas. As readmissões 

foram excluídas. 
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3.5 ELEIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

3.5.1 Variável dependente 

A variável dependente do estudo é a carga de trabalho da equipe de enfermagem com 

pacientes internados na UTI. A medida será realizada através do instrumento NAS. 

3.5.2 Variáveis independentes 

As variáveis independentes escolhidas são: 

 Sexo: variável qualitativa nominal classificada em masculino e feminino; 

 Idade: variável quantitativa contínua classificada em anos completos; 

 Presença de lesão tumoral: variável qualitativa nominal classificada em presente 

ou ausente; 

 Índice de comorbidade de Charlson: variável quantitativa discreta em pontos; 

 Karnofsky Performance Status (KPS): variável quantitativa contínua em 

porcentagens; 

 Diagnóstico oncológico: variável qualitativa nominal. Foi realizado o 

agrupamento dos tumores por localização e tipos mais comuns: abdome, 

urologia, neurologia, tórax, cabeça e pescoço, oncologia clínica, hematologia, 

ginecologia e mastologia. 

 Procedência: variável qualitativa nominal classificada em emergência, 

enfermaria, centro cirúrgico, unidade de pós-operatório e outra unidade; 

 Tempo de permanência: variável quantitativa contínua medida em dias; 

 Condição de saída da UTI: variável qualitativa nominal classificada como 

sobrevivente, não sobrevivente e internado (casos em que o paciente permaneceu 

internado após o tempo limite do estudo); 

 Tratamento: variável qualitativa nominal classificada como paliativo e não 

paliativo. 
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3.6 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada através de dados dos prontuários eletrônicos dos 

pacientes e apenas iniciou-se após a aprovação pelos respectivos Comitês de Ética em Pesquisa.  

3.6.1 Instrumento de Coleta de Dados 

Visando melhor entendimento do estudo, algumas variáveis serão descritas a seguir, por 

serem bastante específicas. 

3.6.1.1 Índice de Comorbidade de Charlson 

A Unidade de Terapia Intensiva conta com sistemas de pontuação que auxiliam na 

tomada de decisão de acordo com a gravidade e risco de morte de cada paciente. Dentre os mais 

utilizados encontram-se o APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), 

Simplified Acute Physiology Score (SAPS) ou o Mortality Prediction Model (MPM). Uma vez 

que a ênfase de todos esses sistemas é a medição das alterações fisiológicas com considerações 

mínimas no que diz respeito às doenças pré-existentes eles podem não representar 

adequadamente a contribuição quantitativa ou qualitativa das comorbidades e por fim limitam 

a capacidade em prever mortalidade (QUACH, 2009) 

Outra limitação importante destes escores está relacionada à coleta de dados intensiva, 

tornando-se mais dispendiosa. Os dados necessários para calcular esses escores provavelmente 

não podem ser encontrados em bancos de dados. Sua utilização se torna limitada a estudos 

prospectivos. 

Visando pontuar especificamente comorbidades, o Índice de Comorbidade de Charlson 

(ICC), tem sido amplamente utilizado, desde a sua criação em 1987. O ICC continua a ser a 

pontuação de comorbidade mais amplamente validada e utilizada em pesquisas (CROOKS, 

2015). 

O índice baseia-se em 19 doenças subjacentes com pesos atribuídos de diversas formas 

que são combinadas em um resultado composto. Para cada uma das condições clínicas, uma 

pontuação é estabelecida com base no risco relativo, com pesos variando de 1 (um) a 6 (seis). 

O ICC final é o somatório dos pesos atribuídos a cada uma das condições clínicas descritas nos 

prontuários (CHARLSON, 1987). 

O anexo A apresenta o Índice de Comorbidade de Charlson. 
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3.6.1.2 Karnofsky Performance Status 

O Karnofsky Performance Status (KPS) é uma das escalas de status de desempenho 

mais antigas. A avaliação pode ser realizada por qualquer profissional de saúde e leva em torno 

de 1 a 2 minutos para classificar o paciente a uma das 10 categorias - variando de 0 (morto) a 

100 (atividade normal, sem evidência de doença). Embora a maior parte da evidência que apoia 

o KPS tenha sido derivada de pacientes com malignidade, sua eficácia para prever a mortalidade 

também foi validada em populações de pacientes idosos e crônicos (TANDON; et al, 2017). 

A escala de KPS foi originalmente projetada para medir o status de desempenho de 

pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos. O desempenho foi definido em termos de 

capacidade de realização de atividades de vida diárias, incluindo o trabalho, e sua necessidade 

de assistência. Foram encontradas associações estatisticamente significativas entre o KPS e 

estudos envolvendo o funcionamento físico (nível de energia, perda de peso) e também 

atividades funcionais (mobilização, higiene, trabalho) (MARTIN, 2015). 

Além disso, independente do papel que desempenha nas decisões relacionadas à 

modalidade de tratamento, o KPS também se estabeleceu como um fator prognóstico válido 

para uma variedade de malignidades. As percentagens do KPS descrevem três estados ou 

condições: A (100-80%), B (70-50%) e C (40-0%). Esses estados descrevem diferentes níveis 

de desempenho, visto que funcionalidade e desempenho compreendem as preocupações 

principais do KPS. Onde a condição A indica que o paciente é capaz de exercer atividade normal 

e de trabalhar, onde nenhum cuidado especial é necessário. A condição B indica 

impossibilidade de trabalhar, mas capacidade de viver em casa, cuidar de necessidades mais 

pessoais. Sendo assim, um grau variável de assistência é necessária. Já a condição C considera 

que o paciente é incapaz de cuidar de si mesmo, requerendo cuidados institucionais ou 

hospitalares por provável progressão de doença (PÉUS; NEWCOMB; HOFER, 2013).  

O anexo B apresenta a escala de KPS. 

Para a coleta dos dados o instrumento utilizado (APÊNDICE A) apresenta quatro partes:  

 Parte I - Dados sociodemográficos: iniciais do nome, sexo e idade dos pacientes. 

 Parte II - Dados clínicos: diagnóstico oncológico, diagnóstico de admissão na UTI, 

presença de lesão tumoral e estadiamento, administração de quimioterapia na UTI, 

procedência, tempo de internação, condição de saída da UTI (sobrevivente ou não 

sobrevivente) e Karnofsky Performance Status. 

 Parte III - Índice de Comorbidade de Charlson (ICC): composto por 19 condições 

clínicas incluindo doença cerebrovascular, doença pulmonar crônica, insuficiência 
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cardíaca congestiva, demência, diabetes, doença hepática leve, infarto do miocárdio, 

doença ulcerosa péptica, doença vascular periférica, doença de tecido conjuntiva, 

linfoma, leucemia, doença renal moderada a severa, malignidade, hemiplegia, 

diabetes com complicação, doença hepática moderada a severa, tumor sólido 

metastático e síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). Cada condição 

clínica apresenta uma pontuação de severidade e quanto maior a somatória dos 

pontos maior o risco de morte. 

 Parte IV - Nursing Activities Score (NAS): instrumento composto por 7 categorias 

totalizando 23 itens que englobam diversas atividades de enfermagem. Cada item 

apresenta pontuação correspondente. As categorias incluem atividades básicas, 

suporte respiratório, suporte cardiovascular, suporte renal, suporte neurológico, 

suporte metabólico e intervenções específicas. 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (Parecer nº 1.287.755) e do Instituto 

Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Parecer nº 1.504.415).  

A pesquisa foi realizada segundo os padrões da Resolução 466/2012, que regulamenta 

a pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012).  

Foi concedida dispensa de uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) aos pacientes e familiares por se tratar de coleta de dados com utilização exclusiva de 

prontuário eletrônico. 

3.8 OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados diariamente pelo próprio pesquisador através de prontuário 

eletrônico utilizado pelo referido hospital (Sistema Allert) através de acesso com senha 

individual. 

O instrumento de coleta de dados foi preenchido com dados retirados exclusivamente 

dos prontuários eletrônicos e armazenados em formato de banco de dados em planilhas do 

programa Excel® 2007. 

Com relação aos dados para o preenchimento do NAS, estes foram obtidos através do 

sistema informatizado, visto que a coleta já é realizada diariamente pelos enfermeiros da UTI e 
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faz parte da rotina dos mesmos desde 2008. Os profissionais foram devidamente treinados para 

a coleta do NAS desde a sua implementação. 

3.9 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados foram inseridos em planilha do programa Excel® 2007 da empresa 

Microsoft conforme foram sendo coletados. Em seguida os dados foram processados através 

do software estatístico SAS versão 9.1.3.  

Foi realizada a análise descritiva dos dados, tal que para as variáveis quantitativas 

obteve-se média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo e para as variáveis qualitativas 

obteve-se frequência e porcentagem. 

Posteriormente realizou-se uma análise de normalidade dos dados (Shapiro Wilk) e 

verificou-se que nenhuma variável seguia uma distribuição normal, com isso para verificar se 

existia associação do NAS com as variáveis qualitativas e quantitativas foi necessário a 

realização de testes estatísticos não paramétricos. 

Para avaliar se as variáveis qualitativas que incluem diagnóstico oncológico, condição 

de saída, procedência e tipo de tratamento apresentam associação ao NAS foi aplicado o teste 

de Kruskal-Wallis. 

Para avaliar a associação entre o NAS e as variáveis: idade, KPS, ICC e tempo de 

permanência foi realizado primeiramente teste de normalidade de Shapiro Wilk e em seguida 

análise de regressão múltipla. 

Por último foi realizada uma análise de correlação das variáveis que demonstraram 

associação estatística com o NAS e em seguida uma análise de previsão, que demonstra o 

quanto o NAS cresce ou decresce em relação às variáveis associadas. 

Para todos os testes estatísticos utilizou-se do valor de p ˂ 0,05 de significância e 

intervalo de confiança de 95%.  
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DOS PACIENTES 

A amostra foi composta por 55 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva. 

A Tabela 4 aponta os achados demográficos e clínicos da amostra: 

Tabela 4. Distribuição das variáveis demográficas e clínicas dos pacientes internados na 

Unidade de Terapia Intensiva. Niterói, RJ, Brasil, 2018 (n=55) 

Variáveis N (%) 

Sexo  

  Masculino 27 (49,09) 

  Feminino 28 (50,91) 

Procedência  

  Centro Cirúrgico 08 (14,55) 

  Emergência 13 (23,64) 

  Enfermaria 18 (32,73) 

  Outra Unidade 01 (1,82) 

  Unidade de pós-operatório 15 (27,27) 

Tratamento  

  Paliativo 08 (14,55) 

  Não paliativo 47 (85,45) 

Condição de saída  

  Sobrevivente 32 (58,18) 

  Não sobrevivente 19 (34,55) 

  Internado 04 (7,27) 

Fonte: Elaborado pela autora 

De acordo com o que está apresentado na tabela 4 temos 50,91% pacientes do sexo 

feminino e 49,09% do sexo masculino. Observa-se pela procedência que a maioria dos 

pacientes (32,73%) foram encaminhados pelas enfermarias/unidades de internação, seguidos 

da unidade de pós-operatório (27,27%), emergência (23,64%), 14,55% do centro cirúrgico e 

1,82% de outra unidade. 

Com relação ao tratamento adotado observa-se predomínio de 85,45% de pacientes não 

paliativos e 14,55% paliativos. Deixando claro que os pacientes se tornam paliativos durante o 

período de internação na UTI e não são admitidos quando esta linha de tratamento já está sendo 

adotada. 

Em relação à condição de saída, 7,27% dos pacientes continuaram internados após o fim 

do estudo, 58,18% tiveram alta e 34,55% evoluíram a óbito. 

Na tabela 5 encontram-se de forma detalhada as médias de idade e tempo de 

permanência dos pacientes internados na UTI no período do estudo. 
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Tabela 5. Medidas descritivas relacionadas à idade, tempo de permanência, ICC e KPS dos 

pacientes internados na UTI – Niterói, RJ, Brasil, 2018 

Variável Média (dp) Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 55,10 (16,78) 58 18 80 

Tempo de permanência (dias) 13,63 (11,51) 10 02 53 

ICC (pontos) 3,95 (2,93) 03 02 14 

KPS (%) 27,00 (7,00) 30 20 60 

Fonte: Elaborado pela autora 

dp: desvio padrão 

A média de idade dos pacientes internados na UTI é 55,10 anos (dp 16,78) e com relação 

ao tempo de permanência observa-se média de 13,63 dias (dp 11,51). O ICC apresenta média 

de 3,95 pontos e o KPS média de 27%. 

As informações dos pacientes internados na UTI segundo o diagnóstico oncológico 

seguem na tabela 6. 

Tabela 6. Distribuição dos pacientes oncológicos internados na UTI, segundo a localização das 

neoplasias – Niterói, RJ, Brasil, 2018 

Neoplasias N (%) 

Tecido ósseo e conectivo 01 (1,82) 

Abdome 16 (29,09) 

Cabeça e pescoço 04 (7,27) 

Ginecologia 01 (1,82) 

Hematologia 05 (9,09) 

Mama 02 (3,64) 

Neurologia 10 (18,18) 

Oncologia 08 (14,55) 

Tórax 06 (10,91) 

Urologia 02 (3,64) 

Fonte: Elaborado pela autora 

Observa-se o predomínio de pacientes com neoplasias abdominais (29,09%), seguidos 

por 18,18% de pacientes com câncer neurológico, 14,55% da oncologia, 10,91% do tórax, 9,09 

da hematologia, 7,27% apresentam câncer de cabeça e pescoço, 3,64% da urologia e mama e 

1,82% do TOC e Ginecologia. Ressaltando que os pacientes com câncer de tecido ósseo e 

conectivo, ginecologia e mama são tratados em outras unidades e apenas internam na referida 

UTI em caso de indisponibilidade de leito nas unidades de origem. 
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4.2 CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM DOS PACIENTES INTERNADOS 

NA UTI 

Na tabela 7 encontram-se identificadas todas as intervenções realizadas aos pacientes 

nos 90 dias de estudo de acordo com o NAS. Foram realizadas um total de 750 medidas durante 

o período do estudo. 

Tabela 7. Frequência das intervenções terapêuticas segundo o Nursing Activities Score – 

Niterói, RJ, Brasil, 2018 

Intervenções do Nursing Activities Score % 

1. Monitorização e controles 100,00 

2. Investigação laboratorial: bioquímica e microbiológica 100,00 

3. Medicações, exceto drogas vasoativas 100,00 

4. Procedimento de higiene 100,00 

5. Cuidados com drenos. Todos, exceto sonda gástrica. 47,27 

6. Mobilização e posicionamento 98,18 

7. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes 100,00 

8. Tarefas administrativas e gerenciais 100,00 

9. Suporte respiratório. Qualquer hora de ventilação mecânica/ ventilação, 

oxigênio suplementar por qualquer método.  

90,90 

10. Cuidados com vias aéreas artificiais. Tubo endotraqueal ou cânula de 

traqueostomia.  

78,18 

11. Tratamento para melhora da função pulmonar. Fisioterapia torácica, 

espirometria estimulada, terapia inalatória e aspiração endotraqueal.  

80,00 

12. Drogas vasoativas 80,00 

13. Reposição intravenosa de grandes perdas de fluídos. Administração de 

fluídos >3lm²/dia, independentemente do tipo de fluído administrado.  

29,09 

14. Monitorização de átrio esquerdo. Cateter de artéria pulmonar com ou sem 

medidas de débito cardíaco.  

3,63 

15. Reanimação cardiorrespiratória nas últimas 24h. Exclui- se soco precordial.  12,72 

16. Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas  27,27 

17. Medida quantitativa do débito urinário (p. Ex. Por sonda vesical de demora).  94,54 

18. Medidas de pressão intracraniana.  0,00 

19. Tratamento de acidose/ alcalose metabólica.  14,54 

20. Nutrição parenteral total.  16,36 

21. Alimentação enteral por sonda gástrica ou outra via gastrointestinal (p. Ex. 

Jejunostomia).  

74,54 

22. Intervenção(ões) específica(s) na Unidade de Terapia Intensiva.  74,54 

23. Intervenções específicas fora da Unidade de terapia Intensiva.  34,54 
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De acordo com a tabela 7 podemos verificar que algumas intervenções foram pontuadas 

para todos os pacientes, como: monitorização e controles, investigação laboratorial, medicações 

exceto drogas vasoativas, procedimentos de higiene, suporte e cuidados aos familiares e 

pacientes e tarefas administrativas e gerenciais. 

O item mobilização e posicionamento foi pontuado em 98,18% dos pacientes; medida 

quantitativa do débito urinário pontuado em 94,54% dos pacientes; suporte respiratório em 

90,90%. Os itens tratamento para melhora da função pulmonar e drogas vasoativas foram 

pontuados em 80% dos pacientes; seguido dos cuidados com vias aéreas artificiais, pontuado 

em 78,18%. 

Alimentação enteral e intervenções específicas na unidade de terapia intensiva foram 

pontuados em 74,54% dos pacientes. 

Foram itens pontuados em menos da metade dos pacientes: cuidados com drenos, 

reposição intravenosa de grandes perdas de fluídos, monitorização de átrio esquerdo, 

reanimação cardiorrespiratória nas últimas 24h, técnicas de hemofiltração, tratamento de 

acidose/alcalose metabólica, nutrição parenteral total e intervenções específicas fora da 

Unidade de terapia Intensiva. 

O único item não pontuado durante o estudo foi medida de pressão intracraniana (PIC). 

No que diz respeito às análises do NAS, a tabela 8 apresenta a análise da demanda de 

cuidado e a carga de trabalho de enfermagem. 

Tabela 8. Medida descritiva do NAS em proporção ao tempo em horas – Niterói, RJ, Brasil, 

2018 

Variável Média (dp) Tempo (horas) Mínimo Máximo 

NAS     

Geral 79,04 (14,83) 18,96 47,3 128,9 

Admissão 93,57 (15,11) 22,45 52,6 127,5 

Saída alta 74,19 (11,54) 17,80 52,6 95,8 

Saída óbito 126,64 (17,62) 30,39 88,4 151,6 

Fonte: Elaborado pela autora 

dp: desvio padrão 

Verifica-se que o valor médio do NAS para os pacientes internados na unidade de terapia 

intensiva foi de 79,04% (dp 14,83). Já a média do NAS na admissão destes pacientes foi de 

93,57% (dp 15,11). A média do NAS para a condição de saída do paciente foi dividida em alta 

e óbito, sendo o NAS na alta de 74,19% (dp 11,54) e no óbito a média foi 126,64% (dp 17,62). 

A seguir temos as tabelas de análise descritiva da média do escore NAS por sexo, 

procedência, idade e tipo de tratamento.   
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Tabela 9. Medida descritiva do NAS por sexo, procedência, idade, tratamento e condição de 

saída dos pacientes internados na UTI – Niterói, RJ, Brasil, 2018 

Variável Média NAS (dp) Tempo (h) Mínimo Máximo p-valor 

Sexo     0,64* 

  F 78,50 (14,63) 18,84 47,30 108,20  

  M 79,61 (15,31) 19,10 52,50 128,90  

Procedência     0,76* 

  Centro cirúrgico 78,84 (24,26) 18,92 52,60 128,90  

  Emergência 74,29 (19,33) 17,82 47,30 108,20  

  Enfermaria 81,14 (8,94) 19,47 71,53 105,43  

  Outra unidade 77,05 (-) 18,49 77,05 77,05  

  UPO 80,89 (10,34) 19,41 63,80 105,44  

Idade     0,14** 

  < 60 75,82(13,11) 18,19 47,30 102,25  

   ≥ 60 82,15(15,95) 19,71 52,50 128,90  

Tratamento     0,17* 

  Paliativo 75,12 (25,11) 18,02 47,30 128,90  

  Não paliativo 79,71 (12,62) 19,13 52,50 108,20  

Condição de saída     0,0001* 

  Sobrevivente 72,98 (10,50) 17,51 47,30 94,50  

  Não sobrevivente 90,52 (15,26) 21,72 63,80 128,90  

Fonte: Elaborado pela autora 

*Kruskal Wallis; **Análise de regressão múltipla; dp: desvio padrão; h: horas 

Analisando a tabela 9 tem-se que a média do NAS relacionada às pacientes do sexo 

feminino é de 78,50% e para quem é do sexo masculino é de 79,61%. 

Os pacientes provenientes da enfermaria apresentaram maior carga de trabalho para a 

equipe de enfermagem (81,14%). Em seguida os pacientes da Unidade de Pós-operatório com 

80,89%, centro cirúrgico com 78,84%, outras unidades do INCA com 77,05% e emergência 

com 74,29%.  

Os pacientes com idade igual ou superior a 60 anos apresentaram maior carga de 

trabalho (82,15%) em comparação aos menores de 60 anos (75,82%). Já os pacientes em 

cuidados paliativos dentro da UTI apresentaram carga de trabalho discretamente menor 

(75,12%) com relação aos pacientes não paliativos (79,71%). 

De acordo com a condição de saída a média do NAS apresentou diferença significativa 

(p=0,0001). Sendo de 72,98% o NAS médio dos sobreviventes e 90,52% nos pacientes não 

sobreviventes. 

Os testes estatísticos demonstram que dentro das variáveis sexo, procedência, idade e 

tratamento não existe diferença significativa. 
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A tabela a seguir aponta a carga de trabalho de enfermagem de acordo com o diagnóstico 

oncológico. 

Tabela 10. Medida descritiva do NAS em proporção ao diagnóstico oncológico dos pacientes 

internados na UTI – Niterói, RJ, Brasil, 2018 

Clínica Média NAS (dp) Tempo (h) Mínimo Máximo p-valor* 

Abdômen 79,54 (15,29) 19,08 47,30 108,20 0,32 

Cabeça e pescoço 98,32 (23,81) 23,59 78,04 128,90  

Ginecologia 78,60 (-) 18,86 78,60 78,60  

Hematologia 82,35 (19,48) 19,76 52,50 105,43  

Mama 60,59 (8,01) 14,54 54,93 66,26  

Neurologia 78,05 (7,58) 18,73 67,85 94,50  

Oncologia 76,58 (14,12) 18,37 52,50 94,23  

Tecido ósseo e 

conectivo 52,60 (-) 12,62 52,60 52,60 

 

Tórax 77,39 (4,95) 18,57 72,86 84,46  

Urologia 80,00 (7,82) 19,20 74,47 85,53  

Fonte: Elaborada pela autora 

*Kruskal Wallis; dp: desvio padrão; h: horas 

Através da tabela 10 podemos observar que os 3 diagnósticos que apresentaram maior 

carga de trabalho foram os pacientes com câncer de Cabeça e Pescoço (98,32%), seguidos dos 

pacientes com câncer hematológico (82,35%) e os pacientes da urologia (80,00%). 

Em seguida temos pacientes com câncer abdominal (79,54%), câncer ginecológico 

(78,60%), da neurologia (78,05%) e do tórax (77,39%). Os pacientes da oncologia demandaram 

uma carga de trabalho de 76,58%, da mama com 60,59% e por último pacientes com câncer de 

tecido ósseo e conectivo com 52,60%. Conforme apresentado na tabela, não existe diferença 

significativa do NAS de acordo com o diagnóstico oncológico (p= 0,32). 

Na tabela 11 observamos a carga de trabalho na admissão e saída dos pacientes de 

acordo com o tratamento adotado e o desfecho (sobrevivente ou não sobrevivente). 
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Tabela 11. Comparação do NAS entre paliativos e não paliativos considerando as condições 

de saída para cada tipo de tratamento (paliativo e não paliativo) na admissão e saída da UTI- 

Niterói, RJ, Brasil, 2018 

Variável Tratamento Condição de saída Média (dp) p-valor* 

NAS admissão 

Paliativo 
Sobrevivente 81,12 (24,99) 0,0972 

Não sobrevivente 95,10 (19,19)  

    

Não paliativo 
Sobrevivente 92,43 (13,80)  

Não sobrevivente 99,40 (11,61)  

    

NAS saída 

Paliativo 
Sobrevivente 67,70 (14,62) 0,0001 

Não sobrevivente 122,07 (30,08  

    

Não paliativo 
Sobrevivente 76,07 (10,24)  

Não sobrevivente 127,50 (15,72)  

Fonte: Elaborada pela autora 

*Teste de Friedman; dp: desvio padrão 

Conforme apresenta a tabela 11, os pacientes que apresentaram maior carga de trabalho 

na admissão e saída foram os pacientes não paliativos que não sobreviveram. Não houve 

diferença significativa na carga de trabalho na admissão dos pacientes de acordo com o 

tratamento e a condição de saída. O contrário ocorreu com a carga de trabalho na saída do 

paciente, onde existe influência com relação às demais variáveis citadas. 

A menor carga de trabalho ocorreu na saída dos pacientes paliativos que sobreviveram 

(67,70%).  

Na tabela 12 consta a análise de associação das variáveis quantitativas com o escore 

NAS. 

Tabela 12. Teste de associação das variáveis quantitativas com o escore NAS - Niterói, RJ, 

Brasil, 2018 

Variável Estatística do teste p-valor* 

KPS -4,7 0,0001 

ICC -0,58 0,5628 

Idade -0,93 0,3565 

Tempo de permanência -0,63 0,5889 

Fonte: Elaborada pela autora 

*Análise de regressão múltipla 

Segundo os dados da tabela 12 apenas a variável KPS apresenta associação 

estatisticamente significativa com o escore NAS (p = 0,0001).  

Na tabela abaixo apresentamos o teste de associação das variáveis qualitativas com o 

escore NAS. 
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Tabela 13. Teste de associação das variáveis qualitativas com o escore NAS – Niterói, RJ, 

Brasil, 2018 

Variável Estatística do teste p-valor* 

Diagnóstico oncológico 10,39 0,3191 

Condição de saída 22,22 0,0001 

Tipo de tratamento 1,85 0,1736 

Sexo 0,22 0,64 

Procedência 1,89 0,76 

Fonte: Elaborada pela autora 

*Teste de Kruskal-Wallis  

Quanto às variáveis qualitativas, a tabela 13 aponta que a condição de saída 

(sobrevivente ou não sobrevivente) foi a única que apresentou associação estatisticamente 

significativa com o escore NAS (p=0,0001). As demais variáveis não apresentaram influência 

na carga de trabalho de enfermagem neste estudo. 

A próxima tabela apresenta a análise de correlação das variáveis independentes que 

apresentaram associação com o NAS (KPS e condição de saída). Para possibilitar a presente 

análise a variável condição de saída transformou-se em uma variável Dummy, também 

conhecida como variável fictícia.  

A variável condição de saída foi transformada da seguinte maneira: atribui-se a 

pontuação 0 (zero) para óbito, 1 (um) para internação e 2 (dois) para alta. 

Tabela 14. Análise de correlação das variáveis KPS e condição de saída com o escore NAS – 

Niterói, RJ, Brasil, 2018 

 KPS Condição de saída NAS 

KPS 1     

Condição de saída 0,47 1   

NAS -0,54 -0,59 1 

Fonte: Elaborada pela autora 

Observa-se que KPS e condição de saída possuem correlação positiva moderada (r= 

0,47), ou seja, quando os valores de uma variável cresce a outra cresce também. Quanto maior 

o KPS maior a condição de saída, o que significa que pacientes com KPS maior tem maior 

chance de obter alta da UTI. 

O NAS e o KPS apresentam correlação negativa moderada (r= -0,54), assim como o 

NAS e a condição de saída (r= -0,59). O que significa que quando uma variável aumenta a outra 

diminui.   
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Assim sendo, a reta do modelo de regressão tendo como variável dependente o NAS e 

as variáveis independentes como a condição de saída e KPS é: 

Y= 105,72 – 67,22 * KPS – 6,84 * Condição 

Para identificarmos o quanto o NAS cresce ou decresce considerando o KPS e a 

condição de saída é necessário fazer uma simulação para prever esses resultados, aplicando a 

fórmula do modelo de regressão encontrado e dado acima. A partir da regressão gerou-se a 

tabela a seguir, que apresenta a análise de previsão. 

Tabela 15. Análise de previsão das variáveis KPS e a condição de saída com o escore NAS – 

Niterói, RJ, Brasil, 2018 

KPS Condição de saída Previsão Crescimento/decrescimento 

0,1 Óbito 99,00  

0,2 Óbito 92,28  

0,1 Internação 92,15 -6,72 

0,2 Internação 85,43  

0,1 Alta 85,31  

0,2 Alta 78,58  

Fonte: Elaborada pela autora 

Observa-se que a cada 10% de KPS que aumenta-se há um decréscimo de 6,72 no valor 

de NAS, independente da condição de saída. E através dos resultados da previsão é possível 

concluir também que quanto maior a condição de saída (alta) e maior o KPS menor o valor do 

NAS, o que já foi mostrado pela análise de correlação acima. 
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5 DISCUSSÃO 

Este estudo analisou o perfil de 55 pacientes oncológicos admitidos em uma UTI 

oncológica.  

Não houve predomínio com relação ao sexo dos pacientes. Um estudo retrospectivo 

realizado em uma UTI de hospital universitário em Marília-SP, com objetivo de analisar o perfil 

epidemiológico dos pacientes hospitalizados, mostrou predominância do sexo masculino 

(57,91%) (EL-FAKHOURI, 2016).  

A maioria dos pacientes encaminhados à UTI foram provenientes das enfermarias 

(32,73%), seguidos da unidade de pós-operatório (27,27%). 

Outro resultado importante encontrado diz respeito ao tipo de tratamento realizado 

durante a permanência na UTI, havendo duas possibilidades de tratamento adotado, curativo ou 

paliativo. Esta parcela de aproximadamente 15% de pacientes em cuidados paliativos internada 

na UTI pode gerar impacto na assistência ao paciente. 

Um estudo brasileiro avaliou a percepção dos profissionais de UTI acerca dos pacientes 

em cuidados paliativos encontrou que, para os profissionais envolvidos, o cuidado paliativo é 

uma abordagem de cuidado para quem está próximo à morte (GULINI, 2017). 

Dentre os pacientes em cuidados paliativos internados na UTI 57,14% obtiveram alta. 

Esse dado serve para desmistificar o conceito de cuidado paliativo associado apenas à 

terminalidade.  

Os resultados encontrados apontam que os cuidados paliativos não devem estar 

relacionados exclusivamente a pacientes em final da vida, visto que maior parte destes pacientes 

obteve alta da unidade. 

Existe uma dificuldade real em se estabelecer limites terapêuticos dentro das UTIs para 

pacientes que não possam mais se beneficiar de medidas e condutas tão habituais nesse cenário. 

Sendo assim, definir quais medidas devem ser mantidas e aquelas que deverão ser suspensas 

dentro de uma abordagem paliativa é uma das decisões mais difíceis a serem tomadas pela 

equipe (SILVA, 2013). 

A mortalidade bruta geral na UTI durante o estudo foi de 34,55%. Um estudo 

retrospectivo realizado na Turquia em UTI clínica e cirúrgica geral com n=417 pacientes 

apontou uma mortalidade bruta de 39,8% nos pacientes com pneumonia associada à ventilação 

mecânica. O que sugere o fato de que pacientes oncológicos não apresentam mortalidade 

significativamente superior quando comparados a pacientes internados em UTIs de 

especialidades diferentes (BUT, 2017). 
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Outro estudo realizado na UTI adulto geral de um Hospital Universitário no Paraná com 

o objetivo de mensurar a carga de trabalho de enfermagem aponta uma mortalidade geral bruta 

de 41,0%, sendo superior ao presente estudo (ALTAFIN, 2014). 

A média de idade encontrada foi de 55,1 anos, com variação de 18 a 80 anos. O resultado 

se aproxima da média de idade encontrada em um estudo realizado em uma UTI cirúrgica de 

São Paulo com o objetivo de avaliar a carga de trabalho de enfermagem em pós operatório de 

cirurgia cardíaca, que apresentou média 61 anos (OLIVEIRA, 2015). 

O tempo de permanência médio foi de 13,63 dias, variando entre 2 e 53 dias. Um estudo 

realizado em UTI neurológica com objetivo de mensurar a carga de trabalho apresentou tempo 

de permanência médio de 2 dias (QUEIJO, 2013). 

Outro estudo comparativo realizado em 4 UTIs públicas e privadas gerais de São Paulo 

comparou pacientes segundo carga de trabalho e intervenções de enfermagem e apresentou um 

tempo de permanência médio de 9,00 dias, ressaltando não se tratar de UTI oncológica 

(NOGUEIRA, 2013). 

De acordo com o índice de comorbidades de Charlson, a maioria dos pacientes (76,36%) 

apresentam índice de 2 a 5 pontos. Apenas 5,46% dos pacientes apresentou índice superior a 

10 pontos. Neste estudo os índices elevados estão relacionados a pacientes que apresentam 

doença metastática e síndrome da imunodeficiência adquirida. 

O ICC apresentou pontuação média de 3,95. Superior a um estudo realizado em outra 

UTI brasileira que avaliou a morbidade e mortalidade de pacientes obesos em UTI clínica e 

cirúrgica apresentando ICC médio de 3,0 pontos (CARRARA, 2016). 

Outro estudo realizado em UTI com pacientes de trauma apresentou ICC médio de 0,6 

pontos (NOGUEIRA, 2014). O que se justifica pela própria característica da clientela, visto não 

se tratar exclusivamente de pacientes com doenças crônicas. 

Com relação ao KPS, a média encontrada de 27% demonstra o grau de dependência dos 

pacientes internados na UTI. Houve variação de 20 a 60%, no entanto 92,73% dos pacientes 

apresentavam KPS igual ou inferior a 30%.  

De acordo com um estudo de revisão realizado com o objetivo de identificar os 

instrumentos utilizados em UTI para avaliação da funcionalidade, o KPS é um dos instrumentos 

mais utilizados, porém não foi desenvolvido para tal e não se encontra validado para utilização 

neste tipo de unidade (FARIA, 2017). 

Um estudo desenvolvido em uma UTI cirúrgica neurológica na Turquia (TEMIZ, 2016) 

com o objetivo de avaliar a eficácia e o uso da pontuação da escala de coma de Glasgow pelo 

enfermeiro no acompanhamento e avaliação de pacientes que admitiram na UTI apontou uma 
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média de KPS de 63,16%, demonstrando uma grande disparidade com os achados do presente 

estudo. 

Os pacientes com neoplasias abdominais apresentaram maior proporção dentre os 

admitidos na UTI (29,09%), seguidos dos pacientes com neoplasias neurológicas (18,18%). 

De acordo com as estimativas de câncer para o biênio 2016-2017 o câncer de pele não 

melanoma será o mais incidente (80.850 casos novos), seguido do câncer de próstata (61.200), 

câncer de mama feminino (57.960) e câncer de cólon e reto (16.660) (INCA, 2015). 

Um estudo avaliou pacientes com câncer abdominal metastático, tratados com cirurgia 

citorredutora e quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, indicando as causas de admissão em 

UTI. Na coorte de 122 pacientes incluídos no estudo, 26,2% foram transferidos para UTI por 

complicações. Entre eles, a lesão renal aguda e a insuficiência respiratória estavam presentes 

em 50% e 47%, respectivamente, sendo a causa da admissão na UTI (WALLET, 2016). 

Já no presente estudo as causas principais para admissão foram sepse/choque séptico 

(31,25%) e insuficiência respiratória (25%). 

Os pacientes com neoplasias neurológicas foram admitidos em sua maioria em pós-

operatório (PO) de craniotomia (50%), sendo que destes um paciente evoluiu a óbito na UTI 

por complicações no sétimo dia de PO. 

Através do conhecimento do perfil dos pacientes atendidos na UTI oncológica foi 

possível constatar a alta carga de trabalho de enfermagem na unidade (79,04%).  

Analisando as intervenções realizadas de acordo com o Nursing Activities Score é 

possível avaliar os principais itens que aumentam consideravelmente a demanda e carga de 

trabalho da equipo de enfermagem. 

Mobilização e posicionamento (item 6) foi pontuado em 98,18% dos pacientes, 

demonstrando o grau de dependência dos mesmos. O que sugere aumento no tempo de 

assistência. Suporte respiratório (item 9) foi pontuado em 90,90% dos pacientes e cuidados com 

vias áreas artificiais (item 10) foi pontuado em 78,18%. Drogas vasoativas (item 12) foi 

pontuado em 80% dos pacientes, reflexo da gravidade dos mesmos. Todos os fatores justificam 

a alta carga de trabalho encontrada no estudo. 

A carga de trabalho geral encontrada (79,04%) corresponde a 18 horas e 57 minutos de 

assistência a cada paciente em 24 horas. De acordo com a resolução 543/2017 do Conselho 

Federal de Enfermagem são necessárias 18 horas de enfermagem por cliente em 24 horas de 

assistência em cuidados intensivos. O que sugere que os pacientes avaliados no estudo 

demandam carga de trabalho superior ao estipulado pela resolução citada (COFEN, 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallet%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27061789
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Um estudo brasileiro desenvolvido em uma UTI com leitos de especialidades gerais e 

cardiológicas possibilitou identificar a carga de trabalho de enfermagem com escore médio 

diário do NAS de 85,6%. O estudo apresenta uma amostra de 77 pacientes (ARAÚJO, 2016). 

 Outro estudo de coorte prospectivo, foi realizado em UTI de um hospital geral 

particular em São Paulo, com o objetivo de correlacionar a gravidade do paciente com a carga 

de trabalho da equipe de enfermagem e compará-los entre três subgrupos de pacientes: 

cardiológicos, neurológicos e clinico cirúrgicos gerais. Os resultados trazem média do NAS de 

62,97% para os pacientes neurológicos, 58,88% para pacientes cardiológicos e 67,94% para 

pacientes gerais (SIQUEIRA, 2015). 

Com relação a unidades de terapia intensiva oncológicas, foi realizado um estudo em 

duas UTIs de um instituto de alta complexidade em oncologia na cidade de São Paulo com o 

objetivo de comparar pacientes clínicos e cirúrgicos. O NAS foi o instrumento utilizado para 

medida da carga de trabalho. A amostra foi composta por 766 pacientes e período de coleta de 

90 dias. A ampla amostra composta se deve ao fato do número de leitos de UTI no local do 

estudo, que totaliza 85 leitos. Número bastante superior ao presente estudo. O estudo evidenciou 

carga de trabalho de 88,0% para pacientes clínicos e 82,1% para pacientes cirúrgicos com 

diferença entre eles (p<0,001) e média total de 85,5% (dp=18,2). Demonstrando resultado 

superior ao presente estudo (VIEIRA, 2015). 

Avaliando a carga de trabalho com variáveis demográficas os dados demonstram que os 

pacientes do sexo masculino demandaram maior tempo de assistência, que pacientes do sexo 

feminino. 

Analisando as variáveis procedência, idade e tipo de tratamento adotado exigiram maior 

demanda de cuidados aos pacientes provenientes das enfermarias/unidades de internação, com 

idade igual ou superior a 60 anos e que não se encontravam em cuidados paliativos.  

Provavelmente os pacientes provenientes das enfermarias demandam maior tempo de 

assistência por apresentarem alguma complicação relacionada ao tratamento oncológico em 

curso ou por avanço no quadro da doença (INCA, 2011). 

O fato dos pacientes não paliativos apresentarem maior demanda de assistência pode 

estar relacionado à ausência de pacientes com feridas neoplásicas no estudo. Visto que as 

feridas dificultam a mobilização e o posicionamento do paciente interferindo no tempo de 

assistência. No entanto no estudo de Fuly (2016) os resultados apontaram que a presença de 

feridas neoplásicas não demonstrou diferença significativa na carga de trabalho (p= 0,9081). 

Com relação ao diagnóstico oncológico, onde os pacientes portadores de neoplasias de 

cabeça e pescoço apresentaram maior demanda, a escassez de estudos leva à limitação para a 
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comparação de resultados. No entanto, pela localização do tumor, podem estar relacionados a 

maior cuidado com vias aéreas artificiais e vias alimentares. 

No que diz respeito à condição de saída do paciente existe diferença (p<0,001) na carga 

de trabalho entre os pacientes sobreviventes e não sobreviventes. Ao avaliar o NAS é possível 

perceber a razão, visto que os escores das intervenções realizadas durante o óbito são as mais 

altas do instrumento. 

A média do NAS no primeiro dia de internação foi de 93,57%, superior a um estudo 

realizado em UTI para pacientes vítimas de trauma (71,3%) (NOGUEIRA, 2015). 

A elevada carga de trabalho está relacionada provavelmente com a causa de sua 

admissão na UTI. Como já visto a maior carga de trabalho é de pacientes provenientes das 

enfermarias do hospital, o que sugere alguma intercorrência clínica grave que necessita ser 

revertida. Assim as intervenções podem ser mais intensas logo no primeiro dia de internação. 

Lembrando que as causas principais para admissão foram sepse/choque séptico (31,25%) e 

insuficiência respiratória (25%), causas que necessitam de intervenção imediata.  

Com relação à condição de saída houve diferença significativa na carga de trabalho 

(p<0,001), onde os pacientes sobreviventes apresentaram NAS médio de 72,98%, 

representando uma demanda de cuidado de 17 horas e 30 minutos, já os não sobreviventes 

tiveram média de 90,52%, descrevendo uma demanda de 21 horas e 43 minutos. O tipo de 

tratamento adotado não demonstrou associação com a carga de trabalho de sobreviventes e não 

sobreviventes, no entanto os pacientes não paliativos demonstraram maior carga de trabalho. 

No estudo de Vieira (2015) os pacientes não sobreviventes apresentaram médias NAS 

maiores que os sobreviventes, 94,0% e 81,1% respectivamente, corroborando com os resultados 

encontrados no presente estudo.  

A hipótese do estudo foi confirmada através da associação da carga de trabalho de 

enfermagem com o KPS e a condição de saída dos pacientes. 

A análise de correlação evidenciou que o KPS e a condição de saída possuem correlação 

positiva moderada (r= 0,47), ou seja, quanto maior o KPS maiores as chances do paciente obter 

alta da UTI. Tanto o KPS quanto a condição de saída possuem correlação negativa moderada, 

respectivamente -0,54 e -0,59, ou seja, são inversamente proporcionais. Com relação à análise 

de previsão o resultado demonstra que a carga de trabalho cai 6,72% a cada aumento de 10% 

no KPS, independente da condição de saída. 

No estudo de Silva (2015) que avaliou carga de trabalho em UTI oncológica observou-

se correlação entre o NAS e o SAPS nos pacientes clínicos. Nos pacientes cirúrgicos houve 

correlação do NAS com o ICC e do tempo de permanência. Diferente do presente estudo. 
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A caracterização do perfil dos usuários atendidos pode gerar subsídios para a elaboração 

de estratégias que visem o melhor preparo da equipe para lidar com pacientes que não 

apresentam possibilidades de cura, porém que demandam tempo de assistência aproximado aos 

pacientes ainda elegíveis ao tratamento oncológico após a alta da UTI. Também esclarece as 

peculiaridades da clientela oncológica quando se compara resultados com UTIs não 

oncológicas. 

Com relação às limitações do estudo, o recorte de 90 dias de coleta de dados com 

amostra de pacientes que pode não refletir a realidade do serviço, assim como a utilização de 

um único cenário e sendo este centro de alta complexidade, dificultando comparações com 

demais cenários onde já foi avaliada a carga de trabalho. Já com relação ao número de pacientes 

incluídos podemos dizer que o estudo não tem poder de generalização. 

Pesquisas futuras poderão incluir diferentes perspectivas de investigação para ampliar a 

discussão relativa ao paciente crítico oncológico, visto que o perfil dos pacientes internados 

durante o período do estudo desmistifica ou, no mínimo, deixa lacunas a serem esclarecidas no 

que diz respeito ao cuidado prestado em unidades de terapia intensiva para pacientes que se 

encontram em cuidados paliativos, sendo assim uma clientela que pode exigir um olhar 

diferenciado no cuidado e tratamento prestado. 
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6 CONCLUSÃO 

O estudo objetivou verificar se existe associação entre a carga de trabalho de 

enfermagem em UTI oncológica e as variáveis clínicas e demográficas dos pacientes. Os 

resultados apontam que as variáveis KPS e condição de saída do paciente (alta-sobrevivente ou 

óbito-não sobrevivente) estão associados a carga de trabalho em UTI (p=0,0001). 

A carga de trabalho geral foi de 79,04% de acordo com o NAS, o que se traduz em uma 

demanda de assistência de 14 horas e 50 minutos por paciente internado na UTI. 

No primeiro dia de internação a carga de trabalho expressa foi de 93,57%, representando 

uma demanda de 22 horas e 27 minutos de assistência por paciente. 

A carga de trabalho no último dia de internação apresentou diferença entre os pacientes 

sobreviventes e não sobreviventes (p=0,0001). Os pacientes sobreviventes apresentaram 

74,19% de pontuação pelo NAS, traduzido em uma demanda de 17 horas e 48 minutos. Já os 

pacientes não sobreviventes apresentaram 126,64% de carga de trabalho e demanda de 30 horas 

e 23 minutos de assistência. 

Não houve diferença significativa no que tange ao tratamento adotado. Os pacientes 

paliativos e não paliativos apresentaram carga de trabalho de 75,12% e 79,71%, 

respectivamente. O resultado gerado pode subsidiar estudos posteriores visando avaliar o tipo 

de assistência prestada aos pacientes em cuidados paliativos internados em UTI. 

De forma geral os pacientes que apresentaram maior carga de trabalho à equipe de 

enfermagem foram os pacientes do sexo masculino, procedentes das enfermarias, com idade 

igual ou superior a 60 anos e que se encontravam em tratamento não paliativo. 

A mortalidade bruta na UTI foi de 34,55%, o que demonstra, quando em comparação a 

outros estudos realizados em UTIs não oncológicas, ser compatível. Sendo superior quando 

comparado a outra UTI oncológica que apresentou mortalidade de 27,7%. 

O grau de comprometimento funcional dos pacientes variou de 20 a 60%, de acordo 

com o KPS, no entanto os pacientes com KPS igual ou inferior a 30% somaram 92,73% dos 

pacientes, gerando uma média de KPS de 27%. 

E quanto as comorbidades apresentadas obtemos média de 3,95 pontos através do ICC, 

com uma variação de 2 a 14 pontos, sendo que as maiores pontuações estavam relacionadas a 

pacientes com câncer metastático ou SIDA.  

O estudo apresenta contribuições relevantes para o conhecimento do perfil dos pacientes 

críticos oncológicos para tomadas de decisões clínicas e de pesquisa para a Enfermagem 

brasileira, sobretudo pela escassez de resultados na literatura.   
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ANEXOS 

Anexo A - Figura 1 

Figura 1 – Índice de Comorbidade de Charlson. Niterói, RJ, Brasil, 2017

 
Fonte: Charlson (1987). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charlson%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3558716
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Anexo B - Figura 2 

Figura 2 – Escala de Karnofsky Performance Status. Niterói, RJ, Brasil, 2017 

Fonte: INCA, 2001 
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Anexo C - Termo de Compromisso 
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Anexo D - Parecer de Aprovação do Instituto Nacional de Câncer 
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Anexo E - Parecer de Aprovação da Universidade Federal Fluminense 
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9 APÊNDICES 

Apêndice A - Instrumento de Coleta de Dados 

 

Data da coleta: ___/___/___ 

Prontuário: ____________ 

1. Dados Sociodemográficos 

Identificação (iniciais): ______________    Sexo: F (   )  M (   )    Idade: ______   

2. Dados Clínicos 

Procedência: Emergência (  )  Enfermaria (  )  C.Cir. (  )  UPO (   )  Outra unidade (  ) 

Diagnóstico oncológico: Abdômen (  )  Urologia (  )  Tórax (  )  Neurologia (  )   

Cabeça e Pescoço (  )  Oncologia (  )  emotalogia (  ) 

Presença de metástase: Sim (  )  Não (  )  

Diagnóstico de admissão no CTI:________________________________________ 

Ferida tumoral: Sim (  )  Não (  )  Estadiamento: 1 (  )  1N (  )  2 (  )  3 (  )  4 (  ) 

Administração de quimioterápico na UTI:  Sim (  )  Não (  ) 

Tempo total de internação (dias): _______   

Karnofsky Performance Status (KPS): _______ 

Condição de saída:  Sobrevivente (  )  Não-sobrevivente  (  )    

Readmissão em 72h: Sim (  )   Não (  ) 

3. Índice de Comorbidade de Charlson (ICC) 

Infarto agudo do miocárdio 1 (   ) Hemiplegia 2 (   ) 

Insuficiência cardíaca congestiva 1 (   ) Doença renal moderada a severa 2 (   ) 

Doença vascular periférica 1 (   ) Diabetes com complicação 2 (   ) 

Doença cerebrovascular 1 (   ) Tumor maligno 2 (   ) 

Demência 1 (   ) Leucemia 2 (   ) 

Doença pulmonar crônica 1 (   ) Linfoma 2 (   ) 

Doença de tecido conjuntivo 1 (   ) Doença hepática moderada a severa 3 (   ) 

Doença ulcerosa péptica 1 (   ) Tumor sólido metastático 6 (   ) 

Doença hepática leve 1 (   ) Síndrome da imunodeficiência 

adquirida 

6 (   ) 

Diabetes sem complicação 1 (   ) Score total  
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4. Carga de Trabalho (Nursing Activities Score) 

1º dia: 6º dia: 11º dia: 16º dia: 21º dia: 26º dia: 

2º dia: 7º dia: 12º dia: 17º dia: 22º dia: 27º dia: 

3º dia: 8º dia: 13º dia: 18º dia: 23º dia: 28º dia: 

4º dia: 9º dia: 14º dia: 19º dia: 24º dia: 29º dia: 

5º dia:  10º dia:  15º dia:  20º dia:  25º dia:  30º dia:  
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Apêndice B - Escore de Atividades de Enfermagem 

ATIVIDADES BÁSICAS Pontuação 

1. MONITORIZAÇÃO E CONTROLES 

1 a. Sinais Vitais, cálculo e registro do balanço hídrico 4,5 

1 b. Presença à beira do leito e observação contínua ou ativa por 2 horas ou 

mais em algum plantão por razão de segurança, gravidade ou terapia, tais 

como: VMNI, desmame, agitação, confusão mental, posição prona, preparo 

e administração defluídos ou medicamentos e auxílio em procedimentos 

específicos 

12,1 

1 c. Presença à beira do leito e observação contínua ou ativa por 4 horas ou 

mais em algum plantão por razão de segurança, gravidade ou terapia 

19,6 

2. INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL: BIOQUÍMICA E 

MICROBIOLÓGICA 

4,3 

3. MEDICAÇÕES, exceto drogas vasoativas 5,6 

4. PROCEDIMENTO DE HIGIENE 

4 a. Normal 4,1 

4 b. Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 2 

horas em algum plantão. 

16,5 

4 c. Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 4 

horas em algum plantão. 

20 

5. CUIDADOS COM DRENOS. Todos, exceto sonda gástrica. 1,8 

6. MOBILIZAÇÃO E POSICIONAMENTO 

6 a. Realização do(s) procedimento(s) até três vezes em 24 horas.  5,5 

6 b. Realização do(s) procedimento(s) mais do que três vezes em 24 horas 

ou com 2 enfermeiros em qualquer frequência. 

12,4 

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

qualquer frequência.  

17 

7. SUPORTE E CUIDADOS AOS FAMILIARES E PACIENTES 

7 a. Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação 

exclusiva por cerca de 1 hora em algum plantão tais como: explicar 

condições clinicas, lidar com circunstancias familiares difíceis.  

4,0 

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

exclusiva por 3 horas ou mais em algum plantão tais como: morte, 

circunstancias especiais (p. ex. grande número de familiares, problemas de 

linguagem e famílias hostis).  

32 

8. TAREFAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS 

8 a. Realização de tarefas de rotina tais como: procedimentos de dados 

clínicos, solicitação de exames e troca de informações profissionais (por ex. 

passagem de plantão e visitas clinicas). 

4,2 
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8 b. 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 c. Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem 

dedicação integral por cerca de 4 ou mais de tempo em algum plantão, tais 

como: morte e procedimentos de doação de órgãos, coordenado com outras 

disciplinas.  

30 

SUPORTE RESPIRATÓRIO 

9. SUPORTE RESPIRATÓRIO. Qualquer hora de ventilação mecânica/ 

ventilação assistida com ou sem pressão expiratória final positiva, com 

ou sem relaxantes musculares; respiração espontânea com ou sem 

pressão expiratória final positiva (CPAP ou BIPAP), com ou sem tubo 

endotraqueal; oxigênio suplementar por qualquer método.  

1,4 

10. CUIDADOS COM VIAS AÉREAS ARTIFICIAIS. Tubo endotraqueal 

ou cânula de traqueostomia.  

1,8 

11. TRATAMENTO PARA MELHORA DA FUNÇÃO PULMONAR. 

Fisioterapia torácica, espirometria estimulada, terapia inalatória e 

espiração endotraqueal.  

4,4 

SUPORTE CARDIOVASCULAR 

12. Drogas vasoativas 1,2 

13. Reposição intravenosa de grandes perdas de fluídos. Administração de 

fluídos >3lm²/dia, independente do tipo de fluído administrado.  

2,5 

14. Monitorização de átrio esquerdo. Cateter de artéria pulmonar com ou 

sem medidas de débito cardíaco.  

1,7 

15. Reanimação cardiorrespiratória nas últimas 24h. Exclui- se soco 

precordial.  

1,7 

SUPORTE RENAL 

16. Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas  7,7 

17. Medida quantitativa do débito urinário (p. Ex. Por sonda vesical de 

demora).  

7,0 

SUPORTE NEUROLÓGICO 

18. Medidas de pressão intracraniana (PIC).  1,6 

19. Tratamento de acidose/ alcalose metabólica.  1,3 

20. Nutrição Parenteral Total.  2,8 

21. Alimentação enteral por sonda gástrica ou outra via gastrointestinal (p. 

ex. jejunostomia).  

1,3 

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS 

22. Intervenção(ões) específica(s) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Intubação endotraqueal, inserção de Marca-passo, cardioversão, 

endoscopia, cirurgia de emergência, lavagem gástrica e outras nas 

2,8 
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últimas 24horas. NÃO estão incluídas intervenções de rotina sem 

consequências diretas para as condições clínicas do paciente, tais como: 

radiografias, ecografias, eletrocardiogramas, curativos de cateteres 

venosos ou arteriais. 

23. Intervenções específicas fora da Unidade de terapia Intensiva.  1,9 

 


