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RESUMO
Este estudo aborda a avaliação do cuidado do enfermeiro ao paciente submetido ao
Transplante de Células-tronco Hematopoiética (TCTH), através da utilização de
indicadores de avaliação do cuidado. O TCTH é utilizado como forma de tratamento em
doenças malignas e não malignas. Os cuidados de enfermagem ao paciente submetido
TCHT é complexo e exige um nível elevado de competência e a melhoria do cuidado
necessita de parâmetros para comparação. Ancora-se nos conceitos de Doran do papel do
enfermeiro, das variáveis de estrutura (enfermeiros, pacientes e organização) do processo
(intervenções de enfermagem independente, dependente e interdependente) e do resultado
(indicadores da evolução do problema ou do sintoma do paciente). A avaliação de
resultados é importante indicativo da eficácia do cuidado prestado pelo enfermeiro.
Objetivo geral: Construir uma matriz de avaliação através de indicadores da avaliação
do cuidado do enfermeiro em TCTH. Objetivos específicos: Identificar na literatura os
cuidados de enfermagem em TCTH. Elaborar os indicadores direcionados aos cuidados
prestados pelo enfermeiro ao paciente submetido TCHT. Discutir a utilização dos
indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro TCHT. A justificativa para este
estudo está no fato gerenciamento de enfermagem envolve, dentre outras coisas, a
capacidade de tomada de decisão, sendo necessário o uso de ferramentas, como a
avaliação do cuidado do enfermeiro através do uso de indicadores, a elaboração de
indicadores é uma estratégia para aferir a qualidade assistencial, gerenciar resultados,
fornecer subsídios para a avaliação dos serviços e tomada de decisão por parte dos
gestores; estar na Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde que aponta para
necessidade de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de modelos de gestão de
tecnologias em saúde para estabelecimentos assistenciais de saúde. A avaliação dos
resultados sensíveis da intervenção do enfermeiro pode contribuir trazendo o
empoderamento da profissão transformando a prática do cuidado do enfermeiro, sendo o
impacto social e científico. A monitorização objetiva da qualidade do cuidado do
enfermeiro através de indicadores pode aumentar a qualidade da assistência prestada
reduzindo custos através da prevenção, detecção e intervenções precoces das
complicações advindas do TCTH revertendo em impacto para o paciente e econômico
para a Instituição. Método: estudo metodológico desenvolvido em duas etapas: a primeira
etapa com uma revisão de escopo e a segunda com os indicadores selecionados para
avaliação dos especialistas. Pesquisa aprovada pelo CEP com CAAE
87445818.0.00005243. Resultados: Os cuidados do enfermeiro que emergiram da
revisão de escopo estão separados de acordo com a fase do transplante: condicionamento,
infusão, pega e pós-transplante. Foram desenvolvidos 12 indicadores que tiveram sua
validade confirmada através de painel de especialistas (Delphi), com percentual de
concordância de 100% para 07 indicadores. Um indicador foi excluído por não apresentar
consenso. O coeficiente de kappa variou de 0,956 – 1,00, com um excelente grau de
concordância entre os especialistas e sendo estatisticamente significante (p-valor <0,001).
Conclusão: o conhecimento específico do cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente
submetido ao TCTH permite reconhecimento de complicações dessa clientela e
intervenções precoces visando o restabelecimento do indivíduo e há relação entre as
variáveis de estrutura (enfermeiro, paciente, instituição) com o processo e o resultado
alcançado. Confirmam a tese que existe a relação entre as variáveis estruturais da
organização, dos pacientes, dos enfermeiros com as variáveis de processo e os resultados
em saúde fornecem uma estrutura para guiar a avaliação dos resultados dos cuidados de
enfermagem.
Descritores: Cuidados de enfermagem, Transplante de Células -Tronco hematopoiéticas,
Pesquisa em Administração de Enfermagem.

ABSTRACT
This study addresses the evaluation of nurse care for patients submitted to Hematopoietic
Stem Cell Transplantation (HSCT), through the use of indicators. Hematopoietic Stem
Cell Transplantation (HSCT) is used as a form of treatment in malignant and nonmalignant diseases. Nursing care for patients submitted to TCHT is complex and It is
based on Doran's concepts of the role of nurses, the structure variables (nurses, patients
and organization) of the process (independent, dependent and interdependent nursing
interventions) and the result (indicators of the evolution of the problem or the patient's
symptom). The evaluation of results is an important indication of the effectiveness of the
care provided by nurses. General objective: To build an evaluation matrix through
indicators of the evaluation of nurse care in HSCT. Specific objectives: To identify
nursing care in HSCT in the literature. Elaborate the indicators directed to the care
provided by the nurse to the patient submitted tcht. Discuss the use of indicators for
evaluating the care of the NURSE HSCT The justification for this study is the fact nursing
management involves, among other things, the decision-making capacity, and it is
necessary to use tools, such as the evaluation of nurse care through the use of indicators,
to improve the care provided by nurses to patients undergoing HSCT; the elaboration of
indicators is a strategy to assess the quality of care, manage results, provide subsidies for
the evaluation of services and decision-making by managers; be in the Agenda of Health
Research Priorities that points to the need for research aimed at the development of
models of health technology management for health care facilities. The evaluation of the
sensitive results of the nurse's intervention can contribute by bringing the empowerment
of the profession transforming the practice of nursing care, being the social and scientific
impact. Objective monitoring of the quality of nurse care through indicators can increase
the quality of care provided by reducing costs through prevention, detection and early
interventions of complications arising from HSCT reversing in impact for the patient and
economic for the institution. The theoretical framework used was the Nursing Role
Effectiveness Model (NREM) for Health Quality Assessment. Method: methodological
study developed in two stages: the first stage with a scope review and the second with the
indicators selected for evaluation of specialists. Survey approved CAAE
87445818.0.00005243. Results: The care of nurses who emerged from the scope review
are separated according to the transplantation phase: conditioning, infusion, grip and posttransplant. Twelve indicators were developed that had their validity confirmed through a
panel of experts (Delphi), with a percentage of agreement of 100% for 07 indicators. An
indicator was excluded because it did not present consensus. The kappa coefficient ranged
from 0.956 to 1.00, with an excellent degree of agreement among the specialists and being
statistically significant (p-value <0.001). Conclusion: the specific knowledge of the care
provided by the nurse to the patient submitted to HSCT allows recognition of
complications of this clientele and early interventions aimed at the reestablishment of the
individual and there is a relationship between the structure variables (nurse, patient,
institution) with the process and the result achieved. They confirm the thesis that there is
a relationship between the structural variables of the organization, of the patients, of the
nurses with the process variables and the health results provide a structure to guide the
evaluation of the results of nursing care.

Keywords: Nursing Care, Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Nursing
Administration Research.

RESUMEM
Este estudio aborda la evaluación de la atención de enfermería para los pacientes
sometidos al trasplante de células madre hematopoyéticas (HSCT), mediante el uso de
indicadores. El HSCT se utiliza como una forma de tratamiento en enfermedades
malignas y no malignas. La atención de enfermería para los pacientes sometidos a TCHT
es compleja y requiere un alto nivel de competencia y una mejor atención requiere
parámetros para la comparación. Se basa en los conceptos de Doran sobre el papel de los
enfermeros, las variables de estructura (enfermeras, pacientes y organización) del proceso
(intervenciones de enfermería independientes, dependientes e interdependientes) y el
resultado (indicadores de la evolución del problema o síntoma del paciente). La
evaluación de los resultados es una indicación importante de la eficacia de la atención
proporcionada por las enfermeras. Objetivo general: Construir una matriz de evaluación
a través de indicadores de la evaluación de la atención de enfermería en HSCT. Objetivos
específicos: Identificar la atención de enfermería en HSCT en la literatura. Elaborar los
indicadores dirigidos a la atención proporcionada por la enfermera al paciente sometido
HSCT. Discutir el uso de indicadores para evaluar el cuidado de la enfermeira em TCHT.
La justificación de este estudio es el hecho de que la gestión de la enfermería implica,
entre otras cosas, la capacidad de decisión, y es necesario utilizar herramienta como el
uso de indicadores, gestionar los resultados, proporcionar subvenciones para la
evaluación de los servicios y la toma de decisiones por parte de los gerentes; estar en la
Agenda de Prioridades de Investigación Sanitaria que apunta a la necesidad de
investigación dirigida al desarrollo de modelos de gestión de la tecnología sanitaria para
los centros de atención de la salud. La evaluación de los resultados sensibles de la
intervención del enfermero puede contribuir aportando el empoderamiento de la profesión
transformando la práctica de la atención de enfermería, siendo el impacto social y
científico. El seguimiento objetivo de la calidad de la atención de enfermería a través de
indicadores puede aumentar la calidad de la atención proporcionada mediante la
reducción de costos a través de la prevención, detección e intervenciones tempranas de
complicaciones derivadas de la reversión del HSCT en impacto para el paciente y
económica para la institución. Método: estudio metodológico desarrollado en dos etapas:
la primera etapa con una revisión de alcance y la segunda con los indicadores
seleccionados para la evaluación de especialistas. Encuesta aprobada por el CAAE
87445818.0.00005243. Resultados: El cuidado de las enfermeras que surgieron de la
revisión del alcance se separan según la fase de trasplante: acondicionamiento, infusión,
agarre y post-transplante. Se elaboraron doce indicadores que tuvieron su validez
confirmada a través de un panel de expertos (Delphi), con un porcentaje del acuerdo del
100% para 07 indicadores. Se excluyó un indicador porque no presentó consenso. El
coeficiente kappa osciló entre 0,956 y 1,00, con un excelente grado de acuerdo entre los
especialistas y siendo estadísticamente significativo (valor p <0,001). Conclusión: el
conocimiento específico de la atención proporcionada por la enfermera al paciente
sometido al HSCT permite el reconocimiento de las complicaciones de esta clientela y
las intervenciones tempranas dirigidas al restablecimiento del individuo y existe una
relación entre las variables de estructura (enfermera, paciente, institución) con el proceso
y el resultado obtenido. Confirman la tesis de que existe una relación entre las variables
estructurales de la organización, de los pacientes, de los enfermeros con las variables de
proceso y los resultados sanitarios proporcionan una estructura para guiar la evaluación
de los resultados de la atención de enfermería.
Palabras clave: Cuidado de enfermería, Trasplante de células madre hematopoyéticas,
Investigación de Administración de Enfermería.
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APRESENTAÇÃO
No ano de 2000 fui aprovada numa seleção realizada para trabalhar no setor de Banco
de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP), setor da unidade do Centro de
Transplante de Medula Óssea (CEMO), pertencente a rede do Instituto Nacional de Câncer
(INCA). Como o setor ainda estava em construção, exerci minhas atividades na Unidade
Ambulatorial e na Clínica, atuando diretamente no cuidado do enfermeiro ao paciente a ser
submetido ao transplante de célula tronco, pude observar e constar a complexidade e
especificidade do cuidado nesta área, despertando o interesse pelo tema. Assim, fui cursar
uma especialização em enfermagem oncológica para aprofundar meus conhecimentos para
prestar um cuidado do enfermeiro com maior embasamento. Aliado a isto, em experiencia
num centro cirúrgico pude ter contato com ferramentas gerenciais em que indicadores
assistenciais eram avaliados para traçar estratégias visando melhoria da qualidade da
assistência, entre outros.
Mais tarde, no mestrado com minha inserção no Núcleo de Pesquisa Cidadania e
Gerencia (NECIGEN) e numa aula proferida sobre gerenciamento, a professora apresentou
a Tríade Donabediana, despertando meu interesse pela avaliação do serviço de saúde e
pensando como poderia ser aplicado no cenário em que desenvolvia meu trabalho , em que
o paciente necessita de um cuidado do enfermeiro especializado , de acordo com o tipo de
transplante (autólogo ou alogênico), a fonte de células tronco (medula óssea, sangue de
cordão umbilical e placentário, ou sangue periférico mobilizado), o regime de
condicionamento, bem como a fase do transplante (pré-transplante, infusão, pós transplante)
e, as complicações advindas do tratamento.
A tese está assim dividida:
✓ Introdução: Aborda a avaliação do cuidado do enfermeiro ao paciente
submetido ao Transplante de Células-tronco Hematopoiética (TCTH), o
objeto, objetivos da pesquisa, justificativa e contribuições esperadas.
✓ Referencial Teórico: Apresenta a teoria de Médio alcance de enfermagem o
Nursing Role Effectiveness Model, que se baseia na Tríade Donabediana, de
estrutura, processo e resultado.
✓ Bases Conceituais: Traz os conceitos de Gerenciamento do cuidado do
enfermeiro em TCTH; cuidado do enfermeiro em TCTH, Legislação
brasileira em TCTH, Indicadores.

28
✓ Método: o Percurso metodológico adotado na pesquisa. Primeiramente com
a revisão de escopo para levantar os cuidados realizados pelos enfermeiros, a
elaboração dos indicadores e a validação.
✓ Resultados, com apresentação da Revisão de Escopo, dos indicadores e da
validação, e a matriz dos indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro
em TCTH.
✓ Discussão dos resultados encontrados à luz da teoria escolhida.
✓ Conclusão da pesquisa, com as limitações e sugestão para futuros estudos.
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1 INTRODUÇÃO
Este estudo aborda a avaliação do cuidado do enfermeiro ao paciente submetido ao
Transplante de Células-tronco Hematopoiética (TCTH) através da utilização de indicadores
No delineamento da tese partiu-se do pressuposto que o gerenciamento do cuidado
do enfermeiro envolve a capacidade de tomada de decisão sendo necessário o uso de
ferramentas como a avaliação do cuidado prestado através do uso de indicadores e sua
aplicabilidade na melhoria do cuidado prestado ao paciente submetido ao TCTH.
O cuidado prestado pelo enfermeiro no transplante de célula-tronco hematopoiética
é complexo e em alto número, pois o paciente tem status clínico complicado e dinâmico, e
a terapêutica medicamentosa é intricada em função da toxicidade e dos eventos adversos,
requerendo conhecimento do enfermeiro para um cuidado adequado.
O conhecimento específico do cuidado do enfermeiro ao paciente submetido ao
transplante de célula-tronco hematopoiética permite ao enfermeiro o reconhecimento de
complicações nessa clientela, favorecendo intervenções precoces e visando ao
restabelecimento do paciente.
O Transplante de Célula Tronco Hematopoiética (TCTH) é utilizado como forma de
tratamento em doenças malignas e não malignas. (ORTEGA et al,2004; MARQUES et al,
2018) e tem evoluído bastante nas últimas décadas com o desenvolvimento de técnicas de
mobilização
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histocompatibilidade e identificação dos fatores genéticos para o sucesso do TCTH,
passando de um tratamento experimental para ser uma importante modalidade terapêutica
nas doenças hematológicas, oncológicas, hereditárias e imunológicas. (INCA, 2008)
A estimativa de novos casos de leucemia para o Brasil foi de 10.800 casos, sendo
5940 em homens e 4860 em mulheres para o biênio 2018-2019, equivalendo a risco estimado
de 5,75 casos novos para cada 100 mil homens e 4,56 casos novos para cada 100 mil
mulheres e com uma taxa de mortalidade alta no país, sendo uma das principais causas de
óbito entre jovens de 01 -19 anos de idade. (INCA, 2020)
O TCTH consiste na infusão intravenosa de células tronco hematopoiética com a
finalidade de reconstituir a função medular e imune de pacientes no tratamento de doenças
hematológicas, oncológicas, hereditárias e imunológicas (ORTEGA et al, 2004).
Segundo Bouzas (2000) e Sureda et al (2015) como fonte de células tronco
hematopoiética temos a medula óssea, sangue periférico mobilizado e sangue de cordão
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umbilical e placentário, provenientes do próprio paciente (autólogo) ou de um doador
familiar ou não compatível (alogeneico).
Como preparo para receber a infusão de células tronco hematopoiética o paciente
recebe quimioterapia e/ou radioterapia com o objetivo de erradicar a doença de base no
paciente, desencadeando a aplasia medular para reconstituição de uma nova medula
(ORTEGA et al, 2004).
Esta terapêutica é composta por quatro fases: condicionamento, infusão, aplasia e
recuperação medular e o paciente está constantemente exposto a tecnologias invasivas,
procedimentos médicos complexos, tratamento que aumenta seu estado de imunossupressão
e resistência antimicrobiana. (REIS; VISENTAINER, 2004; SOUZA NETO, 2015)
Os transplantados são pacientes que foram acometidos por intensos efeitos adversos
causados pelas drogas administradas e/ou pelas reações da própria infusão medular e, requer
um cuidado do enfermeiro especializado e adequadamente estruturado. (IKEDA, 2015)
Assim, ao realizar o TCTH, a equipe de profissionais envolvidas na assistência direta
ao paciente precisa atentar-se para a prevenção e detecção precoce das principais
complicações inerentes a este procedimento , tais como : infecções, doença venoclusiva
hepática, doença enxerto contra hospedeiro, mucosite, náuseas e vômitos, diarreia, alterações
hematológicas e complicações pulmonares (INCA, 2008).
Os cuidados de enfermagem ao paciente submetido TCHT é complexo e exige um
nível elevado de competência e, o sucesso do transplante é muito influenciado pelo cuidado
do enfermeiro durante todo processo (SMELTZER, BARE, 2014)
Já para Peres (2000) são exigidas da equipe de enfermagem em TCTH qualificações
e experiência técnica, que devem ser realizadas de forma segura para minimizar erros que
podem ser fatais, e o cuidado do enfermeiro necessita de ser avaliado de forma sistematizada.
De acordo com a autora, as atividades de enfermagem devem ser listadas e analisadas para
se ter claramente seus objetivos e funções e a qualidade do atendimento devendo ser avaliada
com base nas funções desempenhadas por estes profissionais.
Diante do exposto elegeu-se como objeto de pesquisa a avaliação do cuidado
especializado realizado pelo enfermeiro ao paciente submetido TCHT.
Segundo Anders et al (2000) dentre as atividades do enfermeiro no TCHT temos o
planejamento, a execução, a coordenação, a supervisão e a avaliação do cuidado do
enfermeiro em todas as etapas do tratamento em nível ambulatorial, hospitalar e domiciliar,
bem como a educação e orientação de paciente e seus familiares. Ainda aponta que que o
enfermeiro atuante em TCTH deve ter conhecimentos específicos e aprofundados devido o
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comprometimento orgânico do paciente transplantado com CTH ser grave e a instabilidade
física e emocional.
A literatura destaca que o enfermeiro em TCTH executa muitos cuidados
especializados e específicos desse cenário. (LIMA; BERNARDINO, 2014). O enfermeiro
deve ter conhecimento específico para elaborar e aplicar um plano de cuidado detalhado
devido sua atuação em todas as fases do tratamento. (ANDERS et al, 2000)
Já a qualidade do cuidado em saúde, segundo definição do Institute of Medicine
(IOM) é “o grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações diminuem a
probabilidade de resultados desfavoráveis e são consistentes com o conhecimento
profissional atual” (IOM, 1999)
A qualidade implica na presença de culturas, competências e métodos de avaliação
desenvolvidos nos últimos 20 anos, quando a centralidade do cidadão foi reconhecida e
incorporada nas administrações públicas e nos sistemas de saúde (ORTIGOSA, 2000).
Nesse contexto, acredita-se o que a qualidade consiste em se obter os maiores
benefícios por meio de menores riscos e, para sua avaliação tem-se a tríade desenvolvida por
Donabedian (2005), que foca nos seguintes quesitos: na estrutura, processo e resultado.
A estrutura pode ser entendida como os recursos físicos, humanos, financeiros,
materiais e equipamentos necessários para a assistência da saúde. O processo é relativo às
atividades envolvendo profissionais de saúde e usuários, incluindo diagnóstico, tratamento
e o resultado corresponde ao produto final da assistência prestada, levando em conta a saúde,
a satisfação de padrão e expectativas dos usuários (DONABEDIAN, 1978)
Assim, a qualidade não é um atributo abstrato, mas construída pela avaliação
assistencial abrangendo a análise da estrutura, dos processos de trabalho e dos resultados,
constituindo um modelo avaliativo pautado nos componentes das três dimensões citadas.
(Ibid)
A qualidade é mensurável quando definida objetivamente, e assim sendo,
generalizável, haja vista sua relação com técnicas, métodos e instrumentos. (DEMO, 1999)
Já Vuori (1991) afirma que a qualidade está relacionada às características desejáveis
na prestação do cuidado, tais como efetividade, acessibilidade, equidade, eficiência e
adequabilidade.
A construção de indicadores clínicos é um modo de se avaliar a qualidade de práticas
assistenciais. Os indicadores são medidas quantitativas de resultados desejáveis ou
indesejáveis de determinado processo ou sistema, porém nem sempre é possível com um
único indicador e descrever um cenário, necessitando a utilização de um grupo de
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indicadores que contemple os principais aspectos do procedimento que se busca avaliar.
(RIPISA, 2008)
Os indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre
determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do
sistema de saúde, podendo ser uma medida qualitativa ou quantitativa que permite saber em
que nível um determinado objetivo foi atingido. (RIPISA, 2008)
Segundo Mainz (2003) um indicador de qualidade pode ser definido como uma
medida sobre algum aspecto do cuidado ao paciente.
Já para Donabedian (1978) indicadores de qualidade em saúde correspondem a
critérios para a avaliação da qualidade da assistência à saúde a uma população, seja em
termos de procedimentos específicos ou de uma rede de serviços.
Dessa forma, a avaliação do serviço de enfermagem deve passar pela análise dessas
três dimensões, que são independentes e, para fazer uma avaliação adequada em qualquer
dessas dimensões é necessário o uso de indicadores, que ofereçam uma medida e permitindo
o monitoramento e a identificação de oportunidades de melhoria de serviços visando a
qualidade. (D’INNOCENZO et al, 2006)
A monitorização da qualidade é a vigilância para se detectar precocemente e corrigir
os desvios encontrados, tendo um aspecto pedagógico e não punitivo. (ADAMI,
MARANHÃO, 1995)
As teorias de enfermagem também são desenvolvidas para definir e descrever os
cuidados de enfermagem, orientar a prática de enfermagem e fornecer uma base para a
tomada de decisão clínica sendo assim optou-se pela utilização de uma teoria de médio
alcance em enfermagem, baseada na triade Donabediana, o Nursing Role Effectiveness
Model (NREM)
O motivo para escolha de uma teoria de enfermagem para alicerçar a tese é que a
enfermagem é uma disciplina única, que possiu seu próprio corpo de conhecimento no qual
a prestação do cuidado se baseia. Também pelo fato do objeto de pesquisa ser a avaliaçao
do cuidado do enfermeiro ao paciente submetido TCTH.
A complexidade do cuidado do enfermeiro é indicada pela diversidade dos domínios
da saúde que inclui, pelo número de intervenções específicas que poderiam ser
implementadas em cada domínio.
De acordo com Doran (2002), o cuidado do enfermeiro é por definição holístico,
abrangendo os aspectos fisiológicos, psicológicos, físicos, sociais e espirituais da saúde.
Assim sendo, houve tentativas de classificar as intervenções de enfermagem resultante das
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intervenções específicas disponíveis e usadas pelos enfermeiros, como a taxonomia de
Grobe.
Assim, as intervenções dos enfermeiros são focadas em pacientes, familiares ou meio
ambientes, outras são direcionadas aos prestadores dos cuidados em saúde envolvidos no
atendimento ao paciente (por exemplo, comunicação, coordenação) ou no sistema de
assistência médica. (SIDANI, 2004)
O processo do cuidado pode ser classificado em micro (intervenções específicas de
enfermagem fornecidas ao paciente) e meso, que envolve as funções esperadas dos
enfermeiros e são classificadas por Doran (2002) como independentes, interdependentes e
dependentes.
Sendo assim, a avaliação da qualidade do cuidado do enfermeiro deve ser abrangente
e realista, incorporando elementos do nível micro e meso e as variáveis que representam os
processos selecionados devem ser definidas claramente e a análise direcionada para
determinar os efeitos diretos dos processos nos resultados e seu papel mediador na relação
de estrutura e resultado. (DORAN, 2011)
Diante disso, a tese a ser defendida é de que a relação entre as variáveis estruturais
da organização, dos pacientes, dos enfermeiros com as variáveis de processo e resultados em
saúde fornecem uma estrutura para guiar a avaliação dos resultados dos cuidados do
enfermeiro aos pacientes submetidos ao TCTH.
A formulação da tese ancora-se nos conceitos de Doran (2002) do papel do
enfermeiro, das variáveis de estrutura (enfermeiros, pacientes e organização), do processo
(intervenções de enfermagem independente, dependente e interdepente) e do resultado
(indicadores da evolução do problema ou do sintoma do paciente).
A opção baseou-se na possibilidade de assumir que determinado resultado é
relacionado com o papel do enfermeiro apesar da dificuldade causada pela variedade dos
resultados em saúde. (Ibid)
Segundo Cavalcante et al (2015) o uso de indicadores traz a possibilidade de
acompanhar a qualidade do atendimento de enfermagem, não apenas de forma geral para o
hospital como um todo, também no mesmo setor ao longo do tempo, trazendo benefícios
como a possibilidade de monitorar a adequação dos serviços de enfermagem e como
ferramenta no gerenciamento do cuidado do enfermeiro.
É importante que os enfermeiros assistenciais opinem sobre a utilização dos
indicadores de qualidade, pois devido ao contato diário com o paciente, isto possibilita um
conhecimento maior das necessidades e expectativas deste. (CAVALCANTE, 2015).
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Frente ao exposto elegeu-se como o objetivo geral:
✓

Construir uma matriz de avaliação através de indicadores da avaliação do

cuidado do enfermeiro em TCTH.
Objetivos específicos;
✓

Identificar na literatura os cuidados do enfermeiro em TCTH.

✓

Elaborar os indicadores direcionados aos cuidados prestados pelo enfermeiro

ao paciente submetido TCHT.
✓

Discutir a utilização dos indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro

TCHT.
A justificativa para este estudo está no fato que o gerenciamento de enfermagem
envolve, dentre outras atribuições, a capacidade de tomada de decisão, sendo necessário o
uso de ferramentas gerenciais, como a avaliação do cuidado do enfermeiro através do uso de
indicadores, para a melhoria do cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente submetido
TCTH.
Além disso, a elaboração de indicadores é uma estratégia para aferir a qualidade
assistencial, gerenciar resultados, fornecer subsídios para a avaliação dos serviços e tomada
de decisão por parte dos gestores, devendo ser de fácil análise e interpretação e,
compreensíveis para todos os usuários da informação, refletindo a realidade do cuidado
prestado pelo enfermeiro.
Segundo Bittar (2004) medir a qualidade e quantidade em programas e serviços de
saúde é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e
avaliação/controle das atividades desenvolvidas. O alvo dessa medição são os resultados,
processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as influências e repercussões
promovidas no meio ambiente.
De acordo com Mozachi e Souza (2009) a melhoria do cuidado prestado necessita de
parâmetros para a comparação, ou seja, que tenha sido avaliado mais de uma vez, com
critérios definidos e intervalos consecutivos, como no caso dos indicadores.
O resultado destes indicadores são ferramentas fundamentais da qualidade por
assinalarem aspectos do cuidado que pode ser aperfeiçoado e instrumentalizando os gestores
na avaliação de seus processos de forma crítica e racional, bem como o aprimoramento do
cuidado do enfermeiro de qualidade e livre de danos. (FRANCO, 2010)
O uso de indicadores da avaliação do cuidado do enfermeiro é uma medida que
permite mensurar e monitorar rotineiramente a qualidade do serviço, podendo fazer a
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comparação dos resultados com outros setores ou outras instituições de saúde. (MOURA et
al, 2009)
A medição de resultados na pessoa sujeito dos cuidados é uma importante fonte de
evidências sobre a eficácia dos cuidados de enfermagem. A enfermagem tem vindo a basear
decisões associadas à sua prática na busca de evidências científicas relacionadas com cada
área do seu interesse (LIMA; BERNARDINO, 2014)
Outrossim, o gerenciamento do cuidado de enfermagem é atividade privativa do
enfermeiro e suas atividades direcionam tanto para a organização do ambiente quanto no
treinamento da equipe de enfermagem, ou seja, o enfermeiro planeja, organiza, coordena,
dirige e avalia o trabalho realizado pelos membros de sua equipe.
Nessa perspectiva, Chistovam, Porto e Oliveira (2012) referem que a gerência do
cuidado do enfermeiro é desenvolvida mediante o uso de ferramentas e instrumentos
gerenciais que condicionam sua prática. De acordo com as autoras, são consideradas
ferramentas gerenciais o planejamento, execução, avaliação e controle. Os instrumentos
gerenciais são a coordenação, supervisão, comunicação, observação e delegação.
Outra justificativa reside no fato que a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa
em Saúde, do Ministério da Saúde (BRASIL,2018) aponta para a necessidade de pesquisas
voltadas ao desenvolvimento de modelos de gestão de tecnologias em saúde para
estabelecimentos assistenciais de saúde e, assim, a avaliação do cuidado do enfermeiro em
TCTH está inserida neste contexto.
Além disto, com a busca para realizar o estado da arte constatou-se o inexpressivo
número de estudos em relação ao tema da avaliação da qualidade do cuidado do enfermeiro
em TCTH (LIMA et al, 2012; MERCÊS, ERDMANN 2010) e as publicações aparecem
mais em resumos de anais de Congressos da área de transplante, denotando a pouca
socialização do conhecimento produzido na área.
Também como relevância da pesquisa é importante mensurar o resultado do cuidado
do enfermeiro para garantia da satisfação do paciente bem como do enfermeiro, e demonstrar
a efetividade do cuidado do enfermeiro visto que os resultados do processo de avaliação são
essenciais para a melhoria da prática da profissão e demonstrar a contribuição do enfermeiro
nos cuidados em saúde. Os resultados sensíveis em enfermagem emergem em função das
intervenções diagnosticadas, prescritas e planejadas por enfermeiros.
Está em consonância com as diretrizes da campanha mundial de fortalecimento da
Enfermagem (Nursing Now) da Organização Mundial de Saúde e do Conselho Internacional
de Enfermeiros, que no Brasil tem como meta o desenvolvimento dos profissionais de
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enfermagem e a disseminação de práticas de enfermagem efetivas e consequentemente, a
valorização da profissão. (NURSING NOW BRASIL, 2019)
O estudo visa ampliar a discussão sobre esta temática contribuindo com o
fortalecimento da linha de pesquisa de gerenciamento de enfermagem dentro do Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na Enfermagem (NECIGEN).
Acredita-se ainda no impacto social, político, econômico, científico e profissional.
A monitorização objetiva da qualidade do cuidado do enfermeiro através de
indicadores pode aumentar a qualidade da assistência prestada ao pacientes, reduzindo
custos através da prevenção, detecção e intervenções precoces das complicações advindas
do TCTH, além do fortalecimento do trabalho da enfermagem com a obtenção de resultados
satisfatórios de suas intervenções, bem como a satisfação dos pacientes e familiares com o
atendimento prestado pelo enfermeiro revertendo em impacto para o paciente e
socialmente para a profissão.
A utilização de indicadores permite a compreensão de fenômenos complexos como
o TCTH, tornando-os quantificáveis e podendo ser analisados em conjunto com outros
indicadores permitindo assim o entendimento do processo de trabalho e se os objetivos estão
sendo alcançados.
Visa contribuir com a Prática Avançada de Enfermagem (PAE) que compreende a
integração da pesquisa, educação, prática assistencial e gestão, habilidades avançada de
avaliação de saúde, tomada de decisão, planejamento, aumentado o escopo da prática clínica
do enfermeiro bem como sua autonomia da profissão. (MIRANDA NETO et al, 2018)
Nos Estados Unidos, o enfermeiro de prática avançada1 possui mestrado ou
doutorado em área especializada da enfermagem e fazem o atendimento clínico avançado ao
paciente, gerenciam sistemas de saúde e influenciam a tomada de decisão em saúde através
do raciocínio clínico especializado, pesquisa e ação baseada em teoria. O impacto da PAE
nos resultados em saúde é apoiado por estudos utilizando indicadores. (GAIL, McINTOSH,
WILLIAMS, 2000)

1

Prática Avançada de Enfermagem teve início nos EUA e Canadá na década de 60, voltada para área hospitalar.
No Brasil, a implementação da PAE foi pactuada em 2016 pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN),
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Ministério da Saúde e
inicialmente voltada para a atenção primária.
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A APE surgiu informalmente devido a necessidade de melhorar o acesso a saúde das
populações desfavorecidas, moradores de localidade remota ou rurais, bem como de
população em risco. (OLDENBURGUER et al, 2018)
Acompanhar os resultados dos pacientes relacionados à prática avançada dos
cuidados do enfermeiro dá valor aos serviços prestados garantindo prática de qualidade e
baseada em evidências.
O TCTH é um procedimento terapêutico agressivo e de alto custo financeiro, com
procedimentos singulares, com período longo de internação e acompanhamento ambulatorial
após a alta e com possibilidades de complicações advindas do tratamento.
Para a prática dos cuidados do enfermeiro em TCTH este estudo é pertinente por
contribuir com a avaliação do cuidado prestado, bem como no gerenciamento do cuidado.
No mundo atual onde os recursos para saúde estão restritos existe a necessidade de
racionalizar os recursos econômicos que são finitos e o TCTH, além da complexidade, tem
um alto custo, sendo estimado em US$ 281.000 por caso no Brasil. O país como limitantes
o número de leitos reduzidos para o procedimento e o alto custo de novos medicamentos
que são utilizados, sendo assim a importância da utilização de processos que possibilitem o
planejamento, a avaliação do cuidado, estando o monitoramento por indicadores neste
contexto possibilitará os enfermeiros terem o conhecimento de forma objetiva do resultado
do cuidado prestado. (KERBAUY et al, 2012)
O TCTH no Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado como um procedimento
de alta complexidade (BARBOSA et al, 2014) e tem variação de custo, gerando um
desiquilíbrio econômico para as unidades que transplantam visto que os valores que excedem
não são repactuados, sendo absorvidos pela instituição, sendo necessárias iniciativas que
melhorem o uso de recursos públicos, e a avaliação do cuidado do enfermeiro neste cenário
contribui de forma objetiva, pois a intervenção precoce, detecção de complicações podem
evitar danos maiores, elevando os valores desprendidos com o procedimento impactando
economicamente.
A complexidade do sistema de saúde e sua transformação levam os enfermeiros a
serem chamados também para demonstrar e documentar a qualidade de sua contribuição nos
resultados organizacionais, clínicos traduzidos nas pessoas. Desta forma, a avaliação dos
resultados sensíveis da intervenção do enfermeiro pode contribuir trazendo o
empoderamento da profissão transformando a prática do cuidado do enfermeiro, sendo o
impacto social e científico.
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Além disso, o controle cada vez maior da prestação de contas do sistema de saúde, o
financiamento, as mudanças na organização da saúde levam a necessidade de uma avaliação
dos cuidados associados ao trabalho de enfermagem e isto requer a avaliação de estrutura,
processo e resultado, conforme apontado por Hamric, Spross e Hanson.(2009) e reforçam o
papel social do enfermeiro e sua contribuição com o bem estar do indivíduo e da sociedade.
Esta pesquisa está inserida na área de concentração - A complexidade do cuidado em
Enfermagem e na saúde, que tem como ementa a complexidade na produção de
conhecimento e tecnologias do cuidado, transformação e inovação do conhecimento em
enfermagem e na saúde. E, a linha de pesquisa é: O Cuidado em seu Contexto Sociocultural
que entre outras, versa sobre a Gestão de serviços nas instituições e suas interfaces.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção traz o referencial teórico utilizado para ancorar a tese, que é uma teoria de
médio alcance em enfermagem e que foi escolhida por conta da utilização em explicar a
relação entre os componentes da prática do cuidado do enfermeiro e os resultados obtidos
na saúde do paciente.
A teoria utilizada foi o Nursing Role Effectiveness Model (NREM) de Avaliação da
Qualidade de Saúde, baseado nas proposições de Avedis Donabedian, tendo como
referencial teórico a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) e tem como premissa que existem
relações específicas entre os componentes da estrutura, do processo e resultado.
As teorias de enfermagem fornecem uma maneira de definir a enfermagem como
disciplina única, com arcabouço de conceitos e propósitos que orientam a prática da
enfermagem em um nível mais concreto e específico, reconhecendo seu próprio corpo de
conhecimento sem paralelo, orientando o desenvolvimento do conhecimento, direcionando
a pesquisa e a prática. (ALLIGOOD, 2014)
Em 1998 Irvine, Sidani, e McGillis Hall desenvolveram o NREM , que é uma teoria
de médio alcance, com o objetivo de identificar a contribuição do trabalho dos enfermeiros
para a obtenção do resultado, pois a enfermagem não possuía evidência científica forte para
demonstrar que fazia diferença nos cuidados em saúde (AMARAL, 2010) e tendo sido
reformulado posteriormente por Doran em 2006 .
Irvine (1988) utilizou métodos indutivos para conceituar o papel dos enfermeiros
através da organização do trabalho, das instituições e do uso de instrumentos de avaliação e,
dedutivos para identificar variáveis estruturais que influenciam o papel do enfermeiro e os
resultados ligados ao desempenho deste papel.
É uma estrutura que analisa a relação entre as variáveis necessárias para avaliação da
qualidade de cuidados, extraindo indicadores de resultado sensíveis aos cuidados de
enfermagem. Os resultados sensíveis em enfermagem emergem em função das intervenções
diagnosticadas, prescritas e planejadas por enfermeiros. (FERREIRA; AMENDOEIRA,
2015)
Promove a base teórica para explorar a relação entre variáveis estruturais das
organizações, dos pacientes e dos enfermeiros com as variáveis de processo e os resultados
em saúde e fornece uma estrutura para guiar a avaliação dos resultados dos cuidados de
Enfermagem, permitindo desta forma identificar e avaliar resultados sensíveis aos cuidados
de enfermagem (DORAN, 2002).
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A teoria fundamenta-se na análise de fatores de estrutura, de processo e resultado e
o cuidado do enfermeiro é influenciado pelas variáveis estruturais que por sua vez
repercutem nos resultados, permitindo afirmar que determinado resultado está relacionado
ao papel do enfermeiro (IRVINE ; SIDANI; HALL, 1998; DORAN, 2002; JOHNSON et al,
2004, DORAN, 2011), por outro lado, os resultados são influenciados pelos cuidados
prestados, por fatores dos doentes, por fatores interpessoais do cuidar, pelo contexto dos
cuidados. (IRVINE; SIDANI; HALL, 1998)
Tem-se duas abordagens principais no NREM: a primeira com enfoque na gestão do
processo do cuidado baseando-se na premissa de se conseguir resultados variáveis tendo em
conta à variabilidade das características e condição de saúde do paciente prévia a necessidade
de cuidados, as características dos enfermeiros e do ambiente, do tipo de cuidado prestado e
dos resultados esperados. A segunda abordagem enfoca a segurança do paciente, incluindo
eventos adversos na prestação de cuidados, como erros na administração de medicamentos,
quedas ou infecções hospitalares. (AMARAL, 2014.)
A qualidade da assistência é mediada pelos elementos estruturais do contexto de
prestação de cuidados, pelo processo que os prestadores de cuidados aplicam e pelas
alterações (resultados) da interação entre o sujeito dos cuidados e os outros elementos.
(FERREIRA, AMENDOEIRA; 2015)
O NREM foi testado em um estudo observacional, com questionários sendo enviados
para 372 pacientes, 254 enfermeiros de 26 unidades médico-cirúrgica, mais auditoria em
prontuários de um hospital terciário canadense. Como resultado, obtiveram que o
desempenho do papel da enfermagem foi maior quando havia níveis educacionais mais
elevados entre a equipe de enfermagem, mais autonomia e maior tempo para os enfermeiros
prescreverem os cuidados.
No NREM a prestação dos cuidados envolve um sistema que mobiliza profissionais
que interagem entre si e prestam cuidados visando alcançar os resultados esperados e a
contribuição dos prestadores nos resultados que podem obter é orientada pelas funções que
cada um assume nos cuidados, bem como os custos. Propõe ainda relações entre os diferentes
papéis que os enfermeiros assumem nos cuidados de saúde e os resultados que são esperados
pelos cuidados de enfermagem. (IRVINE, 1998; DORAN, 2002; AMARAL, 2010.)
Segundo Irvine , Sidani e Hall (1998) no NREM pode-se identificar três domínios
de intervenções de enfermagem:
a) Independentes: funções e responsabilidades atribuíveis apenas aos enfermeiros e
que não necessitam de uma prescrição médica;
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b) Interdependentes: relacionado com as atividades em que os enfermeiros
participam, mas que estão, total ou parcialmente, ligadas a funções de outros técnicos.
c) Dependentes: atividades e responsabilidades que têm a ver com a implementação
de prescrições e tratamentos médicos.
O componente Estrutura (figura 1) apresenta três variáveis: os profissionais de
enfermagem; a organização e o paciente e todas elas podem influenciar a qualidade dos
cuidados de enfermagem. De acordo com Irvine, Sidani e Hall (1998) a variável de estrutura
referente à organização pode incluir fatores como carga de trabalho, tipo de profissionais
existentes, o padrão de atribuição das atividades e afetam diretamente a prestação dos
cuidados de enfermagem. Já a variável profissional de enfermagem pode incluir fatores
como experiência, conhecimento, competências também influenciando a qualidade do
cuidado do enfermeiro. Os fatores relacionados à variável paciente podem ser o estado de
saúde (prévio à doença e o presente), diagnóstico e comorbidades, que condicionam a
prestação do cuidado ou a obtenção de resultados.

Figura 1 – Nursing Role Effectiveness Model (NREM)

Fonte: Irvine, Sidani &Hall (1998)
As características organizacionais incluem a constituição das equipes, a comunicação
entre profissionais, pacientes e famílias, as condições de cuidados, a atribuição de funções
adequadas ao papel profissional, a proporção de enfermeiros em relação a outros
profissionais, a carga de trabalho, o sistema de gestão de medicamentos. As características
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das unidades incluem aspetos que influenciam a capacidade dos enfermeiros em
desempenhar adequadamente o seu papel e estão inter-relacionadas com as variáveis dos
enfermeiros (DORAN, 2002).
As características (idade, experiência, conhecimentos, competências, etc.) dos
enfermeiros são importantes para enquadrar os cuidados efetivados e os pressupostos do
modelo incluem a visão da relação enfermeiro – doente como um processo de interação e de
gestão do plano de cuidados.
Já o componente Processo está relacionado com os papéis e atividades
desempenhadas por enfermeiros. Os papéis representam as posições que os profissionais
ocupam dentro das organizações e estando associado a determinado comportamento, sendo
complexos devido às características, as normas associadas a cada categoria profissional e
regulada por entidades externas a organização, bem como pelas expectativas que cada
organização culturalmente desenvolveu para cada uma das profissões. (AMARAL et al,
2014)
Para alguns autores como White , 2005, e Amaral et al, 2014 as atividades de
enfermagem relacionadas ao componente Processo são autônomas, dependente e
interdependente e, dentre as atividades autônomas temos as ações iniciadas pelo enfermeiro
em resposta a problemas da pessoa, fazendo a avaliação, o diagnóstico, estabelecendo
intervenções de enfermagem e reavaliando, tendo efeito direto no resultado clínico e
funcional do paciente, bem como nos custos e na satisfação do mesmo.
As variáveis de processo incluem as intervenções independentes como a capacidade
para fazer a avaliação, a tomada de decisão, intervenções e a capacidade de acompanhar as
situações, promoção do conforto, controle de sintomas. As interdependentes são a prevenção
e gestão resultados que são, entre outros, o estado de saúde do paciente a percepção do
benefício dos cuidados de enfermagem e os custos diretos e indiretos associados aos
cuidados de enfermagem (IRVINE; SIDANI; HALL, 1998).
As atividades dependentes ou relacionadas com o papel do médico são as ações de
enfermagem em resposta a prescrição médica e avaliação da resposta do paciente ao cuidado.
Nas atividades interdependentes dos enfermeiros, que são ações compartilhadas com
outros membros da equipe de saúde, tem-se a comunicação, a coordenação interprofissional
e a natureza dessa variável pode influenciar resultados como tempo de permanência, taxas
de mortalidade, readmissões na urgência e re-hospitalizações não programadas. (AMARAL
et al, 2014; FERREIRA, AMENDOEIRA, 2015)
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As variáveis de resultado são os resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem,
que se relacionam com o controle de sintomas, com a reabilitação e com a segurança dos
pacientes bem como a percepção dos mesmos dos resultados, como por exemplo, a sua
satisfação (DORAN, 2011).
Os resultados em saúde são estados que variam e podem ser mensurados e
comparados a dados iniciais ao longo do tempo e têm um nível médio de abstração
(JOHNSON et al, 2004). São considerados como estados de evolução de diagnósticos de
enfermagem que por sua vez são a expressão de necessidades em saúde alteradas ou não
satisfeitas (HORTA, 1979).
De acordo com Doran (2006) os resultados fornecem evidência da efetividade dos
cuidados de Enfermagem e a efetividade de um tratamento ou intervenção é a capacidade de
produzir resultados positivos num contexto usual ou de rotina de cuidados. Pode ser
abordada em termos de investigação, estudando intervenções com grupos onde a
possibilidade de controle rigoroso dos integrantes não é possível. (GROVE; BURNS;
GRAY, 2013)
Múltiplos fatores estão interligados quando se fala no resultado das intervenções de
enfermagem, tais como fatores estruturais dos próprios enfermeiros (formação, horário de
trabalho, experiência), fatores estruturais dos pacientes (condições sociais, estado de saúde,
formação), os contextos onde os cuidados são prestados (tipo de serviço, acessibilidade,
condições do trabalho), fatores de processo (quais as intervenções que mais contribuem para
o resultado, quais são mais frequentemente realizadas por enfermeiros mediante o seu nível
de formação) e por fim, a relação com os diferentes resultados em saúde obtidos pelas
pessoas .(DORAN, 2002)
A efetividade e os fatores relacionados com a sua concretização podem levar à
obtenção de resultados em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem, consequentemente,
esses resultados podem direcionar melhores intervenções. (IRVINE; SIDANI; HALL, 1998;
DORAN, 2002; DORAN, 2012).
A definição da interdependência entre diferentes profissionais (suas competências e
funções) é essencial para delinear estratégias para a melhoria da qualidade e para examinar
a contribuição dos profissionais para o resultado obtido (DONABEDIAN, 2003).
O componente dos resultados consiste nos resultados de enfermagem aos quais as
pessoas são sensíveis e são classificados em seis categorias: prevenção de complicações
(ferimentos ou infeção nosocomial); resultados clínicos (controle de sintomas;
conhecimento da doença, o seu tratamento e gestão dos efeitos colaterais) resultados de
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saúde funcional (físico, social, funcionamento cognitivo, mental e habilidades de
autocuidado; satisfação com o atendimento; custos. Nesta perspectiva são os “resultados”
que nos fornecem a evidência da efetividade dos cuidados de Enfermagem (DORAN,
HARRISON, LASCHINGERG, HIRDES, 2006).
Doran (2002) considera que existe evidência que as variáveis de resultado são
influenciadas por múltiplos fatores estruturais e de processo e que existem resultados
diferentes associados a diferentes papéis desempenhados pelos enfermeiros (intervenções
autónomas e interdependentes).
O quadro 1 apresenta as variáveis que integram o modelo proposto por Doran (2004)
divididos em fatores estruturais, fatores de processo e resultados influenciados pelos papéis
e as variáveis relacionadas aos enfermeiros, aos pacientes, das unidades organizacionais, das
intervenções independentes, interdependentes e dependentes, e

a prevenção de

complicações, o controle de sintomas, o conhecimento da doença pelo paciente, a satisfação
com os cuidados prestados pela enfermagem, o custo dos cuidados, preparação para a alta,
mortalidade, alta e resultados adversos, tais como o erro de administração de medicamentos,
levando ao maior tempo de permanência internado.
Quadro 1 – Variáveis de acordo com modelo NREM.
Fatores estruturais

Fatores de
processo

VARIÁVEIS

 Dos enfermeiros (idade,
experiência profissional,
habilitações, formação
específica, vínculo
laboral);
 Dos pacientes (idade,
estado civil, gênero,
escolaridade estado de
saúde);
 Das unidades
organizacionais
(composição da equipe,
tipo de organização,
relação
Enfermeiros/pacientes,
tempo de/ atendimento).

 Intervenções
Independentes

 Intervenções
Interdependentes.
 Qualidade da
comunicação.
 Coordenação de
cuidados.

Resultados
influenciados pelos
papéis
Prevenção de
complicações.
 Clínicos: sintomas
fisiológicos, gestão de
sintomas);
 Funcionais (físico,
psicossocial, cognitivo e
mental, comportamentos
de autocuidado);
Conhecimento sobre a
doença e o tratamento.
Satisfação do cliente com
os cuidados de
enfermagem.
Custos dos cuidados.
 Preparação para a alta.
 Mortalidade.
 Encargos após a alta.
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 Intervenções
dependentes

 Resultados adversos.
 Erros na administração
de medicação.
 Maior permanência na
instituição.

Fonte: Doran, (2004).

A sensibilidade é a influência dos cuidados, das decisões e das ações dos enfermeiros
no resultado obtido e pode não ter sido causada diretamente pelos enfermeiros, mas há uma
associação aos cuidados de enfermagem enquanto indivíduo ou grupo profissional
(AMARAL, 2010; GROVE, 2013)
A percepção da qualidade dos cuidados, pelos fatores pessoais e por fatores
estruturais influencia a satisfação com os cuidados de enfermagem (MAHON, 1996). A
satisfação com os cuidados de enfermagem incrementa a adesão terapêutica, aumenta a
funcionalidade, mas não é controlada pelos profissionais (LYNN, 2007).
A escolha dos resultados e dos instrumentos para mensurar os cuidados do
enfermeiro, devem ser culturalmente adequados pois é necessário que monitorizem
mudanças, e que estas tenham significado estatístico com correspondente alteração dos
sinais clínicos, elevando o nível de evidência dos estudos (DORAN ,2011)
A autonomia de uma profissão só se consegue quando se pode decidir e
responsabilizar sobre os resultados que atinge com as suas decisões (NEVES, 2002;
AMENDOEIRA, 2004).
É necessário identificar quais as intervenções que produzem maiores ganhos na
saúde das populações então medir os resultados das práticas de enfermagem é uma
prioridade da profissão. (AMARAL, 2010)
De acordo com Doran (2003) os enfermeiros têm pouca evidência comprovada que
demonstrem a sua diferença nos cuidados aos pacientes aumentando o interesse em explorar
esta lacuna.
Em estudo conduzido por Doran em 2006 foi abordado de que forma as intervenções
de enfermagem estão associadas aos resultados em saúde nos pacientes internados utilizando
dois modelos. Um modelo chamado de The Quality Healt Outcomes Model que elenca cinco
categorias de resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem (demonstração de saúde,
promoção de comportamentos, percepção de ser bem cuidado, realização do autocuidado
adequado, gestão de sintomas). O outro modelo utilizado foi o proposto por Irvine (1998) e
que identificou seis categorias como resultados sensíveis às práticas de enfermagem; (o
estado funcional, o autocuidado, o controle dos sintomas, a segurança ou a falta de efeitos
adversos, a satisfação com os cuidados e o custo).
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Irvine (1998) concluiu que existem características do doente que interferem na
evolução do estado funcional do paciente internado, principalmente a idade, que tem um
efeito direto, ou seja, quanto maior a idade maior a dependência funcional e, um mau
resultado funcional na alta pode refletir numa necessidade contínua de intervenção de
enfermagem. Aponta que intervenções de enfermagem que não foram documentadas foram
perdidas para o estudo e destacou que uma das maiores dificuldades foi medir a dose de
intervenção, pois o registro era feito com “presente” ou “ausente” e não refletindo a
intensidade da própria intervenção.
Pensar sobre resultados sensíveis às práticas de enfermagem significa analisar quais
os resultados no estado de saúde do paciente que se modificam de acordo com os cuidados
de enfermagem prestados. (DORAN, 2006)
Os indicadores de processo (intervenções que os enfermeiros realizam e a forma
como as avaliamos) tem sido uma dificuldade em muitos estudos pela falta de bases de dados
sistematizados, independentemente do modelo teórico apresentado. A obtenção destes dados
é necessária para a avaliação da efetividade e quantidade das intervenções. (DORAN, 2006)
2.1

Relações entre os componentes estrutura, processo e resultado de acordo com
NREM
O pressuposto do NREM é que existem relações específicas entre os componentes

da estrutura, processo e resultados e entre outros elementos dentro dos componentes.
(IRVINE; SIDANI; HALL, 1998) conforme explicado abaixo:
a)

Estrutura e processo: as variáveis individuais dos enfermeiros, variáveis

ligadas ao paciente e a estrutura organizacional influenciam o papel do enfermeiro. As
intervenções de enfermagem requerem um processo de interação eficaz entre o
enfermeiro/paciente e, uma boa avaliação do paciente para o planejamento do cuidado, sendo
assim, características individuais de cada um ( enfermeiro ou paciente) podem influenciar
na relação, assim como a forma da organização do trabalho, o número de enfermeiros, a
diversidade de competência dos profissionais que prestam os cuidados podem influenciar a
comunicação entre o enfermeiro e o paciente e família, bem como a forma que o enfermeiro
observa as necessidades do paciente. Um exemplo dado por Irvine (1998) é a administração
segura de medicamentos, que é uma intervenção de enfermagem e também do domínio
resultado, depende tanto da capacidade e conhecimento dos enfermeiros para evitar erros,
bem como da organização, na forma que distribui os medicamentos, sobrecarga de trabalho,
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proporção enfermeiro/paciente baixa). Outro exemplo dado por Irvine é precariedade do
trabalho do enfermeiro, em que os de vínculo precário (part time) são mais hesitantes em
tomar decisões e participar delas de forma voluntária.
b)

Estrutura e resultados: as variáveis estruturais relacionadas a enfermagem, ao

paciente e ao sistema tem efeito direto nos resultados clínicos e podem tem nos indiretos,
através da mediação das variáveis de processo.
c)

Processo e resultado: as funções de enfermagem ligadas ao componente

independente do cuidado têm efeito direto nos resultados observados no paciente, tanto no
clínico, no funcional ou na satisfação do mesmo com o cuidado prestado. O ensino do
paciente é centrado na gestão da estratégia de controle dos sintomas e do autocuidado a fim
de conseguir a independência do paciente na realização das atividades diárias. (DORAN,
2002). Os ganhos sensíveis às ações de enfermagem são caracterizados pelas alterações
produzidas no estado geral de saúde do doente e influenciadas diretamente pelo enfermeiro,
sendo genericamente associados aos seguintes indicadores:
1.

Prevenção de complicações: aparecimento de infecção urinária, úlcera por

pressão, pneumonia nosocomial, trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar;
2.

Detecção precoce de complicações: sepse, deterioração do estado

neurológico, choque, parada cardiorrespiratória, hemorragia gastro intestinal;
3.

Prevenção de complicações pós-operatória: como insuficiência respiratória e

desiquilíbrio ácido-base;
4.

Tempo de internação: capacidade de resposta em situações de emergência,

tais como parada cardiorrespiratória, falência orgânica, fenômenos trombo-embólicos que
aumentam a morbidade e mortalidade.
Ou seja, as medidas de desfecho identificadas no NREM foram categorizadas em
medidas que examinam o estado funcional; o autocuidado, a frequência dos sintomas, e a
gravidade dos sintomas. (DORAN, 2002) outra forma de categorizar os resultados foi
apresentada posteriormente por Doran (2006) que classificou os resultados sensíveis à
enfermagem como:
a)

Clínico: inclui controle e gravidade dos sintomas;

b)

Funcionais: inclui o funcionamento físico e o psicossocial; autocuidado;

c)

Segurança: inclui eventos adversos e complicações;

d)

Percepções: inclui satisfação com o cuidado do enfermeiro e com os
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resultados do cuidado do enfermeiro.
Os resultados a serem medidos precisam ser ligados às intervenções de enfermagem
e refletir as contribuições dos enfermeiros. Apesar de nenhum indicador refletir a totalidade
do que indica sendo assim, é provável que os resultados consigam captar todos os resultados
atribuíveis aos cuidados de enfermagem, o que pode ser uma limitação do estudo.
Para clarificar os conceitos decorrentes do NREM e outros que são importantes para
o estudo temos:
a)

Papel do enfermeiro: na tese é operacionalizada como cuidado do enfermeiro

que é decorrente de um processo de cuidados, que na sua concepção congregam o
conhecimento de enfermagem, planejamento e intervenção com método e instrumentos e
avaliação da resposta em relação aos diagnósticos iniciais, tendo em conta o ambiente onde
ocorre o encontro do profissional com a pessoa. (FERREIRA; AMENDOEIRA, 2015)
b)

Cuidados de enfermagem: conjunto de intervenções realizadas por

enfermeiros em resposta aos diagnósticos de enfermagem. (SARAGOILA, 2007)
c)

Intervenções: qualquer cuidado baseado no conhecimento e julgamento

clínico do enfermeiro visando a melhoria do resultado do paciente, em resposta a um
diagnóstico de enfermagem. (BULECHEK et al, 2013)
d)

Intervenções independentes: intervenções realizadas por enfermeiros em

resposta ao diagnóstico de enfermagem. Pressupõe um julgamento clínico, a implementação
e avaliação da resposta às intervenções. (DORAN, 2002)
e)

Resultados: indicadores da evolução ou resolução do problema ou sintoma,

refletindo o estado do paciente, sendo avaliados de forma contínua, configurando as
mudanças favoráveis ou adversas no estado de saúde do paciente. (Ibid)
f)

Tempo apropriado para a prestação de cuidados: avaliação feita por

enfermeiros, de forma subjetiva, do tempo necessário para realizar as intervenções.
Influencia a qualidade do cuidado. (Ibid)
g)

Satisfação com o cuidado: atitude frente ao cuidado do enfermeiro prestado

ao paciente no percurso saúde-doença. É influenciada pela percepção da qualidade dos
cuidados, por fatores estruturais e pessoais. (DORAN, 2011).
Como foi mencionado anteriormente o NREM é baseado na tríade Donabediana, que
por sua vez baseia-se na Teoria Geral do Sistema. (TGS). Para elucidar o entendimento dos
conceitos utilizados na teoria escolhida para dar o suporte na tese, apresenta-se a TGS e a
tríade Donabediana e a figura 2 a relação entre elas.
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Figura 2 – Relação entre TGS, DONABEDIAN e NREM.

Relação entre TGS, DONOABEDIAN e NREM

Fonte: elaboração da própria autora, com base na literatura pesquisada. (2020)
Na TGS a Entrada (INPUT) é a partida que fornece material ou informação para o sistema e
em Donabedian é a estrutura, ou seja, os recursos materiais (instalação e equipamentos), humanos
(número e qualificação) e a estrutura organizacional (sistema de avaliação, critérios de operação).No
NREM a estrutura relaciona-se a características do enfermeiro (experiência, formação), ao paciente
(idade, grau de instrução) e a instituição .
Já o Process TGS) seria a produção de resultado, no modelo de Donabedian é a análise de
como os profissionais de saúde atuam na condução dos cuidados e a interação com os pacientes e no
NREM são as atividades independentes, interdependentes e dependentes desempenhadas pelos
enfermeiros.
O Output (TGS) é o Resultado , ou seja, os efeitos e consequências das intervenções e a
satisfação dos pacientes ,e no caso do NREM, especificamente com o resultado das intervenções
realizadas por enfermeiros.
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2.2

Avaliação do Cuidado em Saúde
Segundo Bertalanffy (1975) a Teoria Geral do Sistema (TGS) seria um instrumento

capaz de fornecer modelos em diferentes campos possibilitando abstrações correspondentes
e modelos conceituais e fenômenos de diferentes naturezas, como o que foi feito na tríade
Donabediana, por exemplo.
O sistema é definido como um conjunto ou combinações de coisas ou partes e que
formam um todo complexo ou unitário. Quanto a sua constituição, um sistema pode ser
concreto (hardware – descrito em termos quantitativos) ou abstrato (software –conceitos,
filosofias e planos). Em relação a sua natureza, pode ser fechado (sem intercâmbio com o
meio ambiente - sistemas mecânicos, como máquinas e equipamentos) e aberto (apresentam
relação de intercâmbio com o ambiente por meio de entradas e saídas. São adaptativos e
estão em constante processo de aprendizagem e de auto-organização. (CHIAVENATO,
2014).
Ou seja, o sistema sempre engloba a ideia de relação e organização. O sistema é
composto por partes que unidas o formam e essa união faz com que adquiram uma
organização, uma totalidade que revela a regra do sistema.
A TGS tem como pressupostos básicos que existe uma tendência para a integração
entre as Ciências Naturais e Sociais e essa integração parece orientar-se rumo a uma teoria
dos sistemas; que constitui um modo mais abrangente de estudar os campos não físicos do
conhecimento científico; desenvolve princípios unificadores que atravessam verticalmente
as diversas ciências envolvidas com a finalidade da unidade da ciência; conduz uma
integração na educação científica.
A TGS fundamenta-se em três premissas:
a)

Os sistemas existem dentro de sistemas: cada sistema é constituído de

subsistemas e ao mesmo tempo faz parte de um sistema maior (supra sistema);
b)

Os sistemas são abertos: cada sistema existe dentro de um meio ambiente

constituídos por outros sistemas;
c)

As funções de um sistema dependem de sua estrutura: cada sistema tem um

objetivo ou finalidade que constitui seu papel no intercâmbio com outros sistemas dentro do
meio ambiente.
Os componentes dos sistemas são:
1.

Entrada ou insumo (input): é a força de partida do sistema que fornece
material ou energia ou informação para o sistema. Importação.
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2.

Saída ou produto ou resultado (output): é a consequência pelo qual se
reuniram elementos e relação do sistema. Devem ser coerentes com o objetivo
do sistema. Os resultados dos sistemas são conclusivos (finais) e os do
subsistema são intermediários. Exportação.

3.

Processamento ou transformador (process): mecanismo de conversão das
entradas em saídas, interesse na produção de um resultado.

4.

Retroação, retroalimentação (feedback): é a função que compara a saída com
um critério padrão previamente estabelecido. Tem como objetivo o controle,
mantendo o desempenho de acordo com o padrão ou critério estabelecido.
Pode ser positivo ou negativo.

5.

Ambiente: é o meio que envolve externamente o sistema. O sistema recebe a
entrada do ambiente, processa e efetua a saída para o ambiente, de tal forma
que há uma constante interação. É fonte de energia, materiais e informação
para o sistema.

O modelo de sistema aberto trouxe para a Administração uma nova concepção a
partir dos seguintes aspectos: um sistema organizacional rígido não sobrevive, pois não
entender o funcionamento genérico de qualquer sistema no Universo consegue responder
eficazmente as mudanças contínuas e rápidas do ambiente; a natureza dinâmica do ambiente
conflita com a tendência estática da organização; o sistema precisa de constante e apurada
informação do ambiente sobre sua natureza, qualidade, quantidade dos insumos disponíveis,
a eficácia dos produtos ou respostas da organização ao ambiente oferece produtos que o
ambiente necessita ou cria a necessidade de tais produtos, garantindo a viabilidade e
absorção dos produtos e a provisão dos insumos.
O conceito de sistema aberto é aplicável a organização empresarial, visto que a
organização é um sistema criado pelo homem e mantém uma interação dinâmica com seu
ambiente, sejam clientes, fornecedores, concorrentes entidades sindicais e outros agentes
externos. É integrado por diversas partes ou unidades relacionadas entre si, trabalhando em
harmonia umas com as outras, com intuito de influenciar o meio externo e por ele ser
influenciado. A empresa reage ao seu ambiente mudando produtos, processos, mercados,
estratégia e estrutura organizacional, ou seja, ajustando e adaptando-se ao mercado para
sobreviver como demonstra a figura 3.
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Figura 3 – Características das organizações com sistema aberto

Fonte: Chiavenato (2014)

Todo sistema tem quatro características:

1.

Propósito ou objetivo: as unidades e os relacionamentos definem um arranjo
visando o objetivo a ser alcançado e, com isso são definidas e realizadas as
atividades. Sem um propósito, o sistema corre o risco de não existir.

2.

Globalismo ou totalidade: qualquer estímulo em uma unidade do sistema
afetará todas as demais unidades devido ao relacionamento existente, levando
um ajustamento de todo o sistema.

3.

Entropia: é a tendência que o sistema tem para o desgaste, afrouxamento dos
padrões e aumento da aleatoriedade. Com o aumento da entropia, os sistemas
se decompõem em estados mais simples levando a degradação e
desaparecimento.

4.

Homeostasia: equilíbrio dinâmico obtido através da autorregulação devido a
capacidade de manter certas variáveis dentro dos limites, mesmo quando
estímulos externos forçam essas variáveis a assumirem valores que
ultrapassam a normalidade. É obtida através do feedback.

A abordagem sistêmica permite que os gestores planejem sua ação a curto e longo
prazo, com análise do impacto exercido ao longo tempo e o manejo das situações
imprevistas.
Já Avedis Donabedian nasceu em Beirute, no Líbano, no ano de 1944, e frequentou
a Universidade Americana de Beirute onde se graduou como médico. Em 1953 imigrou para
os Estados Unidos para cursar o mestrado em Saúde Pública em Havard, onde após a
obtenção do título de mestre iniciou as pesquisas sobre avaliação de cuidados médicos e
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durante sua carreira, pesquisa voltada para a avaliação da qualidade e monitoramento dos
serviços de saúde. Faleceu em 2000, aos 90 anos de idade.
Considera que a qualidade como o produto de dois fatores: a tecnologia do cuidado
médico derivada da ciência e a aplicação dessa ciência e tecnologia na prática, influenciada
pelas relações interpessoais. (DONABEDIAN ,1980)
Em 1966 publicou o artigo “Evaluation the quality of medical care “em que descreve
as três dimensões (estrutura, processo e resultado) que podem ser utilizados para avaliar a
qualidade dos cuidados e que corresponde às noções da TGS do input-process-output.
Já em 1980 publica o livro em que define qualidade e abordagens para sua avaliação,
definindo mais uma vez estrutura, processo e resultado e que essas categorias não podem ser
confundidas como atributos da qualidade, mas sim como classificações para inferir se a
qualidade do atendimento é boa, regular ou ruim. (Ibid)
A estrutura descreve o contexto onde o cuidado é prestado, e de todos os fatores que
afetam esse contexto, como a instalação física, equipamentos, recursos humanos. Inclui o
financiamento e disponibilidade de mão de obra qualificada. Assim, cabe tanto os recursos
disponíveis, a qualificação dos profissionais, a manutenção predial e de equipamentos, sendo
muitas vezes fácil de observar e medir, porém difícil de quantificar a influência exata desse
componente na qualidade final da assistência prestada, entretanto uma estrutura adequada
aumenta a probabilidade de a assistência ser de melhor qualidade. (Ibid)
A avaliação de estrutura é feita com indicadores organizacionais que indiquem a
existência de recursos, fluxos e protocolos, em que fatores como hierarquização do
atendimento, a padronização dos procedimentos, a produção dos serviços, recursos
humanos, a estrutura física e os equipamentos são levados em conta. Normalmente expressos
em números absolutos ou percentuais. (Ibid)
O processo é a soma de todas as ações que compõe a saúde, como diagnóstico,
tratamento, cuidados preventivos, educação do paciente, ou seja, todas as atividades
desenvolvidas entre os profissionais de saúde e o paciente. É dessa relação que se obtém os
resultados da assistência, de onde se retira as bases para valoração da qualidade. As
informações podem ser obtidas através dos registros, entrevistas com pacientes e
profissionais ou observação direta de visitas de saúde. (Ibid)
Podem ser classificados como processos técnicos (como os cuidados são entregues)
e interpessoais (maneira pela qual os cuidados são entregues).
A avaliação do processo é realizada através de indicadores que reflitam a forma de
atuar, ou seja, conhecer, supervisionar e garantir a qualidade do processo com excelência
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técnica e sua execução envolve auditoria de prontuários, supervisões periódicas, pesquisa de
opinião. (DONABEDIAN, 2005)
O resultado contém todos os efeitos de cuidados de saúde sobre os pacientes ou
populações, inclusive alterações no estado de saúde, comportamento, satisfação do paciente
e saúde relacionada a qualidade de vida. Muitas vezes o resultado é visto como o mais
importante indicador de qualidade porque o objetivo principal no cuidado ao paciente é a
melhoria do seu estado de saúde do indivíduo ou da população como resultado da interação
ou não com os serviços de saúde. (Ibid)
O resultado na área de saúde depende de vários fatores e sua medida e avaliação
constituem o que existe de mais próximo em termos de avaliação do cuidado total.
(DONABEDIAN ,1980)
A avaliação de resultado é realizada através de indicadores que expressem o reflexo
das medidas implantadas na saúde da população. (Ibid)
Já Vuori (1988) partindo da tríade Donabediana, coloca que a estrutura seria os
protocolos, registros e normas; o processo seriam as técnicas aplicadas, o tipo de paciente e
o resultado seriam os benefícios obtidos devido à prestação do cuidado.
As fontes de informação e métodos para obtê-las dependem, em grande parte, do
enfoque adotado para avaliar a qualidade. O histórico clínico é uma dimensão da qualidade
da prática médica e também meio de informação para obter as outras dimensões.
Quando a amostragem vai ser feita é necessário especificar com precisão o objeto de
amostragem, que depende do tipo de generalizações que se deseja. Geralmente, os estudos
da qualidade referem-se a:
1)

a atenção que realmente dá uma categoria predeterminada dos prestadores de
cuidados;

2)

a atenção que você realmente recebe de um determinado grupo de pessoas, e

3)

a capacidade de um determinado grupo de provedores fornece atendimento.

Nos dois primeiros casos, são necessárias amostras representativas de potenciais
provedores ou beneficiários, bem como de os cuidados prestados ou recebidos. No terceiro
é requerida uma amostra representativa de fornecedores, mas não necessariamente da
atenção recebida. Quanto mais geral e com menos indicações os padrões são detalhados,
mais dependerá das interpretações e normas da pessoa encarregada da avaliação real do
cuidado. Com maior especificidade, o grupo o pesquisador pode exercer, como um todo,
muito mais controle das dimensões da atenção que são sublinhadas e que constituem padrões
aceitáveis.
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A medição vai depender da formulação de padrões, que para a avaliação da qualidade
devem ser padrões fortes. Da prática real deriva os padrões empíricos e são usados para
comparar o atendimento médico de uma área com outra, ou com média e valores estatísticos
obtidos do maior número de áreas semelhantes. Os padrões empíricos baseiam-se em níveis
de cuidado, cuja realização pode ser demonstrada e por isso tem certo grau de credibilidade
e aceitabilidade.
Já o padrão normativo é derivado de livros, publicações comuns, grupos de
profissionais de máxima aptidão que servem de juízes. Sua característica distintiva é que
emanam de um conhecimento e valores legítimos e sua validade depende do grau de
concordância sobre fatos e valores dentro da profissão, ou pelo menos, entre a equipe
gerencial. Porém, pouco se sabe sobre as estratégias da prática geral boa e suas semelhanças
e diferenças em relação prática especializada no campo acadêmico.
Quanto mais geral e com menos indicações de como os padrões são detalhados, maior
a dependência das interpretações da pessoa encarregada da avaliação do cuidado. Já com
maior especificidade, há um controle maior das dimensões da atenção.
O principal mecanismo para alcançar maior grau de confiabilidade é a especificação
detalhada dos critérios, padrões e procedimentos utilizados para avaliar os cuidados.
Então temos que critérios e padrões de qualidade derivam do conceito de qualidade
anterior que eles representam e são, por conseguinte, amplos ou limitados e tão aceitável ou
questionável quanto o conceito da qual derivam.
Os critérios de qualidade podem ser classificados de acordo com várias
características:
A) Baseados na avaliação:
1) Relativo à estrutura (descreve características físicas, do sistema de saúde, da
organização, do ambiente)
2) Relativo ao processo (como faz para tratar o paciente)
3) Pertencendo aos resultados (melhoria na saúde do paciente)

B) Baseado em fontes:
1) Derivado de normas
2) Derivado empiricamente

C) Baseado em referências:
1) Referência em diagnósticos
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2) Referido a problemas ou condição
3) Encaminhamentos para procedimentos
4) Encaminhamentos para referências (critérios de nível de assistência)

D) Baseado no grau de especificação:
1) Implícito
• completamente implicito
• implícito
• implícito com especificações posteriores
2) Explícito

E) Baseado em um formato:
1) Linear
2) Parcialmente ramificado
3) Totalmente ramificado (mapa de critérios)

F) Com ponderação das seções:
1) De igual peso
2) De diferente ponderação

De acordo com o enfoque dado para avaliar a qualidade da assistência, os critérios
podem ser classificados como pertencentes à estrutura (descreve características físicas,
organização, e outras características do sistema de saúde e do ambiente) , processo(o que
faz para tratar o paciente) e, resultado (o que obter , geralmente , uma melhoria na saúde,
em atitude, conhecimento e comportamento que resultará em saúde futura) .
O critério baseado normativamente representa o que as melhores fontes informadas
dizem o que deveria ser feito. Já o empírico representa o que tem sido realizado ou alcançado,
valorizado tanto quanto através da prática de médicos ou instituições selecionadas, que
poderia ser usado como um padrão de comparação. A vantagem dos padrões empíricos é que
pode ser demonstrado que é possível cumpri-las. Sua desvantagem é que eles podem ficar
abaixo do que pode ser alcançado.
Os critérios também podem ser classificados de acordo com seus referentes, isto é,
as condições ou situações a que pertencem. Na maioria dos casos, este é um diagnóstico
clínico: hipertensão, infecção urinária, diabetes, etc. As categorias de diagnósticos podem

57
precisar ser subdivididas em mais subgrupos homogêneos em termos de gestão e resultados
atingíveis. O objetivo é conseguir restringir entre os critérios o que é julgado ser cumprido.
Para evitar uma maior falta de correlação, eles devem existir critérios que verificam
a precisão dos diagnósticos. Essas salvaguardas não são mantidas quando a referência for
um diagnóstico que e não se pode identificar facilmente os casos que poderiam ter sido
diagnosticados e foram omitidos.
O referente pode ser uma condição ou problema representado, muitas vezes, por um
conjunto de sinais ou sintomas: dor , dor abdominal, dor de cabeça, coma, etc. Então, a
capacidade de diagnóstico pode ser avaliado mais diretamente e identificar melhor os
diagnósticos omitidos. O referente também pode ser um procedimento cirúrgico, um
procedimento de diagnóstico ou certo tipo de terapia. Pode até se referir a um lugar em que
o cuidado ocorre como o hospital, residência, ou clínica.
Quando a referência é um centro, os critérios são critérios "nível de assistência", que
especificam os serviços que deve receber um paciente para justificar a admissão ou
permanência no hospital ou em outro centro. Como precaução, informações adicionais sobre
a gravidade da doença podem ser necessárias. Por outro lado, a estadia pode ser justificar,
simplesmente fornecendo os serviços requeridos.
Quando critérios totalmente implícitos são usados, um médico especialista é
solicitado a avaliar a qualidade do atendimento usando seu próprio julgamento. Não há
outras diretrizes. O resultado depende do julgamento, cuidado e interesse de quem julga.
Este método é muito trabalhoso, caro e está sujeito à variabilidade de opinião
daqueles que julgam. Para melhorar a confiabilidade, pode-se pedir que os juizes avaliem
um determinado critério,

cada um agindo de forma independente dos demais.

Posteriormente, os juízes podem ou não encontrar-se para discutir e ajustar suas diferenças.
Por outro lado, os critérios explícitos são especifcados por escrito antes de fazer qualquer
avaliação. Preparação dos critérios requer considerável experiência e julgamento bem como
uma quantidade considerável de tempo. Mas uma vez elaborado os critérios, a avaliação de
casos individuais não requer muito julgamento; pode ser realizado de uma maneira precisa,
diligentemente e com custos relativamente baixos por pessoal administrativo ou
semiprofissional.
Por estas razões, os critérios explícitos passaram a dominar a avaliação da qualidade,
mas eles estão sujeitos às desvantagens consideráveis. Por definição, os critérios explícitos
só podem ser aplicados a casos para os quais foram elaborados. Fundamentalmente, eles não
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podem adaptar-se totalmente a todas as variações individuais, que permanecerá em qualquer
categoria de casos após a categoria ter sido dividida em subgrupos relativamente homogênea.
Uma resposta aos pontos fortes e fracos dos critérios explícito seria usá-los em
conjunto com julgamentos baseados em critérios implícitos. Os critérios explícitos mais
simples podem ser usados, primeiro, para fazer uma seleção rápida dos casos em dois grupos:
aqueles provavelmente bem gerenciados e o mal administrado. O todo ou uma amostra de o
último (e possivelmente uma amostra menor tambémdo primeiro) são avaliados em mais
detalhes, talvez usando critérios explícitos mais detalhados, com a adição de julgamento de
um especialista.
Deve-se notar que os critérios totalmente implícitos e totalmente explícitos, são
apenas dois extremos de uma continuidade, com muitas variantes no meio. Por exemplo,
avaliadores que usam critérios implícitos podem ser orientar por instruções bastante
detalhadas sobre o que e como avaliar. Deste modo, os critérios implícitos são especificados,
de fato, subsequentemente, tornando-se explícito e sujeito a revisão e debate.
Os critérios lineares, também conhecidos vulgarmente como critérios da "lista de
lavanderia", de longe, a forma mais usada atualmente. Sua referência é, basicamente, uma
categoria de diagnóstico, com ou sem mais subclassificações. Eles servem para representar
esses elementos de gestão de um caso "típico" ou "médio" que poderia representam um nível
de qualidade acordado. Muitas vezes, a lista começa com critérios que justificam o primeiro
diagnóstico atribuído ao caso na alta. A seguir, os elementos necessários para a gestão do
"caso típico", classificadas em seções como: história clínica, exame físico, exames
laboratoriais, outros procedimentos diagnósticos, tratamento e acompanhamento Muitas
vezes, para acomodar a variabilidade entre os casos, há uma seção que descreve intervenções
que são consideradas consistentes com o diagnóstico, o que significa que eles não serão tão
criticados se executar como se eles fossem omitidos. Também pode haver uma lista de
complicações que, se houver, justificariam o abandono do manuseio prescrito do caso
prescrito "típico", incluindo o tempo recomendado de internação hospitalar.
Donabedian alertava que essa tríade só teria

sentido se houvesse relação de

causalidade entre estrutura, processo e resultados de uma determinada realidade Cada
componente da tríade tem valor e significado diferentes. A estrutura pode ter uma relação
com a qualidade, porém necessariamente não é sinônimo desta. É possível existir um cuidado
à saúde de qualidade em uma situação de precariedade de estrutura. (DONABEDIAN, 2003).
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Ainda de acordo com Donabedian (1980) a avaliação em saúde utiliza critérios para
comparar e julgar a conformidade, benefícios, custos das tecnologias e serviços de saúde,
sendo esses critérios indicadores de qualidade em saúde.
Os indicadores de qualidade em saúde são os critérios para avaliar a qualidade da
assistência à saúde a uma população tanto em termos de procedimentos específicos ou de
uma rede de serviços. Como exemplo de indicadores tem-se a taxa de infecção hospitalar;
números de profissionais de saúde a atender uma população etc. (PORTELA, 2000)
O padrão é um conceito importante na avaliação em saúde e refere-se a um valor
especificado para distinção do aceitável ou não frente a determinado indicador. no entanto,
valores observados em indicadores selecionados fora do padrão não indica déficit na
qualidade na qualidade da atenção em saúde, mas a possibilidade do mesmo em maior ou
menor grau. (DONABEDIAN, 1980)
A referência para definição de aceitabilidade de um indicador pode vir da evidência
científica entre condições da estrutura e do processo de atenção e os resultados de saúde do
indivíduo ou população; as médias e medianas dos indicadores de interesse de centros de
referências internacionais e nacionais; os melhores resultados em realidade semelhante.
Em 1990, Donabedian ampliou o conceito de qualidade onde usa o que chamou de
07 pilares da qualidade: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade,
legitimidade e equidade.
Em que:
•

Eficácia é a arte e a ciência de saúde produzirem melhorias na saúde e no

bem-estar, significando o melhor que se pode fazer nas condições mais favoráveis, levandose em conta o estado do paciente e mantida constante as demais circunstâncias.
•

Efetividade é a melhoria na saúde alcançável ou alcançada nas condições

usuais da prática cotidiana, ou seja, o grau em que o cuidado em que a qualidade está sendo
avaliada alcança o nível de melhoria de saúde, de acordo com que os estudos de eficácia
estabelecem como alcançáveis.
•

Eficiência é a medida de custo com o qual uma melhoria de saúde é

alcançada, ou seja, se duas estratégias são efetivas e eficazes, a mais eficiente é a de mais
baixo custo.
•

Otimização é relevante na medida em que os efeitos no cuidado em saúde

não são avaliados de forma absoluta, mas relativamente aos custos.
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•

Aceitabilidade é a adaptação do cuidado aos desejos, expectativas e valores

dos pacientes e suas famílias e depende dos outros pilares acima citados.
•

Legitimidade é como o cuidado é aceito e visto pela comunidade ou

sociedade em geral.
•

Equidade é o princípio em que se determina o que é justo ou razoável na

distribuição do cuidado para os membros de uma população. É o que torna o cuidado
aceitável para os indivíduos e legitimo para a sociedade.
A auditoria, de acordo com Donabedian, é necessária para assegurar a qualidade do
cuidado, não sendo aconselhável o uso de mecanismos informais de autoavaliação.
2.3

Programas de acreditação em Saúde
O processo de acreditação hospitalar teve início nos Estados Unidos e foi estendendo-

se para outros países e atualmente esse processo avaliativo tem uma maior visibilidade no
mundo todos, pois as pessoas desejam ter informações mais precisas sobre a qualidade
prestada pela instituição. (QUINTO NETO; GASTAL, 1997)
Em 1910 Ernest Codman desenvolveu um sistema de padronização hospitalar com
base na avaliação do resultado final através do qual se verificava a efetividade do tratamento
médico. Seu sistema permitia que um hospital pudesse rastrear todos os pacientes tratados
por um tempo para determinar a efetividade do tratamento e, em caso negativo, o hospital
poderia tentar descobrir como evitar falha semelhante no futuro. (Ibid)
Em 1918 é publicado o primeiro padrão, dando origem ao Programa do Colégio de
Cirurgiões de Padronização de Hospitais que adota cinco padrões oficiais (conhecido como
padrão mínimo) para a prestação de cuidados hospitalares. Os cinco padrões exigiam que os
médicos que trabalham em hospitais devem estar organizados em grupo (corpo médico); os
médicos devem dispor de certificados reconhecidos; o corpo médico deve reunir-se uma vez
por mês e revisar todos os registros médicos para análise do serviço; disponibilidade de
instalações de diagnóstico e terapêutica como radiologia, laboratório e patologia; os médicos
deveriam fazer registros exatos dos casos dos pacientes. (Ibid)
O Padrão Mínimo foi o precursor nos Estados Unidos do processo de Acreditação
hospitalar e, em 1950 o Colégio Americano de Cirurgiões, a Associação Americana de
Hospitais, Associação Médica Americana e Associação Médica Canadense juntam-se e
passam a compor a Joint Comission on Accreditation of Hospitals (JCAH). Depois, em 1959,
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A Associação Médica Canadense começa a desenvolver seu próprio programa através do
Conselho Canadense de Acreditação hospitalar. (Ibid)
Quinto Neto e Gastal (1997) relatam que a Joint Comission definiu em 1970 padrões
ótimos de assistência, que foram publicados no “ Accreditation Manual for Hospital ” onde
o foco de atenção muda da estrutura para o processo e resultados da assistência e que em
1987 a JCAH altera o nome para Joint Comission on Accreditation of Healthcare
Organization (JCAHO) de maior abrangência.
Em 1987 a JCAHO desenvolveu o “The Agenda for change” que foi um programa
com finalidade que enfatizava o desempenho organizacional, com a valorização dos aspectos
clínicos, principalmente os resultados da assistência. (Ibid)
A JCAHO tem atuação somente nos Estados Unidos e a acreditação internacional é
de responsabilidade da Joint Comission International (JCI) em que os critérios, instrumentos
e processos seguem parcialmente o modelo da JCAHO. A JCI é representada pelo Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA) no Brasil. (Ibid)
As primeiras iniciativas de avaliação da qualidade dos serviços de saúde no Brasil,
tiveram início na década de 70, porém ganhou projeção somente com a criação do Programa
Brasileiro de Acreditação Hospitalar (PBAH) na década de 90. O PBAH é operacionalizado
pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) que tem como objetivo a certificação da
qualidade dos serviços de saúde de organizações que voluntariamente aderem ao processo
de acreditação. (MENDES; MIRANDOLA, 2015)
Foi criado em 1991, no Estado de São Paulo o Compromisso com a Qualidade
Hospitalar (CQH) que teve como objetivo a avaliação da qualidade dos serviços prestados
aos pacientes dos hospitais de São Paulo através do monitoramento de indicadores e
metodologia de avaliação. (CQH, 2016)
O Núcleo de Apoio à Gestão Hospitalar (NAGEH), que é um subgrupo do CQH,
desenvolve atividades com a finalidade de melhoria da gestão hospitalar reuniu um grupo de
gerentes e diretores de enfermagem, de hospitais públicos e privados do Estado de São Paulo,
para debater qualidade e indicadores que fossem passíveis de aplicação e que refletissem a
qualidade do cuidado do enfermeiro. (CQH, 2016)
Desta reunião, saiu um Manual de Indicadores de Enfermagem, que consta de 06
indicadores de processo e 10 de gestão. Posteriormente, em 2012, este Manual foi revisto e
incluído mais 09 indicadores de processo e mantendo o de gestão. (ANEXO 2)
Já a acreditação no TCTH é baseada nos padrões estabelecidos pela Foundation for
The Accreditation Celular Therapy- Joint Accreditation Committee ISCT- Europe (FACT-

62
JACIE) indicando padrões internacionais para coleta, processamento e administração de
produtos de terapia celular hematopoiética. (FACT, 2018).
Na inspeção da JACIE, na área de enfermagem, consta se a unidade possui
enfermeiros treinados formalmente e com experiência no tratamento de pacientes recebendo
terapia celular; os enfermeiros devem receber treinamento específico e manter a competência
nas habilidades relacionadas ao transplante (administração de medicamentos para o
condicionamento; hemocomponentes, produtos de terapia celular) bem como intervenções
de cuidados para gerenciar as complicações da terapia celular, diretrizes para o cuidado do
enfermeiro. (FACT, 2018).
2.4

Programas de acreditação em Saúde
Mensurar o resultado do cuidado do enfermeiro é importante para garantia da

satisfação do paciente bem como do enfermeiro e, os resultados do processo de avaliação
são essenciais para a melhoria da prática dos enfermeiros. (KEMP, RICHARDSON; 1995)
A avaliação dos resultados em saúde tem vindo a ser do interesse dos investigadores
há muito tempo. Na enfermagem, Florence Nightingale, foi uma das pioneiras já que em
1863 considerava necessário perceber as diferenças estatísticas dos hospitais, como forma
de melhoria da qualidade dos cuidados aí prestados, sendo a primeira pessoa a medir os
cuidados de enfermagem ao estudar os indicadores de morbimortalidade na Guerra da
Criméia (IEZZONNI, 2012; SALE, 2000). Depois, há pouca evidência de outros enfermeiros
interessados em identificar os resultados dos cuidados de enfermagem até a década de 60,
quando principalmente nos Estados Unidos, o financiamento e a estrutura dos serviços de
saúde resultaram em novo foco na qualidade do atendimento e, nessa época o estudo de
Donabedian de estrutura, processo e resultado foi publicado. (DONABEDIAN, 2005).
A maioria das pesquisas na década de 60 eram relacionadas à assistência médica era
focada nas estruturas hospitalares e processos com o propósito de identificar fatores nas
organizações de saúde que tivessem impacto sobre a qualidade do atendimento ao paciente
e algumas ferramentas de auditoria da qualidade, como Qualpacs, Auditoria de Enfermagem
da Phaneuf, foram desenvolvidas. (DORAN, 2002; SALE, 2000)
Essas ferramentas de auditoria de enfermagem avaliam o processo de cuidado, mas
não examinam especificamente os resultados dos cuidados de enfermagem que mensuram e
somente nos últimos anos que os estudos de resultados se tornaram mais difundidos. (SALE,
2000)
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Na década de 70, no Reino Unido, foi muito utilizada à escala Monitor onde um
grupo de profissionais devidamente treinados, aplicavam quatro questionários nos pacientes
selecionados aleatoriamente, e observavam neles atitudes e comportamentos que traduziam
em percentagem o índice da qualidade do cuidado do enfermeiro. Porém, era uma escala
com vários itens para serem preenchidos, comprometendo seu resultado devido ao cansaço
do enfermeiro ao preencher. ((KEMP, RICHARDSON 1995)
A American Nurses Association (ANA) em 1994 iniciou um programa chamado de
Iniciativa de Segurança e Qualidade do Paciente que tinha como objetivo o desenvolvimento,
testagem e avaliação de indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem, particularmente
a relação entre o enfermeiro e o resultado dos pacientes. Os dados quantitativos foram
obtidos dos resumos de alta e do sistema de notificação hospitalar obrigatório de 502
hospitais de 03 estados americanos e, os eventos adversos identificados a partir da leitura
dos prontuários e cinco resultados foram incluídos: incidência de infecção do trato urinário;
infecção pós-operatória; pneumonia, úlceras por pressão e tempo de permanência e houve
uma relação estatisticamente significante entre a incidência dos cincos eventos e o menor
número de enfermeiros. (DORAN, 2002; HALL, 2002; BLEGEN, 2006)
Em 2004 o Fórum Nacional de Qualidade dos Estados Unidos endossou um conjunto
de quinze padrões de consenso para medir os cuidados sensíveis à enfermagem que são
(NQF, 2004):
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Falha
Prevalência de úlceras por pressão
Queda
Queda com lesão
Prevenção de contenção
Infecção do trato urinário associado ao uso de cateter urinário em unidade de
terapia intensiva
7) Infecção de corrente sanguínea associada ao uso de cateter central em unidade de
terapia intensiva
8) Pneumonia associada à ventilação mecânica
9) Aconselhamento para parar de fumar em pacientes com infarto agudo do
miocárdio
10) Aconselhamento para parar de fumar em pacientes com pneumonia
11) Aconselhamento para parar de fumar em pacientes com insuficiência cardíaca
12) Mix de habilidade
13) Horas de enfermagem por paciente
14) Prática do Environment Scale-Nursing Work Index
15) Voluntariado
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Este endosso pelo NQF do conjunto de medidas do desempenho da enfermagem foi
um passo importante para as pesquisas que verificam os resultados dos cuidados de
enfermagem. (KURTZMAN, 2007)
Em 2009 a Joint Comission publicou um guia para implementação das medidas dos
cuidados sensíveis a enfermagem endossada pelo NQF, sendo retiradas as medidas de
cessação do tabagismo.
Outro grupo de pesquisadores da Universidade de Iowa vem desenvolvendo o
Nursing Outcomes Classification ( NOC) que é uma classificação abrangente baseada em
pesquisa e sistema de medição para 385 resultados individuais , familiares e comunitários
que podem ser usados para descrever os cuidados de enfermagem , complementando o uso
dos diagnósticos de North American Nursing Diagnosis (NANDA ) e a Nursing Intervention
Classification (NIC) para fornecer um vocabulário padronizado de enfermagem com
objetivo de documentação do prontuário eletrônico e do projeto de informatização do
conjunto de dados para pesquisa .
Estes pesquisadores pretendiam ter uma documentação relacionada com

as

intervenções e resultados de enfermagem documentada em prontuário eletrônico e que esses
dados pudessem ser acessados e usados de maneira nunca imaginada antes, porém apesar
dos inúmeros estudos usando NOC, a incorporação deste conjunto de dados é lenta e não
tem sido usado extensivamente em pesquisas envolvendo abstração de dados.
(MOORHEAD et al, 2008; HEAD; FAAN; JOHNSON, 2003)
Outro estudo desenvolvido pelo grupo do Kaiser Permanente Medical Care, da
Califórnia, elaborou um projeto com uma visão holística do impacto que o cuidado do
enfermeiro tem no paciente, em contraste com o uso de eventos adversos para medir os
resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem, pois consideram que os eventos adversos
não capturam totalmente o impacto do cuidado do enfermeiro nos resultados dos pacientes.
Desenvolveram um banco de dados para capturar medidas de status, conhecimento e
engajamento na área de saúde, o bem-estar psicossocial dos pacientes e familiares em todo
“continnum “do cuidado e foi descrito por Doran (2002) como padrão ouro no
desenvolvimento de sistemas que fornecem dados de parte da cuidado do enfermeiro de
rotina.
No Brasil, em 2015 o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN SP, 2015) em documento sobre o Processo de Enfermagem diz que:
[...] a avaliação é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de
mudanças nas respostas do indivíduo, da família ou da comunidade em um dado momento;
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para determinar se as intervenções/atividades de enfermagem alcançaram o resultado
esperado, bem como a necessidade de mudanças ou adaptações, se os resultados não foram
alcançados ou se novos dados foram evidenciados.
Coloca ainda que as seguintes perguntas devem ser feitas: Os resultados esperados
foram alcançados? Os indicadores se modificaram? Se não, por quê?
A utilização de linguagem padronizada nos registros de enfermagem contribui para
o aumento da qualidade do cuidado prestado, pois realça os fenômenos e ação de
enfermagem e principalmente, os resultados sensíveis ao próprio cuidado do enfermeiro,
dando visibilidade a profissão.
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3 BASE CONCEITUAL
Esta seção apresenta os principais conceitos do gerenciamento do cuidado do
enfermeiro ao paciente submetido ao TCTH. Está organizado em tópicos abordando os
conceitos de gerenciamento do cuidado do enfermeiro escolhidos pelo pesquisador para
pontuar o que são usados nesta pesquisa; as fases, as doenças tratadas e a legislação do
TCTH, células-tronco, hematopoese.
3.1

Produção Gerenciamento do cuidado do enfermeiro em TCTH
De acordo com Erdmann (1996) o cuidado é um sistema que necessita da interação

das pessoas que necessitam do cuidado, da ação de facilitação para o aprimoramento e
sobrevivência de ambas as partes.
Já o cuidado do enfermeiro é um conjunto de ações de cuidado desenvolvidos em
situações de cuidado e dirigidos a indivíduos sadios ou adoecidos, as comunidades, e aos
grupos populacionais com finalidade de manter e promover o conforto, bem-estar e
segurança no limite máximo de suas possibilidades profissionais e institucionais.
(FIGUEIREDO et al, 2019)
Com a complexidade do cuidar cada vez mais presente no ser e fazer do enfermeiro
fazendo-o buscar uma prática que redireciona o seu papel como um ser cuidador dentro de
um ambiente de cuidado com inúmeras interações e peculiaridades humanas. (ERDMANN,
1996)
A origem teórica do gerenciamento do cuidado do enfermeiro abrange uma dialética
entre o saber-fazer gerenciar e o saber-fazer cuidar, onde o saber-fazer da gerência do
cuidado do enfermeiro ancora-se no conhecimento científico, ético, estético e pessoal, diante
da complexidade do homem em sua singularidade, multiplicidade e individualidade, bem
como sua relação e inserção nos diversos cenários cotidianos, conforme Cristovam (2009)
aponta em seu estudo.
O enfermeiro tem em seu processo de trabalho duas dimensões principais e
complementares, que são o cuidar e o gerenciar. A dimensão do cuidar tem como objeto as
necessidades de cuidado do enfermeiro e, com finalidade de cuidado integral do paciente. Já
a finalidade na dimensão gerencial é a organização do trabalho e dos recursos humanos de
enfermagem, objetivando criar e implementar as condições adequadas para o cuidado e o
desempenho da equipe de enfermagem, contando para isto instrumentos técnicos gerenciais
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como o dimensionamento de pessoal, supervisão, avaliação de desempenho, educação
permanente, planejamento. (ALMEIDA et al, 2011; HAUSMAN; PEDUZZI, 2009)
De acordo com Christovam (2012) o trabalho do enfermeiro é constituído de duas
dimensões que se complementam: a assistencial (cuidado direto ao paciente) e a gerencial
(organização do trabalho, recursos humanos de enfermagem, ações de cuidado indireto),
porém existe uma prática entre os enfermeiros que evidencia uma dicotomia entre o
administrar e o cuidar e, como sendo atividades concomitantes e incompatíveis de serem
realizadas, o que também pude observar na minha prática profissional . Afirma que existe
uma dificuldade conceitual por parte dos enfermeiros relacionada às ações da gerência do
cuidado do enfermeiro visto que a maioria não compreende que o processo de trabalho
envolve as duas dimensões de cuidar e gerenciar, ou seja, a gerência do cuidado do
enfermeiro.
Isto talvez seja explicado pela forma que o processo de trabalho na enfermagem era
baseado nas teorias tradicionais da Administração, conforme apontado por Silva (2012) de
influência histórica dos modelos Taylorista/Fordista e o burocrático sobre a organização do
trabalho e o gerenciamento de saúde do setor.
O processo de trabalho do enfermeiro tem a atividade gerencial e assistencial, bem
como o ensino e a pesquisa e que estão ligadas a prática do cuidado e isto requer
competência. As competências do enfermeiro têm sido consideradas como elemento
indispensável para o gerenciamento do cuidado, em que competência é compreendida como
a capacidade de articular valores, conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o
alcance dos objetivos estabelecidos, bem como do desempeno eficaz das atividades inerentes
ao trabalho. (MONTEZELI; PERES; BERNARDINO, 2013)
Ainda citando o estudo de Christovam (2009), de construção teórica sobre o conceito
de gerência do cuidado do enfermeiro, a autora diz que a enfermeira planeja e organiza o
cuidado em todos os níveis de complexidade na sua função de gerenciamento do cuidado.
Para isto, faz-se necessário a implementação de ações de gerenciamento do cuidado
quando o enfermeiro incorpora ferramentas e instrumentos administrativos e assistenciais
tais como diagnóstico, planejamento, execução e avaliação para o cuidado direto; e no
cuidado indireto , a elaboração de escalas de serviço, solicitação de recursos materiais e de
equipamentos, bem como a avaliação e monitoramento das ações de cuidado direto através
de indicadores de gestão e assistência, o que coaduna com a proposta da tese aqui
desenvolvida.
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Já para Santos et al (2013) o gerenciamento do cuidado de enfermagem é uma
atribuição do enfermeiro e está relacionada à busca pela qualidade assistencial e melhores
condições de trabalho, com articulação da gerência e assistência, referendada por Treviso e
colaboradores (2017).
É interessante notar essa dicotomia entre o assistir e o gerenciar que muitos
profissionais tentam fazer quando na realidade as duas dimensões estão inter-relacionadas.
Isto talvez possa ser explicado devido divisão social e técnica do trabalho da enfermagem
na área moderna, onde as nurses, que eram de classe social inferior, respondiam pelas
atividades manuais e braçais do cuidado direto ao paciente, diferente das ladies nurses, de
nível social mais elevado e com qualificação diferenciada e que executavam atividades de
gerenciamento, de capacitação da equipe de enfermagem, ensino e supervisão. (GOMES,
1997)
Como meio de gerenciamento de enfermagem no ambiente hospitalar, têm-se
instrumentos inerentes ao trabalho, como prescrições, escalas de trabalho, evoluções de
enfermagem, indicadores estando o tema deste trabalho imbuído neste contexto. Assim, o
gerenciamento de enfermagem pode ser alavancado pelo alinhamento entre as competências
profissional e o uso de ferramentas de gestão. (VASCONCELOS et al, 2016)
Mensurar o resultado do cuidado do enfermeiro é importante para garantia da
satisfação do paciente, do enfermeiro, bem como demonstrar a efetividade do cuidado do
enfermeiro e os resultados do processo de avaliação são essenciais para a melhoria da prática
da profissão.
De acordo com Bochi, Kalinke e Camargo (2007) é competência do enfermeiro
proporcionar cuidados específicos aos pacientes submetidos ao TCTH assistindo-os nos
aspectos bio-psico-espiritual minimizando os efeitos colaterais do tratamento, sendo
importante o planejamento, coordenação e a avaliação do cuidado prestado ao paciente.
O enfermeiro no TCTH além das atividades de gerenciamento do cuidado elencadas
na Resolução nº 306/2006 desenvolve cuidados diretos de alta e média complexidade com o
paciente, o que exige a organização e o planejamento do cuidado por parte do enfermeiro.
3.2

Cuidado do enfermeiro em transplante de células tronco hematopoiética
O TCTH é uma terapia com alto poder curativo, porém com riscos elevados e altas

taxas de morbidade e mortalidade e, os pacientes tem longo período de internação e com
complicações decorrentes de altas doses de quimioterapia e radioterapia no regime de
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condicionamento, infecções , uso de múltiplos medicamentos, doença enxerto contra
hospedeiro e a detecção precoce de muitas destas complicações podem contribuir para o seu
manuseio, sendo papel importante da equipe de enfermagem conhecer as possíveis
complicações de cada etapa , prevenindo ou detectando precocemente as complicações,
mitigando seus efeitos. (BOUZAS, 2000; ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008, ORTEGA,
STELMATCHUK, CRISTOFF, 2009)
Para iniciar o TCTH, o paciente necessita da inserção de um cateter venoso central,
que é inserido numa veia de maior calibre e com maior duração, pelo qual irá receber
quimioterapia (condicionamento), coleta de amostras de sangue para exames laboratoriais,
transfusões, antibióticos, medicamentos e a própria infusão das CTH. (INCA, 2008)
O tipo de cateter é do tipo semi- implantável de longa permanência, do tipo Hickman,
que possui duas vias, sendo essencial devido à grande quantidade de medicamentos e
soluções parenterais a serem infundidas, mas possui complicações como obstrução das vias,
fratura do cateter, migração ou exteriorização e infecção. (ORTEGA, 2004; INCA, 2008)
O Cuidado do enfermeiro na mobilização de CTH, que é a migração das CTH da
medula óssea para o sangue periférico, consiste na administração do fator de crescimento de
colônias de granulócitos (GCSF), conforme prescrição médica. No caso de paciente
ambulatorial, orientar o mesmo e/ou familiares acerca da medicação, da conservação.
(INCA, 2008)
Na Aférese o cuidado do enfermeiro é o voltado para orientar o paciente sobre a
inserção do cateter duplo lúmem (tipo hemodiálise) para coleta de CTH, encaminhamento
do paciente para o banco de sangue para coleta, evitar e atuar nas Complicações da coleta :
toxicidade ao citrato de sódio (anticoagulante):hipocalcemia, Trombocitopenia: aderência
de plaquetas na parede do equipamento de aférese, Hipovolemia: pouca tolerância ao volume
extra corpóreo. (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008)
Já na fase do pré-transplante o cuidado do enfermeiro é relacionado as orientações
do paciente e familiares acerca do procedimento, esclarecendo todas as dúvidas,
agendamento da inserção do cateter venoso central de duplo lúmem, cuidados com o
curativo diário do local de inserção do cateter, lembrando de ativar apenas uma via do
cateter, deixando a outra via para infusão da CTH.( INCA, 2008)
As principais complicações após a infusão das CTH estão relacionadas aos efeitos
colaterais do regime de condicionamento e a aplasia da medula. São classificadas em agudas
e tardias. (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008)
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As complicações agudas são as complicações gastrointestinais e hepáticas,
cardiopulmonares, genito-urinárias, dermatológica, aplasia, e as complicações infecciosas.
Dentre as complicações mais frequentes do regime de condicionamento estão o vômito,
náuseas, a diarreia e a mucosite, que podem impedir o paciente alimentar-se fazendo com
que necessite de um suporte nutricional parenteral. (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008,
ORTEGA; STELMATCHUK; CRISTOFF, 2009)
A Doença veno-oclusiva hepática (DVOH) ou doença sinusoidal é a complicação
hepática mais frequente e consiste na obliteração das vênulas hepáticas com congestão
centro-lobular e tem como manifestação clínica o ganho de peso, ascite, hepatomegalia,
icterícia, dor no quadrante superior direito e, costuma ocorrer entre 2 a 3 semanas após a
infusão. (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008)
Já as complicações pulmonares são frequentes visto que o paciente está sujeito às
pneumonias bacterianas, fúngicas e virais, além da bronquilite e fibrose pulmonar que
podem ocorrer devido aos efeitos colaterais do Bussulfan, por exemplo. (ORTEGA et al,
2004; INCA, 2008)
A Ciclofosfamida excreta metabólitos que em contato com a bexiga pode ocasionar
a destruição do epitélio, causando a cistite hemorrágica. Uma forma de atenuar o dano está
na hiper-hidratação, esvaziamento correto da bexiga, e administração de medicamentos
uroprotetores. (ORTEGA, 2004; INCA, 2008)
Os pacientes submetidos à TCTH são muito suscetíveis a complicações infecciosas
devido a pancitopenia severa causada pelo regime de condicionamento, provocando uma
aplasia da medula, até que haja a “pega” e recuperação da função medular. As infecções
bacterianas são causadas principalmente por Sthaphylococcus aureus, Enterobacter e
Pseudomonas, atingindo principalmente pulmões, seios de face e o cateter. O
Citomegalovírus (CMV) está muito envolvido nas infecções virais, assim como o vírus
sincicial respiratório está associado a pneumonina intersticial grave; o adenovírus
relacionado as diarreias e também a cistite hemorrágica pós-transplante. (ORTEGA et al,
2004; INCA, 2008, ORTEGA; STELMATCHUK; CRISTOFF, 2009)
As complicações tardias estão relacionadas a vários fatores como doença de base,
regime de condicionamento, tipo de transplante, fonte de células-tronco hematopoiética e
das

complicações

agudas.

Dentre

elas

tem-se

a

imunodeficiência,

doenças

linfoproliferativas, rejeição ao enxerto (DECH), disfunção respiratória, desordens oculares,
neuroendócrinas e neoplasias secundárias. (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008)
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3.2.1 Célula-tronco
A célula-tronco são células não especializadas capazes de renovar-se continuamente,
ou seja, gerar uma cópia idêntica a si mesmo (nova célula tronco) quanto ingressar numa via
de proliferação (novas divisões) e progressiva diferenciação e dando origem aos diversos
tipos celulares que compõe o indivíduo (células cardíacas, pancreáticas, etc). Essa
diferenciação passa por tipos intermediários, capazes de multiplicar e dão origem a um ou
mais tipos celulares específicos. (ORTEGA et al, 2004; ZAGO; COVAS, 2006;)
Existem dois tipos de células tronco: a embrionária e a adulta.
A células-tronco embrionária forma todos os tecidos das principais camadas do
embrião (ectoderma, mesoderma e endoderma). Sua utilização é polêmica no mundo inteiro
pois haveria a destruição de um futuro embrião para sua obtenção. Para os defensores do
uso, o blastocisto ainda não pode ser considerado como uma vida e para outros a vida inicia
no momento da concepção. Outro problema é a propensão para formar teratomas. (ZAGO;
COVAS, 2006)
A função principal da célula-tronco adulta é manter as células que vão morrendo no
organismo, como por exemplo, as células sanguíneas, e de reparar lesões.
Para a manutenção da vida, as células adultas e diferenciadas do sangue exercem
funções essenciais como o transporte de oxigênio pelos eritrócitos, a defesa contra
microrganismos pelos neutrófilos e monócitos; hemostasia pelas plaquetas, a intermediação
do processo de imunidade pelos linfócitos. Estas células têm uma vida limitada e, na medula
óssea existem células indiferenciadas que as repõe. (ZAGO; COVAS, 2006)
A hematopoese (figura 4) consiste na renovação sanguínea através de processo
mitótico resultando da proliferação e diferenciação simultânea das células-tronco
hematopoiética que vão reduzindo sua potencialidade conforme se diferenciam e depende
de fatores como um microambiente adequado e da presença de fatores de crescimento.
A hematopoese é o processo controlado de substituição das células do sangue e se
inicia no saco vitelino, durante o desenvolvimento embrionário. Nessa fase, o fígado fetal é
o principal local de produção das células sanguíneas e, com a migração dessas células através
da corrente sanguínea, para os ossos passando a ser o principal local da hematopoese na vida
adulta. (Ibid)
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Figura 4 – Hematopoese

Fonte: Zago; Covas. (2006)

A medula óssea é um órgão localizado dentro dos ossos longos e nas cavidades dos
ossos esponjosos e existem dois tipos de medula óssea: a vermelha, que nas crianças até 2
anos está presente na maior parte dos ossos, e com avançar da idade, vai sendo transformada
em medula óssea amarela. No adulto, a medula óssea vermelha só é encontrada no esterno,
vértebras, costelas, ossos do crânio, ilíaco. A medula óssea amarela é rica em células
adiposas e não produz células sanguíneas, exceto em casos de hemorragias maciças, quando
se transforma em medula vermelha e volta a produzir sangue. (ORTEGA et al, 2004; INCA,
2008)
Outro tipo de célula tronco residente na medula óssea é estromal ou mesenquimal,
que é capaz de dar origem a célula óssea, musculares, cardíaca, adipócitos e outros tipos de
células do tecido conjuntivo e tendões. Muitos estudos têm demonstrado sua capacidade em
se diferenciar em outras células, como miócitos, células beta pancreáticas e sua maior
vantagem é que não expressam moléculas de HLA classe II, ou seja, seu uso não implica em
compatibilidade entre doador e receptor. (ZAGO; COVAS, 2006)
Em 1974, Knudtzon demonstrou a presença de células progenitoras hematopoiéticas
no sangue de cordão umbilical, mas apenas em 1989 que estudos experimental e clínico
foram publicados indicando que o sangue de cordão umbilical poderia ser usado. Já
Broxmeyer (2010) demonstraram em 1989 evidências que o sangue de cordão é uma rica
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fonte de progenitores hematopoiéticos e, no mesmo ano Gluckman et al relataram o primeiro
transplante usando o sangue de cordão ao invés de medula óssea como fonte de célula tronco
hematopoiética.
A CTH pode ser encontrada em pequeno número na circulação sanguínea e para que
possa ser coletada é necessário usar técnica de estimulação (mobilização) da medula óssea
para que produza uma grande quantidade de CTH e as lance para a corrente sanguínea. A
mobilização é feita com a administração prévia de quimioterápicos mielossupressores e/ou
fatores de estimulação de colônias de granulócitos. (INCA, 2008)
Outra fonte de CTH é o sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP), sendo a
concentração dessas células encontradas em uma amostra de SCUP é quase equivalente a
encontrada em medula óssea do adulto. O SCUP tem a vantagem serem mais imaturas e por
isso, mais tolerantes com as diferenças imunogenéticas com o hospedeiro; método de coleta
não invasivo; fácil obtenção; ainda não expostas a fatores ambientais carcinogênicos, estão
disponíveis para o uso. Tem como desvantagem a limitação de sua utilização em adultos
com mais de 50 kg devido quantidade de células e sem possibilidade de nova coleta. Para
superar essa desvantagem tem-se utilizado a técnica de infusão de dois cordões para um
mesmo paciente. (IZU et al, 2013; BOUZAS, 2000; ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008)
Com a descoberta de outras fontes de CTH, o transplante de medula óssea passou a
ser chamado de Transplante de Células-Tronco hematopoiética.
3.2.2 Transplante de Células-Tronco Hematopoiética (TCTH)
Os primeiros estudos sobre TCTH começaram em 1949 conduzidos por Jacobson et
al que descobriram que proteger o baço de um rato durante a irradiação letal, permitiu a
sobrevivência e Lorenz e cols. Identificaram que camundongos irradiados poderiam ser
protegos com uma infusão de células do baço ou da medula óssea.(ORTEGA, 2004; INCA,
2008)
A evoluçao da prática do TCTH só foi possível no final da década de 60 e o primeiro
TCTH bem sucedido foi realizado em 1968 em uma criança com imunodeficiência
combinada. (THOMAS, 1975; )
O TCTH é uma terapia celular, diferente de outros transplantes, onde um órgão sólido
como fígado, rim é transplantado de um doador para um receptor. É um procedimento
terapêutico que consiste na infusão, por via intravenosa, de células progenitoras
hematopoiéticas. A sua finalidade é reconstituir o órgão hematopoiético enfermo, devido a
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sua destruição, nos casos de aplasia, ou devido à proliferação celular neoplásica. (ORTEGA,
2004; INCA, 2008)
A reconstituição da medula óssea consiste na recuperação numérica dos elementos
celulares da medula e a recuperação funcional das interações celulares. A recuperação
funcional dos linfócitos e células imunes ocorre gradualmente, podendo levar um ano para
que o receptor desenvolva uma resposta celular e humoral adequada e isto depende da idade
do paciente, a doença de base, a terapia do condicionamento, a depleção de células T; a
recaída da doença. Essa deficiência imune que pode persistir por anos após o TCTH
alogeneico é uma das principais causas de morbidade e mortalidade. (INCA, 2008)
Alguns fatores devem ser considerados na indicação de TCTH:
a) Doença de base;
b) Condição clínica do paciente;
c) Existência de um doador compatível;
d) Infraestrutura adequada para o procedimento;
e) Equipe multiprofissional especializada e treinada
f) Reconhecimento como melhor tratamento para o caso
g) Condições familiares, psicológicas e socioeconômicas adequadas para seguir o
acompanhamento adequado após o transplante.

Em relação ao tipo de transplante temos, de acordo com o doador (ORTEGA et al,
2004, INCA 2008; ORTEGA, STELMATCHUK, CRISTOFF, 2009):
✓ ALOGÊNICO: doador aparentado ou não, com compatibilidade do Antígeno
Leucocitário Humano (HLA).
✓ SINGÊNICO: doador irmão gêmeo idêntico. Raro.
✓ AUTÓLOGO OU AUTOGÊNCIO: doador é o próprio paciente.

O tipo de transplante vai depender da doença de base do paciente, nos protocolos
institucionais, a disponibilidade de um doador (familiar ou não), idade e estado geral do
paciente. (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008)
Como condição para a realização do transplante, além da disponibilidade de CTH
(medula óssea, sangue de cordão umbilical ou sangue periférico mobilizado), o
procedimento tem que ser o melhor tratamento para a doença de base; condições clínicas
adequadas, bem como condições psicológicas, familiares e socioeconômicas para fazer o
recomendado em todas as etapas do tratamento. (INCA, 2008)
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3.2.3 Compatibilidade HLA
O paciente e seus doadores são submetidos a testes, a fim de determinar o tipo de
antígeno leucocitário humano (HLA). A compatibilidade do HLA do doador e receptor, é
que possibilitará TCTH. Localizado no braço curto do cromossomo 6, o HLA é herdado em
conjunto (haplótipo), sendo um haplótipo materno e outro paterno. (ORTEGA et al, 2004)
A principal função das moléculas de HLA é a apresentação de peptídeos antigênicos
próprios, tumorais ou de microrganismos infecciosos para os linfócitos T para o
desencadeamento da resposta imune adaptativa, permitindo que o organismo diferencie o
próprio do não próprio. Além disso, são importantes marcadores da individualidade
biológica. (ORTEGA et al, 2004)
As chances de compatibilidade são maiores entre familiares, sendo entre irmão de
25%. Um doador familiar, a chance é de menos de 5% de compatibilidade e na população
em geral é de 1/100.000 e a compatibilidade está ligada ao HLA. Quando não há o doador
familiar começa a busca por um e o paciente é inscrito no Registro Nacional de Receptores
de Medula Óssea (REREME) e é feito o cruzamento com os doadores cadastrados no
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME) para saber se existe
compatibilidade entre ambos. (ORTEGA, 2004; INCA, 2019)
Em 1993 foi criado em São Paulo o REDOME em que informações relacionadas a
pessoas que desejam doar voluntariamente medula óssea para aqueles que precisam de
transplante e não tenham doador familiar e desde 1998 o REDOME é coordenado pelo
INCA, no Rio de Janeiro. (INCA, 2019)
O registro brasileiro é o terceiro maior, perdendo apenas para o dos Estados Unidos
e o da Alemanha, com mais de 4.000.000 de cadastrados e pertence ao Ministério da Saúde,
sendo assim o maior registro público do mundo e também um dos que mais cresceram na
última década. (Ibid)
De acordo com INCA (2019) o REDOME atua articulado com os registros
internacionais e a busca de um doador para um brasileiro ocorre simultaneamente no Brasil
e no exterior e a busca sendo totalmente financiada pelo Ministério da Saúde.
3.2.4 Indicações de TCTH
Um grande número de doenças hematológicas, hereditárias e imunológicas tem
indicação terapêutica para o TCHT, conforme demonstrado em quadro 2 abaixo.
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Quadro 2 – Doenças tratadas pelo TCTH.

Fonte: Bouzas (2000)

A leucemia é uma doença maligna dos leucócitos que se reproduzem de forma e
velocidade descontrolada, afetando a capacidade de defesa do organismo e de produzir
outras células sanguíneas devido ao acúmulo destas células defeituosas dentro da medula
óssea, sendo geralmente causada por alterações genéticas. (INCA, 2008)
A doença se subdivide em leucemia aguda ou crônica; linfoide e mielóide. Na
leucemia aguda os leucócitos não amadurecem de forma suficiente permanecendo no estágio
de células blásticas e com isso impedindo que as outras células sanguíneas sejam formadas
devido ao acúmulo de blastos na medula óssea. Com isso o número de leucócitos passa a ser
maior que o normal afetando sua função de defesa do organismo, aumentando a
suscetibilidade a infecções e, também impedindo que a medula óssea produza plaquetas
levando hemorragias e provocando anemia pela deficiência no número de hemácias. A
linfóide (LLA) é a mais comum em crianças, tendo origem no tecido linfóide e divide-se em
dois grupos imunológicos: origem T e origem B. A mielóide (LMA) é mais comum nos
adultos. (Ibid)
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Na anemia aplástica (AA) a medula óssea produz poucas hemácias, plaquetas e
leucócitos e o paciente pode desenvolvê-la após exposição a metais pesados e algumas
toxinas; doenças como hepatite e ingestão de medicamentos como analgésicos,
anticonvulsivantes, antibióticos e anti-inflamatórios. Uma das opções de tratamento é o
transplante. (INCA, 2019)
A anemia de Fanconi aparece antes dos 12 anos de idade, sendo uma doença de
caráter hereditário que afeta ambos os sexos, e a criança já apresenta ao nascerem
características como anormalidades nos dedos e braços, cabeça e olhos pequenos; defeito no
tecido que separa as câmaras cardíacas e podem desenvolver a LMA e muitas não chegam à
idade adulta. (Ibid)
Os Linfomas são os cânceres do sistema linfático e podem ser de dois tipos: o de
Hodgkin, que ocorre mais frequentemente em adolescentes e adultos jovens e tem bom
prognóstico e o não-Hodgkin que ocorrem em adultos e se espalham de forma desordenada
impedindo que o tratamento seja eficaz. (INCA, 2008; INCA, 2019)
As hemoglobinopatias são doenças genéticas causadas por anormalidades na
estrutura ou produção de hemoglobinas sendo a anemia falciforme a mais frequente e é
caracterizada pelo formato de foice das hemácias em condições de baixa de oxigênio. Outro
tipo é a talassemia, que é frequente em descendentes originários do Mediterrâneo e, os
sintomas aparecem na infância e incluem hepatoesplenomegalia crescente, icterícia discreta
e alterações ósseas acentuadas. (INCA, 2019)
As síndromes mielodisplásticas decorrem do erro na produção de células
diferenciadas (hemácias, plaquetas, leucócitos) e ocorre mais frequentemente em pessoas
com mais de 70 anos de idade e o tratamento varia de acordo com o subtipo e o TCTH é
indicado nos casos mais graves. (Ibid)
O mieloma múltiplo consiste na alteração de células do sistema imune levando a
produção de anticorpos defeituosos e sem atividade e, o tratamento inclui quimioterapia e
TCTH. (INCA, 2008, INCA 2019).
O neuroblastoma ocorre durante o período embrionário e localizam do cérebro até
coluna vertebral, incluindo abdômen. Poucas crianças sobrevivem a quimioterapia por conta
das altas doses necessárias para o tratamento levando a destruição da medula óssea, sendo
necessário o transplante após o tratamento quimioterápico. (INCA 2019).
Algumas doenças autoimunes como diabetes do tipo I, lúpus e esclerose múltipla
podem ser tratadas com o TCTH autólogo, aumentando a sobrevida do paciente,
estabilizando a enfermidade e reduzindo a necessidade de medicamentos. (INCA, 2008)
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Dados de 2018 da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) aponta
que foram realizados mais de 3000 TCTH, sendo 1827 autólogos e 1235 alogênicos no
país/ano, conforme ilustrado no gráfico 1 em 87 centros autorizados a realizarem o
procedimento. O estado de São Paulo é o local com mais centros de TCTH no país,
totalizando 36 centros, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais com 10 cada um,
mostrando uma concentração de unidades na região Sudeste.
Gráfico 1 – Número de Transplante de Medula Óssea, por estado, 2018.
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Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgão. (2019)

Dos 3091 TCTH realizados em 2018 no Brasil, o maior número foi o do tipo
autólogo, exceto no Paraná, que realizou mais transplante alogeneico. O maior número talvez
possa ser explicado pela dificuldade de se encontrar um doador não aparentado compatível,
bem como o número reduzido de unidade habilitadas a realizarem o procedimento
alogeneico.
3.2.5 Modo de Coleta
A coleta de CTH de medula óssea é realizada em Centro Cirúrgico, sob anestesia
(raquidiana ou geral), ficando o doador em decúbito ventral durante o procedimento. Para a
coleta, são feitas múltiplas punções nas cristas ilíacas posteriores, bilateralmente. Em cada
punção é feita a aspiração de 2 -5 ml de medula óssea, sendo o volume total de CTH a ser

79
aspirado na quantidade de 10-15 ml/kg do receptor. Caso o doador ser de baixo peso, a
referência a ser usada será a do doador. (INCA, 2008)
Figura 5 – Aspiração da Medula óssea

Fonte: INCA. (2008)

A coleta da CTH em sangue periférico é feita por aférese, em que o doador é
conectado a uma máquina através de um cateter de duplo lúmen calibroso através do qual as
células serão coletadas. Após a coleta, as CTH podem ser infundidas, manipuladas ou
criopreservadas.
Figura 6 – Máquina de aférese

Fonte: Banco de Sangue Criciúma
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A coleta do SCUP é feita após nascimento, podendo a placenta ainda estar aderida
ao útero ou ex-útero, sendo acondicionada em uma bolsa apropriada, contendo
anticoagulante, sendo encaminhada para laboratório para processamento para retirada. (IZU
et al, 2013)
Figura 7 – Coleta de sangue de cordão das CTH e criopreservação.

Fonte: Inca. (2008)
O TCTH independentemente do tipo (autólogo, singênico ou alogeneico) é composto
por fases distintas: Pré –admissão, admissão, condicionamento, infusão, pancitopenia, “pega
do enxerto”, alta hospitalar e acompanhamento ambulatorial. (ORTEGA, 2004, INCA,
2012)
Na pré-admissão é realizado exames clínicos e laboratoriais para avaliação do estado
de saúde do paciente, incluindo avaliação odontológica, psicológica, enfermeiro, serviço
social. (ORTEGA et al, 2004)
Na admissão é inserido o Cateter Venoso Central (CVC) semi-implantável, de duplo
lúmen, sendo o mais comum o cateter do tipo Hickman, que é essencial devido à terapia
medicamentosa em grande quantidade, soluções parenterais, hemotransfusões, a infusão das
próprias CTH e , a frequência das coletas de amostras sanguíneas para exames. (INCA, 2008;
ORTEGA, STELMATCHUK, CRISTOFF, 2009)
O condicionamento consiste no uso de altas doses de quimioterapia e/ou radioterapia
objetivando erradicar a doença de base do paciente, criar espaço para nova medula e
provocar imunossupressão grave. A imunossupressão tem como objetivo evitar a rejeição ao
enxerto e sendo uma das causas de mortalidade precoce. (ORTEGA et al , 2004; INCA,
2008)
O tipo de condicionamento varia de acordo com a doença de base e do tipo de TCTH
sendo as drogas mais utilizadas o Bussulfano, Etoposide, Carmustina, Ciclofosfamida,
Globulina antitimocitica, Melfalam, Fludarabina, entre outros, e a toxidade relacionada ao
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condicionamento varia de acordo com a combinação de drogas utilizadas, cabendo à
enfermagem prestar uma assistência visando à prevenção e detecção precoce de alterações
como cistite hemorrágica, náusea, vômitos, edema pulmonar, hipotensão, diarreia,
convulsão entre outras complicações dessa fase. (ORTEGA et al 2004; INCA 2008;
ORTEGA; STELMATCHUK; CRISTOFF, 2009)
Nesta etapa também é infundido drogas imunossupressoras, como a Ciclosporina
(CSA) que tem como objetivo evitar a Doença Enxerto contra Hospedeiro (DECH).
(ORTEGA, 2004)
A partir do condicionamento os dias são contados regressivamente (-7; -6, -5..) até
seu término e a infusão das CTH ocorrendo no dia 0 (zero) e as ações de enfermagem estão
voltadas para o controle da toxicidade em diferentes sistemas orgânicos e da
hipersensibilidade. (ORTEGA et al, 2004)
A Infusão é a transferência de células progenitoras do doador para o receptor com o
objetivo de recuperar a hematopoiese. A técnica vai depender do tipo de obtenção da CTH
que será usada: medula óssea, sangue periférico ou sangue de cordão umbilical. É realizada
após o condicionamento, no dia 0 (zero) e a infusão acontece através de um Cateter Venoso
Central (CVC), no quarto do paciente e a técnica e cuidados vão depender da fonte de CTH.
(ORTEGA, STELMATCHUK, CRISTOFF, 2009)
Quando a fonte for o sangue de cordão umbilical e CTH autóloga é necessário o
descongelamento das bolsas em banho-maria no quarto do paciente, imediatamente após
descongelar. Antes da infusão são administrados medicamentos para evitar o risco de reação
alérgica ao criopreservante. (INCA, 2008; ORTEGA, STELMATCHUK, CRISTOFF, 2009)
Na infusão das CTH alogênica as células estão frescas e a maior complicação está
relacionada a sobrecarga de volume, a lise de hemácias e reações de hipersensibilidade nos
casos onde existe incompatibilidade no sistema ABO. (INCA, 2008)
A pega do enxerto ocorre com o aumento de leucócitos, indicando que a nova medula
está em crescimento. Após um período de 19 a 25 dias após a infusão da CTH, as plaquetas
e as hemácias iniciam sua elevação, levando à menor necessidade transfusional.
Clinicamente é definida quando a contagem de granulócitos estiver acima de 500/ mm 3 e as
plaquetas acima de 20.000/mm3, por três dias consecutivos, sem necessidade de transfusão.
(ORTEGA et al, 2004; ORTEGA, STELMATCHUK, CRISTOFF, 2009)
A recuperação medular depende de fatores como tipo de TCTH, o número de células
infundidas e as infecções. O sucesso do transplante vai depender da recuperação de um
sistema imunológico competente e que seja capaz de defender o receptor transplantado
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contra agentes patógenos. Para pacientes com um curso pós-transplante sem complicações,
as funções imunológicas normais serão alcançadas em aproximadamente um ano, porém
algumas complicações após o transplante podem interferir na recuperação imunológica do
receptor, aumentando o tempo para três anos ou mais. (REIS; VISENTAINER, 2004)
Ainda de acordo com Reis e Visentainer (2004) apesar de todo avanço tecnológico
em TCTH, o mesmo ainda é um procedimento longo, agressivo e de alto custo financeiro e,
que acarreta severos efeitos colaterais decorrentes dos efeitos da quimioterapia/radioterapia,
que levam a profunda depressão imunológica, podendo causar infecções fúngicas, virais e
bacterianas, sendo necessária uma equipe de enfermagem capacitada para atender e
reconhecer as complicações inerentes a cada fase do CTH.
3.3

Legislação de TCTH no Brasil
O primeiro TMO no Brasil foi realizado em Curitiba, em 1979 e nesta época não

havia unidade de TMO estruturada. E em 1983 foi criado o Centro de Transplante de Medula
Óssea (CEMO/INCA) no Rio de Janeiro. (ORTEGA et al, 2004)
As leis de TCTH no Brasil seguem hierarquia dos demais processos existentes. As
Leis federais são sancionadas

pela Presidência da República após aprovação pelo

Congresso Nacional. Essas leis federais são regulamentadas por decretos também de
responsabilidade da presidência da República. As portarias podem ser expedidas e
publicadas pelo Ministro da Saúde e outros equivalentes nos três níveis: federal, estadual e
municipal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece através da
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) critérios para o funcionamento, segurança do
usuário dos serviços, autorização para o funcionamento, tendo papel principal de
fiscalizador.
A Lei n º 9434 de 04 de fevereiro de1997 regulamenta a remoção de órgãos, tecidos
e partes do corpo para fins de transplante, da gratuidade e anonimato dessa doação tanto em
vida ou pós -morte e complementada pelo Decreto 9175 de 18 de outubro de 2017 que institui
o Sistema Nacional de Transplante, coordenado pelo Ministério da Saúde. (BRASIL, 1997;
BRASIL 2017)
As principais leis e portarias relacionadas ao TCTH são as:
a) Portaria n º 2.132 de 25 de setembro de 2013: estabelece número de doadores no
Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea;
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b) Portaria nº 2.712 - 12 de novembro de 2013: Redefine o regulamento técnico de
procedimentos hemoterápicos, no que se refere à captação, proteção ao doador e ao receptor,
coleta, processamento, estocagem, distribuição e transfusão do sangue, de seus componentes
e derivados, originados do sangue humano venoso e arterial, para diagnóstico, prevenção e
tratamento de doenças;
c) Portaria nº 931 - 2 de maio de 2006: Aprova o Regulamento Técnico para
Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas;
Destaca-se o Art. 12 que diz que o Instituto Nacional de Câncer (INCA) manterá os
cadastros do Registro de Doadores de Medula Óssea (REDOME) que incluem os cadastros
de Rede Pública Nacional de Bancos de Células de Sangue de Cordão Umbilical e
Placentário (RENACORD) e do Registro de Receptores de Medula Óssea (REREME),
atualizados com as situações clínicas dos receptores e dos doadores.
A mesma Portaria traz no Regulamento Técnico as definições de TCTH de Medula
Óssea, de Sangue Periférico, de SCUP, de TCTH Autólogo, TCTH Alogênico (aparentado
e não aparentado), TCTH com e sem mieloablação. Traz ainda os critérios de indicação;
idade (doador e receptor), tipo de obtenção das células precursoras hematopoéticas.
Nas Normas Específicas traz as exigências para as Equipes Técnicas:
Área médica: Médicos transplantadores com experiência comprovada em cada tipo
de TCTH; o Responsável Técnico pelo Serviço com especialização em Hematologia,
Oncologia Clínica ou Oncologia Pediátrica, quimioterapia de alta taxa de dose, suporte
terapêutico e doenças infecciosas; treinamento de pelo menos um ano em TCTH Alogênico.
Área da enfermagem: O hospital deverá contar com profissionais de enfermagem
com experiência em cuidados de pacientes aplasiados ou imunossuprimidos na proporção de
1(um) profissional para cada 4 (quatro) pacientes para transplantes autólogos; 1(um) para 3
(três) para os alogênicos aparentados; e 1 (um) para 2 (dois) para os alogênicos nãoaparentados, sendo que em cada um desses grupos deve-se incluir pelo menos um
profissional de nível superior. O Supervisor de Enfermagem deverá ter experiência em
Serviço de TCTH, de no mínimo 6 (seis) meses para TCTHs alogênicos e, em Serviço de
Hematologia que trate de hemopatias malignas, de no mínimo 4 meses para TCTH autólogo.
d) Resolução COFEN 200/1997: regulamenta a atuação de profissionais de
enfermagem em hemoterapia e Transplante de Medula Óssea.
e) Resolução COFEN 306/2006: normatiza a atuação do enfermeiro em
hemoterapia.
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3.4

Indicadores
Apesar de existirem

diversas definições do conceito de indicadores, das mais

simples, as mais sofisticadas, o importante é que o indicador seja um instrumento que
permita a percepção de dado fenômeno ou de uma condição de modo simplificado,
compreensível e comparável. (SANTOS, 2004)
Para Ferreira (2006), os indicadores são elementos de informação que buscam
representar um elemento do mundo real por meio de um valor. Os indicadores têm como
princípio fundamental o seu poder de síntese e representação.
A construção de indicador de qualidade inicia-se pelo seu conceito, visto que será a
medida usada para avaliação de uma situação, mudanças ou tendências durante período.
(TRONCHIN, 2009)
Segundo Tironi et al (1991) um indicador deve, preferencialmente, possuir as
seguintes características: a) ser de formulação simples; b) apresentar um grau satisfatório de
cobertura e de resultados gerados; c) ser calculado com dados confiáveis e facilmente
obtidos; d) deve referir-se, preferencialmente, as etapas dos processos no sentido de serem
críticas aos resultados, quanto serem interfaces de atendimento a necessidades dos usuários
O estudos de Santos (2004) apresenta como características desejáveis para a
construção de indicadores: a) simplicidade e clareza – o indicador deve ser de fácil obtenção
e compreensão, possibilitando a transmissão da mensagem de modo claro e preciso; b)
acessibilidade – a facilidade de acesso é importante para manutenção adequada e na pesquisa
dos fatores que podem afetar o indicador; c) pontualidade – é necessária para cumprir o seu
papel na tomada de decisão no momento certo; d) baixo custo – para viabilizar sua obtenção;
e) abrangência e seletividade – Informações em excesso acabam virando arquivo e elevando
o custo. A facilidade de comparação entre o indicador e os referenciais apropriados é
fundamental e depende de sua representatividade.
Já a qualidade de um indicador vai depender das propriedades dos componentes
utilizados na fórmula e da precisão dos sistemas de informação (registro, coleta, transmissão
do dado) empregados. A excelência do indicador está relacionada à sua validade (capacidade
de medir o que se pretende) e a confiabilidade (os mesmos resultados são obtidos quando
aplicados em condições similares). A validade é determinada pela sensibilidade (capaz de
detectar o fenômeno analisado) e especificidade (capaz de detectar somente o fenômeno a
ser analisado). A mensurabilidade, relevância e custo-efetividade são outros atributos de um
indicador. (RIPSA, 2008)
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Para um conjunto de indicadores são atributos importantes de qualidade a
completude (dados completos) e a consistência interna (valores coerentes, não
contraditórios) e, a comparabilidade vai depender da aplicação sistemática de definições
operacionais e de procedimentos padrão de medição e cálculo. (RIPSA, 2008)
De acordo com Tronchin (2009) os indicadores revelam a sua utilidade como uma
medida quantitativa fazendo emergir dados da realidade, permitindo analisar uma
determinada situação relacionada com os cuidados em saúde, refletindo as mudanças
ocorridas consequentemente identificando o quão bem os profissionais de saúde e os
processos organizacionais respondem a necessidades dos utilizadores dos serviços de saúde.
Não sendo uma medida direta de qualidade, podem os indicadores atuar como sinalizadores
que identificam e dirigem a atenção para assuntos específicos e, em consequência, ser usados
para monitorizar e avaliar a qualidade dos cuidados prestados.
Classificação quanto a tipologia:
São classificados quanto à forma, à valoração, à objetividade, à natureza das
variáveis e suas relações.
•

Quanto à forma:

- analítico (simples)
Permite avaliar aspectos diretos da realidade.
Ex.: População alfabetizada.
- sintético (complexo): É constituído por indicadores analíticos ou por muitas
variáveis, permitindo a comparação pela construção de rankings.
Ex.: Índice de Condições de Qualidade de Vida - ICQV.
•

Quanto a valoração:

- “Descritivo: descreve características e aspectos da realidade empírica., não é dotado
de significados valorativos.
Ex.: Taxa de evasão escolar.
- Normativo: reflete critérios que obedecem a alguma norma em sua caracterização.
Ex.: Proporção de pessoas na linha da pobreza.
•

Quanto à objetividade:

- Objetivo: informam ou caracterizam sobre algum dado ou valor.
Ex.: Taxa de desocupação.

- Subjetivo: registros baseados na interpretação pessoal.
Ex.: Felicidade Interna Bruta- FIB.

86

•

Quanto à natureza das variáveis

- Quantitativas: seus possíveis valores advêm de uma medição ou de uma contagem.
Ex.: Número de leitos hospitalares.
- Qualitativas: baseado em qualidades. Seus possíveis valores são categorias ou
características.
Ex.: Grau de instrução da mãe.
•

Quanto à relação entre as variáveis

- Absoluta: utiliza apenas uma variável na construção do indicador.
Ex.: Número de hospitais credenciados.
- Relativa: utiliza mais de uma variável na sua construção.
Ex.: Proporção de hospitais credenciados. (Nesse caso, há uma relação entre o
número de hospitais credenciados e o total de hospitais)
3.4.1 Indicadores de Qualidade
Os primeiros indicadores em saúde eram os relacionados à mortalidade e
sobrevivência, mas devido à complexidade do cuidado em saúde, surgiu a necessidade do
desenvolvimento de outras dimensões de avaliação do cuidado e consequentemente, de
outros indicadores para esta finalidade. (VITURI, 2013)
O desenvolvimento de indicadores é parte do processo de gestão hospitalar e está
dentro do sistema de avaliação. A mensuração da qualidade da assistência pode se dar através
da avaliação com o uso de indicadores e o uso de procedimentos selecionados de acordo com
seu potencial de risco e intervenção (ANGELO; DEMARCHI; LIMA, 2011)
Os indicadores sozinhos não conseguem avaliar a qualidade, mas norteiam para que
se alcance os resultados esperados dentro de determinada prática ou processo.
(HINRICHSEN et al, 2011)
Além disso, os indicadores são baseados em padrões de cuidado e podem derivar de
literatura acadêmica ou de consensos e práticas validadas entre determinada categoria a ser
avaliada. (MAINZ, 2003)
Na falta de evidências suficientes, existe a recomendação para que seja determinado
um grupo de especialistas na área para que possa propor um consenso, baseado em suas
experiências, como o que foi realizado nesta pesquisa. (Ibid)
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Os indicadores são classificados como indicadores clínico-assistenciais, gerenciais
(baseados em taxas, índices e coeficientes) e o de evento sentinela. (GOUVEA, 2011)
Os indicadores de evento sentinela são usados para monitorar eventos graves,
mensurando processos ou acontecimentos graves, indesejados e eventualmente evitáveis,
não sendo o foco da pesquisa. (MAINZ, 2003)
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4 MÉTODO
Neste capítulo apresenta-se o percurso metodológico no desenvolvimento da tese.
Para atingir os objetivos da pesquisa o método escolhido foi o da pesquisa
metodológica, com abordagem quantitativa para avaliar a qualidade do cuidado do
enfermeiro em TCTH.
4.1

Aspectos éticos da pesquisa
O projeto de pesquisa foi submetido na Plataforma Brasil, sendo aprovado sob

número CAAE: 87445818.0.00005243 (Anexo 1)
Os princípios da bioética da autonomia, da beneficência e não maleficência e justiça
foram atendidas durante todas as etapas do estudo.
Os seguintes procedimentos foram adotados para realização do estudo de acordo com
a Resolução n. 466/2012:
1) Submissão do projeto de pesquisa Plataforma Brasil para autorização do
desenvolvimento do estudo e iniciar a coleta de dados.
2) Declaração do aceite por parte do participante do estudo no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) por se tratar de um estudo realizado em
ambiente virtual
Destaca-se que por se tratar de um estudo avaliado por especialistas e em ambiente
virtual, não se tem pedido de autorização de uma Instituição específica para o seu
desenvolvimento.
O risco para participar da pesquisa foi mínimo por envolver apenas resposta ao
questionário on line, em que o tempo médio de preenchimento gira em torno de 30 minutos,
estando em consonância ao princípio de não maleficência.
O anonimato foi garantido em todas as fases da pesquisa, garantindo a
confidencialidade e a privacidade.
Foi garantida a retirada da participação em qualquer fase do estudo, respeitando o
princípio da autonomia do participante do estudo.
Os prováveis benefícios da participação do estudo:
✓ Elaborar e validar indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro em TCTH.
✓ Fornecer subsídios para o planejamento de programas de melhoria na qualidade do
cuidado do enfermeiro em TCHT
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4.2

Percurso metodológico
As etapas seguidas na pesquisa foram: busca na literatura para construção dos

indicadores, determinação das características do (s) indicador (es), e julgamento por parte
dos especialistas.
Figura 8 – Percurso metodológico da pesquisa.

Revisao de escopo
1ª etapa

Estruturação final dos
indicadores
4ª etapa

Determinaçao dos
indicadores

2ª etapa

Validaçao dos indicadores
por especialistas
1ª e 2ª rodadas
3ª etapa

Fonte: Própria autora. (2020).

Para alcançar o primeiro objetivo específico de identificar na literatura os cuidados
do enfermeiro ao paciente submetido TCTH, bem como o segundo de elaborar os
indicadores direcionados a avaliação do cuidado do enfermeiro foi feita uma revisão de
escopo.
4.2.1 Busca na literatura para construção dos Indicadores
Para construção dos indicadores foi feita uma revisão de escopo com a finalidade de
evidenciar os cuidados de enfermagem que possam ser utilizados no cenário escolhido.
A Revisão de Escopo (Scoping review) é um método de revisão que tem como
objetivo mapear as publicações existentes de um determinado assunto; identificar lacunas
existentes e, não visa analisar a qualidade metodológica dos estudos incluídos, visto que seu
objetivo é mapear a evidência científica existente e não encontrar a melhor evidência.
(PETERS et al, 2015)
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Outro motivo para escolha da Revisão de Escopo é que em estudo bibliométrico sobre
as publicações de enfermagem em TCTH embarcando o período de 1997 -2007, as autoras
verificaram que há pouca produção e socialização do conhecimento nessa área. (MERCÊS,
ENDERMAN; 2010)
Outro estudo conduzido por Lima e Peres (2012) contemplando as publicações de
enfermagem em TCTH no período de 2007-2011, apontaram para as mesmas dificuldades
apontadas por Merces e Enderman (2010). As publicações eram mais resumos em anais de
Congresso da área.
Teve como objetivo principal: mapear estudos disponíveis para fornecer uma visão
global sobre os cuidados de enfermagem em TCTH, pois em busca anterior, não foi
encontrado indicadores específicos para avaliar a qualidade do cuidado neste cenário.
Utilizando a estratégia PCC, acrônimo para Participante, Conceito e Contexto, foi
incluído na revisão estudos que os participantes fossem transplantados de células tronco
hematopoiética; quanto ao conceito que abordassem sobre o cuidado do enfermeiro nas fases
do transplante e o contexto área hospitalar, independente da fase do transplante ou do tipo
(autólogo ou alogênico).
A pergunta norteadora da revisão em questão ficou, portanto, assim descrita: Quais
os cuidados de enfermagem preconizados para os pacientes submetidos ao TCTH?
Os seis passos metodológicos para a Revisão de Escopo segundo Arksey e O´malley
(2005) e Levac, Colquhoun, O´brien (2010) foram seguidos:
1)

A identificação da questão de pesquisa,

2)

Identificação dos estudos relevantes,

3)

Seleção dos estudos,

4)

Extração dos dados,

5)

Separação, sumarização e relatório dos resultados,

6)

Divulgação dos resultados.

Como critério de inclusão/exclusão da revisão de escopo foi estipulado:
1)

Cuidados de enfermagem em pacientes submetidos TCTH para tratamento de

doenças hematológica, especificamente, as Leucemias;
2)

O contexto foi de TCTH em ambiente hospitalar;

3)

Foram excluídas as publicações do tipo editorial, opinião.

4)

Foram excluídos artigos que trataram da utilização de transplante de células-

tronco hematopoiética em doenças autoimune.
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4.2.1.1 Estratégia de busca
A busca dos artigos foi realizada com auxílio de um bibliotecário estrategista baseado
na pergunta de pesquisa, nas bases de dados, como a Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System
(MEDLINE ) via Pubmed , Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
(CINAHL) via Elton B. Stephens Company (EBSCO), e fontes de literatura cinzenta.
A literatura cinzenta, do inglês grey literature, são publicações não convencionais,
difíceis de serem encontradas em canais tradicionais de busca (ANDRADE, VERGUEIRO;
1996), diferente da chamada literatura branca, que engloba os documentos convencionais ou
formais , que são facilmente identificados, obtidos e divulgados e produzidos dentro do
circuito comercial, sendo de vasta visibilidade, de tiragem ampla, com alcance amplo de
público e seguem rigoroso controle de normalização bibliográfica.
Um documento torna-se branco quando são trabalhados e tratados e facilmente
recuperados pelos mecanismos de busca, sem levar em conta a tipologia do documento.
(FUNARO; NORONHA, 2006)
Segundo Aquesolo et al (2001) diz que a literatura cinzenta é a “informação não
comercializada, para difusão mais ou menos restrita, muitas vezes de pequena tiragem:
documentos de trabalho; relatórios de estudos ou de pesquisa, tese, dissertações.” Já
Alberani (2002) contribui afirmando que também pode ser anais de conferências,
especificações técnicas e normas, etc.
Outra definição de literatura cinzenta é dada por Yepes (2004) que diz que é o
conjunto de documentos que não se transmite pelos circuitos convencionais de comunicação
e edição, sendo de circulação restrita e escassa visibilidade ou opacidade (daí o termo
literatura cinzenta) que dificultam a sua disponibilidade e controle bibliográfico.
Os relatórios de pesquisa também podem ser considerados como “literatura
cinzenta”. De acordo com Gonzalez e Machado (2007) os relatórios são importantes por
conter informações sobre os procedimentos metodológicos e os resultados de pesquisas
realizadas institucionalmente, são registros da memória das instituições, ainda que não
estejam formalmente publicados.
A estratégia de busca foi elaborada por bibliotecário com experiência e é apresentada
junto com os limitadores da pesquisa, aplicados por base de dados, e os respectivos
resultados da pesquisa no quadro 3.
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Quadro 3 – Estratégia e limitadores da pesquisa, aplicados por base de dados, e os
respectivos resultados da pesquisa, por base de dados.
Base de dados

Estratégia de busca

Número de
publicações

MEDLINE via
PubMed®

"nursing care"[All Fields] AND "bone marrow
transplantation "[All Fields] (("2000/01/01"[PDAT]:
"3000/12/31"[PDAT]) AND (English[lang] OR
Portuguese[lang] OR Spanish[lang]))

16

CINAHL (via
EBSCO)

“bone marrow transplantation”AND “nursing care” OR
“nursing”

20

LILACS

“tw:(cuidados de enfermagem AND transplante de medula
óssea)

34

Fonte: dados da pesquisa

Primeiro foi feita análise das palavras contidas no título e resumo, bem como dos
termos indexados usados para descrever os artigos nas bases de dados MEDLINE e
CINAHL, LILACS e nos sítios eletrônicos da web relacionados ao TCTH (SBTMO, INCA,
EBMT, FACT)
Após, foi feita uma nova busca nas bases usando as palavras chaves e os termos
indexados. Por último, pesquisa das referências dos estudos selecionados para a revisão com
intuito de aumentar o número de publicações.
Para a análise e posterior síntese dos artigos foi utilizada uma matriz de síntese que
contemplou os itens que foram posteriormente analisados nas publicações, sendo eles: título
da publicação; autores; intervenção estudada, resultados; recomendações/conclusões, sendo
adaptado do modelo de Ursi e Galvão (2006) ao qual será posteriormente apresentado
(quadro 6).
A matriz de síntese consiste em uma ferramenta utilizada para extração e organização
de dados de revisão da literatura em várias disciplinas, devido à sua capacidade para resumir
aspectos complexos do conhecimento. Serve de ferramenta de interpretação e construção da
redação da revisão e não existe matriz correta ou incorreta e o seu processo de construção
está particularmente relacionado à criatividade pessoal do pesquisador e sua construção da
depende da interpretação do pesquisador e da forma que irá organizar seus dados podendo
conter informações verbais, resumos de textos, memorandos, conotações. Deve conter
informações sobre aspectos da pesquisa, permitindo uma visão geral de dados relacionados
a determinado ponto. (BOTELHO; CUNHA; MACEDO; 2011)
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Na figura 9 está o diagrama de fluxo do Preferred Reportin Items for Sistematic
Reviews and Meta-Analyses (Prisma adaptado) , com as etapas de identificação, seleção,
elegibilidade e inclusão dos estudos que compuseram a revisão de escopo sobre os cuidados
prestados pelo enfermeiro ao paciente submetido ao TCTH.
Figura 9 – Diagrama de seleção dos estudos conforme o Preferred Reportin Items
for Sistematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

Fonte: dados da pesquisa

As publicações foram separadas em temas, de acordo com as fases do transplante, a
saber: condicionamento, infusão, pega do enxerto, pós-transplante.
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Após a leitura das publicações foi possível identificar prováveis resultados sensíveis
aos cuidados de enfermagem em TCTH, que serão apresentados em consonância ao
referencial teórico escolhido.
4.3

Fase da seleção dos cuidados dos enfermeiros baseados em pesquisa
Consiste na seleção de indicadores de estrutura, processo e resultado na avaliação do

cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente submetido TCTH.
4.3.1 Fase das características do Indicador
Consiste na elaboração dos objetivos, frequência da medida, forma de coleta da
informação e aplicabilidade na prática do indicador.
O título do indicador delimita aquilo que o indicador propõe -se a medir, devendo ser
objetivo e trazendo a medida a ser utilizada.
Já a definição do indicador traz o objetivo da avaliação, a relevância, a definição dos
termos utilizados e os aspectos do fenômeno a ser mensurado.
O indicador é representado por uma variável numérica, podendo ser a relação entre
dois eventos, estabelecendo o numerador e o denominador, ou um número absoluto.
Para esta pesquisa foi proposta a elaboração de indicadores assistenciais e gerenciais
levando em conta as características do cuidado prestado pelo enfermeiro ao paciente
submetido ao TCTH e que possam indicar resultados sensíveis as intervenções praticadas
pelo enfermeiro e estando em consonância com o referencial teórico escolhido.
4.3.2 Fase de determinação do Indicador
Determinação do objetivo, frequência da medida, e os componentes do indicador.
4.3.3 Práticas assistenciais e gerenciais do cuidado prestado pelo enfermeiro ao
paciente submetido TCTH
Os indicadores foram categorizados nas dimensões de estrutura, processo e resultado,
de acordo com o referencial do NREM, justificando a revisão de escopo para identificar os
cuidados de enfermagem ao paciente submetido ao TCTH.
Um indicador é composto do título, que deve ser objetivo e retratar aquilo que se
propõe medir. A definição traz os objetivos da avaliação, a relevância, os principais aspectos
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a serem medidos e podendo incluir a literatura relevante da área, consenso de sociedades.
(GOUVEA, 2011)
A fórmula de cálculo do indicador deve ser estruturada de forma que o numerador é
o evento a ser avaliado e o denominador seja a população a ser estudada quanto a
determinado evento, representado por uma variável numérica que pode ser um número
absoluto ou uma relação entre dois eventos. (GOUVEA, 2011)
Para avaliar os indicador de estrutura ,conforme o referencial NREM, que está
relacionado às características dos enfermeiros tem-se algumas afirmações encontradas na
literatura como : “uma equipe de enfermagem especializada constitui uma das condições
vitais para o sucesso do transplante de medula óssea” (TORRES, 2001)
Utilizando o referencial teórico, a estrutura foi considerada como tudo aquilo que
compõe a formação do enfermeiro no TCTH, ou seja, a qualificação e a experiência em
TCTH.
A formação profissional é fundamental na prestação do cuidado pelo enfermeiro no
TCTH, pois dependendo da fase (condicionamento, infusão das CTH, pega do enxerto e pós
transplante) os cuidados são específicos e necessitam do conhecimento para identificar as
complicações, com intervenções imediatas.
Outro indicador primordial foi o quantitativo de enfermeiros para o número de
pacientes atendidos pelo mesmo. É preconizado a relação de 01 enfermeiro para cada 2
pacientes devido à complexidade do paciente, com comprometimento orgânico severos
resultantes do próprio tratamento.
Em relação ao indicador de processo, que está relacionado com os papéis e
atividades desempenhadas por enfermeiros, foi considerado tudo aquilo que se faz com o
paciente para alcançar resultado. Como por exemplo, o cuidado com o cateter venoso central
(infecção, exteriorização, obstrução).
Outro indicador elaborado foi o de mucosite, que compromete o estado nutricional
do paciente e, o de efetividade do diagnóstico de enfermagem de risco.
Já em relação aos indicadores de resultado, que pode ser traduzido como o desfecho
do cuidado prestado pelo enfermeiro, tem-se o erro na administração de medicamentos,
efetividade na prevenção de complicações, modificação no diagnóstico de enfermagem
A fundamentação teórica para a construção dos indicadores se deu com a revisão de
escopo, com o mapeamento dos cuidados de enfermagem ao paciente submetido ao TCTH,
além da consulta ao padrão elaborado pela FACT -JACIE.
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Os indicadores foram elaborados a partir da categorização das dimensões dadas por
Doran (2002) e posteriormente encaminhado para os especialistas avaliarem na primeira
rodada.
A fundamentação das práticas assistenciais para a construção dos indicadores foi
dada através da revisão de escopo que mapeou os cuidados de enfermagem ao paciente
submetido ao TCTH.
4.4

Fase de julgamento do indicador por especialistas
Nesta fase foi feita a validação dos indicadores por especialistas, que no caso desta

tese foi feito através do método de Delphi com o objetivo de buscar um consenso validado
estatisticamente. (LYNN et al, 2007)
De acordo com o referencial teórico escolhido, as variáveis relacionadas ao
enfermeiro como tempo de formação, idade, especialização são importantes na determinação
de qual indicador deva ser adotado. Outro aspecto é em relação ao paciente e a estrutura
organizacional.
O método de Delphi foi originalmente desenvolvido na década de 60, com os
trabalhos desenvolvidos por Olaf Helmer e Norma Dalker, que eram pesquisadores da Rand
Corporation e, o objetivo era estabelecer uma técnica para aprimorar o uso de opinião de
especialistas na previsão tecnológica. Desde o seu desenvolvimento, o método de Delphi
tem sido usado para facilitar a tomada de decisão e facilitar a elaboração de previsão. O
método desenvolvido estabelecia três condições básicas: anonimato dos respondentes; a
representação estatística dos resultados e o feedback de respostas do grupo para reavaliação
na rodada seguinte.
De acordo com Linstone e Turoff (2002), o Delphi pode ser caracterizado como um
método para estruturar o processo de comunicação grupal, permitindo que um grupo possa
trabalhar com problemas complexos e afirmam que há poucas áreas do conhecimento
humano em que não é possível a aplicação do método.
O nome Delphi deriva da palavra Delfos, que tem origem na mitologia grega e que
tem relação ao templo do Deus Apolo, que tinha o poder de transferir a visão do futuro aos
mortais e Delfos era o local nos qual os gregos ouviam as profecias. É destinado ao
refinamento e dedução de opiniões de grupo de especialista, com o objetivo de alcançar o
consenso de opinião de um grupo de expert por meio de uma série de questionários,
entremeados por feedback das opiniões. (GOODMAN, 1987)
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O método de Delphi converteu-se em uma ferramenta fundamental na nas áreas da
Administração clássica e operações de pesquisa, uma vez que existe uma crescente
necessidade de incorporar informação subjetiva diretamente na avaliação dos modelos que
tratam com problemas complexos como educação e inovação.
O Método baseia-se no uso estruturado do conhecimento, da experiência e da
criatividade de um painel de especialistas, como julgamento coletivo organizado
adequadamente, é melhor que a opinião de um único indivíduo sendo especialmente
recomendável quando não se dispõe de dados quantitativos.
Como vantagem tem-se a eliminação da influência direta entre pessoas, acesso a
pessoas geograficamente distantes, a produção de grande quantidade de ideias de alta
qualidade e especificidade, reflexão individual e coletiva sobre determinado assunto, sem as
desvantagens que as reuniões presenciais geralmente apresentam, a integração e sinergia de
ideias entre os especialistas, o fato de agregar conhecimento especializado ao processo,
baixo custo de operacionalização. (SCARPARO, 2012)
E como desvantagem tem-se a dificuldade na identificação dos conhecedores do
assunto a ser estudado, dificultando a composição do painelistas, problemas relativos ao
retorno de questionários, com a abstenção de percentual de participantes, dificuldade de
elaboração do questionário que exige profundo conhecimento sobre o tema.
Os dados foram coletados em duas rodadas de avaliação, com intervalo de um mês
entre a primeira rodada e a segunda rodada.
A validação dos indicadores é dada através do julgamento dos especialistas que
opinam sobre os componentes e atributos do indicador buscando o consenso estatisticamente
válido. (LYNN et al, 2007; MAINZ, 2003)
4.5

Seleção dos especialistas
O painel de especialista foi montado através de seleção dos mesmos em busca

realizada na Plataforma Lattes, nas bases de publicações científicas. Como intuito de
abordar o gerenciamento da qualidade do cuidado do enfermeiro em TCTH no Brasil e a
intenção que o painel de especialista reflita diversidade cultural, regional e de prática no
país, foi procurado nos sites das instituições hospitalares que tenham unidade de TCTH; na
Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica, na Sociedade Brasileira de Transplante de
Medula Óssea.
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Segundo Bourree (2008), “o especialista é qualquer pessoa com bons conhecimentos
práticos, legais ou administrativos sobre um assunto bem definido e com legitimidade
suficiente para expressar uma opinião representativa do grupo de atores ao qual pertence”.
No Delphi a seleção dos participantes tem como característica a experiência e incluir
indivíduos que possuam conhecimento para opinar. (AVELLA, 2016)
Não existe número ideal para componentes do painel (especialista) e não há consenso
na literatura. Linstone e Turoff (2002) apontam de 10- 50 já Okoli e Pawlowki (2004) dão a
dimensão de 10 – 18, mas a dimensão dos componentes dos painéis varia de acordo com os
objetivos do estudo e de número de peritos disponíveis.
O método de Delphi não exige que o número de especialistas participantes seja
composto por amostras representativas da população a ser estudada, por esse motivo não se
apresentou cálculo amostral. A representatividade é determinada pela disposição dos
especialistas darem contribuições válidas. (POWEL, 2003)
De acordo com Jasper (1994) o enfermeiro especialista (expert) possui conhecimento
ou habilidade especializada, longa experiência em um determinado campo específico, sua
qualidade de expert é reconhecida por outros e possui um alto nível para reconhecimento de
padrões.
Seguiu-se as orientações de Jasper (1994) para elaboração dos critérios para seleção
dos especialistas, conforme quadro 4.
Quadro 4 – Critérios para seleção dos especialistas para validação dos indicadores.
Requisitos

Características

1) Experiência profissional assistencial
/educacional junto ao paciente submetido
Habilidade/conhecimento
TCTH pelo período mínimo de 05 anos.
adquiridos pela
experiência
2) Experiência como docente na área de
TCTH.

Pontuação

03

02

...continuação
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3) Ter sido palestrante convidado em
evento científico nacional ou internacional
Habilidade/conhecimento em TCTH
especializado que
tornam o profissional
autoridade no assunto.

4) Ter participado de mesa redonda em
evento científico na área de TCTH.

02

01

5) Ter orientado trabalho acadêmico de Pós
Graduação (Especialização, Mestrado ou
Doutorado)

02

6) Experiência no desenvolvimento de
pesquisa científica em TCTH ou com
avaliação do cuidado de enfermagem

01

7) Ser autor de artigo científico relacionado
TCTH e/ou avaliação do cuidado de
enfermagem.

02

Possuir habilidade
especial em determinado
tipo de estudo.

8) Participação como especialista em
estudo de validação.

03

Fonte: Adaptado de Jasper (1994)

Para a seleção dos painelistas, acessou-se a Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/),
a página de associados enfermeiros da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea
(http://www.sbtmo.org.br/socios.php?id=2) e através da indicação de enfermeiros da área.
Na busca, encontrou-se 86 enfermeiros com experiência em TCTH, que atendiam aos
critérios de seleção e 25 especialistas com experiência na construção de indicadores de
enfermagem, conforme sugestão da banca de avaliação do projeto de tese. Deste total, 63
não foi encontrado endereço eletrônico disponível ou outra forma de comunicação, 02
endereços eletrônicos inexistentes. Nos especialistas com trabalhos científicos sobre
indicadores, 03 responderam não aceitar participar por não ser da área de expertise dos
mesmos e os 22 restantes não responderam.
Ao final, o número de especialistas que aceitaram participar foi de 15, o que é
considerado um número bom. A pontuação dos especialistas que aceitaram participar da
pesquisa, de acordo com os critérios estabelecidos no quadro 4, está listada a seguir:
ESPECIALISTA 1 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto ao
paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3. 3) Ter sido palestrante
convidado em evento científico nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado
de mesa redonda em evento científico na área de TCTH = 1;

6) experiência no
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desenvolvimento de pesquisa científica em TCTH ou com avaliação do cuidado de
enfermagem=1; 7) Ser autor de artigo científico relacionado TCTH e/ou avaliação do
cuidado de enfermagem.=2 ; 8) Participação como especialista em estudo de validação=3 .
Pontuação total: 12
ESPECIALISTA 2 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto ao
paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 2) Experiência como
docente na área de TCTH = 02 ; 4) Ter participado de mesa redonda em evento científico
na área de TCTH = 1; 5)Ter orientado trabalho acadêmico de Pós Graduação
(Especialização, Mestrado ou Doutorado) = 2; 7) Ser autor de artigo científico relacionado
TCTH e/ou avaliação do cuidado de enfermagem.=2 ; 8) Participação como especialista em
estudo de validação=3 . Pontuação total: 13
ESPECIALISTA 3 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto ao
paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 2) Experiência como
docente na área de TCTH = 02 ; 3) Ter sido palestrante convidado em evento científico
nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado de mesa redonda em evento
científico na área de TCTH = 1; 6) experiência no desenvolvimento de pesquisa científica
em TCTH ou com avaliação do cuidado de enfermagem=1; 7) Ser autor de artigo científico
relacionado TCTH e/ou avaliação do cuidado de enfermagem.=2. Pontuação total: 11
ESPECIALISTA 4 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto ao
paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 2) Experiência como
docente na área de TCTH = 02 ; 4) Ter participado de mesa redonda em evento científico
na área de TCTH = 1; 6) experiência no desenvolvimento de pesquisa científica em TCTH
ou com avaliação do cuidado de enfermagem=1; 7) Ser autor de artigo científico relacionado
TCTH e/ou avaliação do cuidado de enfermagem.=2; 8) Participação como especialista em
estudo de validação=3 . Pontuação total: 12
ESPECIALISTA 5 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto ao
paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 3) Ter sido palestrante
convidado em evento científico nacional ou internacional em TCTH= 2; 6) experiência no
desenvolvimento de pesquisa científica em TCTH ou com avaliação do cuidado de
enfermagem=1; 7) Ser autor de artigo científico relacionado TCTH e/ou avaliação do
cuidado de enfermagem.=2 ; 8) Participação como especialista em estudo de validação=3
Pontuação total: 11
ESPECIALISTA 6 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto ao
paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 3) Ter sido palestrante
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convidado em evento científico nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado
de mesa redonda em evento científico na área de TCTH = 1; 6) experiência no
desenvolvimento de pesquisa científica em TCTH ou com avaliação do cuidado de
enfermagem=1; 7) Ser autor de artigo científico relacionado TCTH e/ou avaliação do
cuidado de enfermagem.=2 Pontuação total: 09
ESPECIALISTA 7 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto ao
paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 2) Experiência como
docente na área de TCTH = 02 ; 3) Ter sido palestrante convidado em evento científico
nacional ou internacional em TCTH= 2; 6) experiência no desenvolvimento de pesquisa
científica em TCTH ou com avaliação do cuidado de enfermagem=1; 7) Ser autor de artigo
científico relacionado TCTH e/ou avaliação do cuidado de enfermagem.=2 Pontuação
total: 10
ESPECIALISTA 8 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto ao
paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 2) Experiência como
docente na área de TCTH = 02 ; 3) Ter sido palestrante convidado em evento científico
nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado de mesa redonda em evento
científico na área de TCTH = 1; 6) experiência no desenvolvimento de pesquisa científica
em TCTH ou com avaliação do cuidado de enfermagem=1; 7) Ser autor de artigo científico
relacionado TCTH e/ou avaliação do cuidado de enfermagem.=2 ; 8) Participação como
especialista em estudo de validação=3 . Pontuação total: 13
ESPECIALISTA 9 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto ao
paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 3) Ter sido palestrante
convidado em evento científico nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado
de mesa redonda em evento científico na área de TCTH = 1; 6) experiência no
desenvolvimento de pesquisa científica em TCTH ou com avaliação do cuidado de
enfermagem=1; 8) Participação como especialista em estudo de validação=3 . Pontuação
total: 10
ESPECIALISTA 10 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto
ao paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 2) Experiência como
docente na área de TCTH = 02 ; 3) Ter sido palestrante convidado em evento científico
nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado de mesa redonda em evento
científico na área de TCTH = 1; 6) experiência no desenvolvimento de pesquisa científica
em TCTH ou com avaliação do cuidado de enfermagem=1; 8) Participação como
especialista em estudo de validação=3 . Pontuação total: 12
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ESPECIALISTA 11 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto
ao paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 3) Ter sido palestrante
convidado em evento científico nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado
de mesa redonda em evento científico na área de TCTH = 1; 5)Ter orientado trabalho
acadêmico de Pós Graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado)= 2; 6) experiência
no desenvolvimento de pesquisa científica em TCTH ou com avaliação do cuidado de
enfermagem=1; 8) Participação como especialista em estudo de validação=3 . Pontuação
total: 12
ESPECIALISTA 12 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto
ao paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 2) Experiência como
docente na área de TCTH = 02 ; 3) Ter sido palestrante convidado em evento científico
nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado de mesa redonda em evento
científico na área de TCTH = 1; 5)Ter orientado trabalho acadêmico de Pós Graduação
(Especialização, Mestrado ou Doutorado)= 2;

6) experiência no desenvolvimento de

pesquisa científica em TCTH ou com avaliação do cuidado de enfermagem=2. Pontuação
total: 12
ESPECIALISTA 13 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto
ao paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 4) Ter participado de
mesa redonda em evento científico na área de TCTH = 1; 7) Ser autor de artigo científico
relacionado TCTH e/ou avaliação do cuidado de enfermagem.=2; 8) Participação como
especialista em estudo de validação=3 . Pontuação total: 09
ESPECIALISTA 14 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto
ao paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 2) Experiência como
docente na área de TCTH = 02 ; 3) Ter sido palestrante convidado em evento científico
nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado de mesa redonda em evento
científico na área de TCTH = 1; 5)Ter orientado trabalho acadêmico de Pós Graduação
(Especialização, Mestrado ou Doutorado)= 2;

6) experiência no desenvolvimento de

pesquisa científica em TCTH ou com avaliação do cuidado de enfermagem=1; Pontuação
total: 11
ESPECIALISTA 15 1) Experiência profissional assistencial /educacional junto
ao paciente submetido TCTH pelo período mínimo de 05 anos = 3; 3) Ter sido palestrante
convidado em evento científico nacional ou internacional em TCTH= 2; 4) Ter participado
de mesa redonda em evento científico na área de TCTH = 1; 5)Ter orientado trabalho
acadêmico de Pós Graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado)= 2; 7) Ser autor de
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artigo científico relacionado TCTH e/ou avaliação do cuidado de enfermagem.=2; 8)
Participação como especialista em estudo de validação=3 . Pontuação total: 13
4.6

Coleta de dados
Devido à praticidade baixo custo econômico e rapidez, foi usado o meio de correio

eletrônico para o contato inicial com os prováveis participantes do estudo, selecionados a
partir dos critérios estabelecidos, para o convite para participar da pesquisa e confirmação
do endereço eletrônico (e-mail).
Após esse contato inicial, com confirmação do endereço eletrônico foi encaminhado
a carta convite para participação do estudo, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Apêndice 1), o link do questionário com perguntas abertas e fechadas sobre os indicadores
(Quadro 5) e o roteiro para preenchimento. (Apêndice 2)
A coleta de dados foi feita através de um questionário on line (Google Docs) com
perguntas abertas e fechadas, baseado em estudo de Gouvea (2011) para avaliar e selecionar
os indicadores a partir da validade de conteúdo, relevância para avaliação da qualidade da
prática do cuidado do enfermeiro; viabilidade na obtenção dos dados para a construção dos
indicadores.
A primeira parte do questionário foi composta de 06 questões para caracterizar os
especialistas com dados como sexo, idade, formação acadêmica (maior titulação), tempo de
formação e atuação em TCTH e tipo de instituição em que atua (pública, privada,
filantrópica), apresentação de trabalho, palestras ou aulas.
A segunda parte a outra parte de opinião dos mesmos sobre os indicadores
construídos e sugeridos pela literatura e de quatro questões abertas (ver quadro 6)
As questões foram avaliadas por uma escala de resposta do tipo Likert, com quatro
pontos. Quanto maior a porcentagem de respostas “concordo parcialmente” e “concordo
totalmente”, maior é a praticabilidade do instrumento. Para análise da concordância entre os
especialistas foi utilizado o índice de kappa.

Quadro 5 – Questionário Delphi – Primeira Rodada
Questões de validade do indicador
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1. O indicador está relacionado ao cuidado do enfermeiro em TCHT.
2. Existe evidência científica que associa este indicador ao cuidado do enfermeiro TCTH.
3. Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a
validade deste indicador
Questões de relevância
4. O indicador é útil para orientar avaliação do cuidado do enfermeiro ao paciente
submetido TCTH.
5. Existem ações que podem ser implementadas nos processos clínicos/ administrativos
para melhorar os resultados deste indicador.
6. Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a
importância / relevância deste indicador.
Questões de viabilidade na obtenção dos dados
7. Os dados para a construção do indicador estão disponíveis.
8. Os dados disponíveis para a construção do indicador são adequados.
9. Os custos associados à obtenção dos dados para a construção do indicador são
justificáveis.
10. Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a
viabilidade deste indicador.
Questões abertas
11. Você sugere alguma modificação na definição e/ou especificações deste indicador?
Sempre que possível, descreva as evidências que apoiam as mudanças sugeridas.
12. Existe alguma outra coisa que você queira comentar sobre este indicador?
13. Você sugere algum outro indicador? Sempre que possível, descreva as evidências
que apoiam a construção do indicador.
14. Você considera importante a utilização de indicadores específicos para o
gerenciamento do cuidado do enfermeiro em TCTH?
Fonte: Adaptado de Gouvea (2011)

Na segunda rodada, os especialistas tiveram acesso aos resultados dos níveis de
consenso (média e mediana) obtidos nas 10 questões do quadro 1 e aos comentários de todos
especialistas para cada indicador, com alteração proposta, com aumento do rigor no valor de
nível de consenso (75% das respostas com nota superior 7).
Foi feito um pré-teste com o questionário com a finalidade de se avaliar a clareza dos
objetivos propostos no estudo com 2 doutores e 1 mestre em enfermagem; o tempo
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necessário para preenchimento; clareza das perguntas e se as informações contidas são
suficientes.
Para análise da concordância inter observadores do instrumento de praticabilidade
foi utilizado o índice kappa. O valor de kappa varia de 0 a 1. O valor 0 indica nenhuma
concordância e o valor 1 representa total concordância (BRENNAN; HAYS, 1992).
Brennan e Hays (1992) afirmam que o kappa analisa a intensidade de concordância
entre observadores. A confiabilidade entre avaliadores de julgamentos com base nos dados
existentes descreve até que ponto dois revisores chegam a conclusões semelhantes do mesmo
registro.
Um índice kappa entre 0,00 a 0,20 significa concordância muito baixa; 0,21 a 0,40
concordância baixa; 0,41 a 0,60 concordância moderada; 0,61 a 0,80 concordância alta e
0,81 a 1,0 concordância quase perfeita. (BRENNAN; HAYS, 1992)
4.7

Instrumento de coleta de dados
O instrumento de coleta de dados era composto de duas partes: Questionário de Perfil

Sócio Demográfico dos especialistas e o de Validação dos Indicadores.
O questionário para a caracterização dos especialistas foi composto de 17 perguntas
de dados sociodemográficos (sexo e idade), formação acadêmica (maior titulação) e de
atuação profissional (tempo de atuação como enfermeiro, tempo de atuação em TCTH,
vínculo de trabalho e carga horária semanal de trabalho) e dos requisitos de habilidade
adquirida pela experiência, conhecimento que o tornam autoridade no assunto e a habilidade
na condução de estudos em TCTH ou de avaliação do cuidado.
Os indicadores foram elaborados pela pesquisadora, de acordo com o referencial
teórico do NREM, de estrutura, processo e resultado.
A validação dos indicadores foi feita através da opinião dos especialistas sobre itens
da concepção teórica do indicador e seus atributos (validade, sensibilidade, especificidade,
acessibilidade e exequibilidade).

4.8

Formas de análise e categorização dos dados
Os dados que emergiram da revisão de escopo foram separados de acordo com o com

as fases do TCTH.
A validação dos indicadores sensíveis aos cuidados de enfermagem foi feita através
do Método de Delphi.
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Os dados foram duplamente digitados, validados e verificados quanto à consistência,
utilizando o programa Excel 2010 e para análise descritiva e testes estatísticos foi utilizado
o software SAS (Statistical Analysis Software) 9.1.3, da Universidade de Massachusetts,
usando a estatística descritiva, em forma de tabelas, por meio da distribuição das frequências
absolutas (f) e percentuais.
Cada item foi avaliado pelos juízes especialistas convidados para participar do estudo
e calculado a taxa de concordância (TC) entre eles e o índice de validade do conteúdo (IVC).
A taxa de concordância é o método usado para calcular o percentual de concordância
entre os juízes, sendo a medida mais simples de concordância entre observadores. A
vantagem é proporcionar informações úteis que são facilmente calculadas, sendo expressa
em porcentagem. A forma de cálculo é feita da seguinte forma:

TC = número de especialistas que concordaram com o item
número de especialista x 100
Foi considerado 80% como uma taxa aceitável de concordância entre os membros do
comitê. Quando a taxa de concordância é menor que 80% considera-se os comentários e
sugestões para a não conformidade, possibilidade de ajuste ou a supressão de aspectos sob
avaliação. (ALEXANDRE, 2011).
O índice de validade de conteúdo mede a proporção ou porcentagem de juízes que
estão em concordância sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens e permite
analisar cada item individualmente e depois o instrumento como um todo (DeVON, 2007).
É a determinação da representatividade e extensão com que cada item da medida comprova
o domínio de interesse e a dimensão de cada item daquilo proposto a ser medido. (RUBIO,
2003)
Alexandre (2011) destaca que este método emprega uma escala tipo Likert com
pontuação de um a quatro. Nesse estudo as respostas incluíram:
1) Discordo totalmente,
2) Discordo parcialmente,
3) Concordo parcialmente,
4) Concordo totalmente.
O escore do índice é calculado por meio da soma de concordância dos itens que foram
marcados por “3” ou “4” pelos especialistas. Os itens que receberam pontuação “1” ou “2”
foram revisados.
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A fórmula para avaliar cada item individualmente fica assim:

IVC = número de respostas 3 ou 4
número total de respostas
Para os itens em que não houve consenso foi feita a revisão, levando-se em conta os
comentários e sugestões dos especialistas e no caso da pertinência, foi feita a modificação
pela pesquisadora para haver conformidade com os especialistas.
A utilização apenas do IVC para validar conteúdo pode levar a valores altos devido
a concordância casual, sendo necessário a utilização do Coeficiente de kappa, que fornece
informações sobre o grau de concordância além do acaso.
O Coeficiente de kappa foi formulado na década de 60 por Cohen com o objetivo de
mensurar a concordância entre dois avaliadores, com pesos iguais para a discordância.
(FLEISS, 2003)
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5 RESULTADOS
Este capítulo traz os resultados obtidos pela pesquisa, de acordo com os objetivos
traçados.

5.1

Literatura sobre os cuidados do enfermeiro ao paciente submetido ao TCTH

Para atender ao primeiro objetivo traçado foi realizada revisão de escopo, conforme
descrito na metodologia, tendo dois revisores que refizeram a busca e leram as publicações
selecionadas e exportadas para a ferramenta on-line de gerenciamento de referências,
extraindo os dados utilizando a matriz de síntese.
Após a coleta de dados, foi realizada uma pré-leitura ou leitura inspecional, com a
finalidade de escolher qual material seria feito à leitura efetivamente. Foi feita a leitura de
todos os resumos encontrados e, posteriormente a leitura do texto completo nos bancos de
dados associados, totalizando 65 publicações e, selecionadas 22, estando elencadas no
quadro 6.
Quadro 6 – Matriz de síntese da revisão de escopo
Título
Autores
Protocol of
nursing care on
zero day of the
transplantation
of hematopoietic
stem cells:
collectiive
construction

Ano

2019

FigueiredoTW
Merces NNA
Silva LLA

National
Conference on
hematopoietic
Stem Cell
Transplant
Nursing
(Conferência)

2018

Objetivo

Resultados

Recomendações/
Conclusões

Construir um
protocolo de
cuidados de
enfermagem ao
paciente no dia
zero do transplante
de células-tronco
hematopoética.

O protocolo orienta os
cuidados de
enfermagem a serem
prestados pelo
enfermeiro no dia zero
do TCTH, conforme a
modalidade de
infusão: fresca e
criopreservada,
descongelada. Estes
cuidados visam
prevenir, identificar
intervir precocemente
nas complicações
relacionadas à infusão
das células.

A participação dos
enfermeiros na
construção,
aprovação do
protocolo possibilitou
a posterior
implantação e
utilização deste
instrumento no
serviço de
enfermagem.

Não declarado

Atualização de
enfermeiros no
cuidado de pacientes
submetidos TCTH.

Continua...
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Local
Cutaneous
Effects
Associated with
ChlorhexidineImpregnated
Gel Dressing
in
Hematopoietic
Stem Cell
Transplantation
Patients
Bruna Nogueira
dos Santos,
Maria Carolina
de Oliveira
Fernanda
Titareli Merizio
Martins Braga,
Amanda Salles
Margatho
Laís Carvalho
Castanho
Esparrachiari
Renata Cristina
de Campos
Pereira Silveira

The Practices
and Meanings of
Care for
Nurses Working
on a Pediatric
Bone
Marrow
Transplant Unit
Caroline F.
Morrison, Edith
J. Morris,

2018

2017

Avaliar o efeito
cutâneo local do
associado ao uso
de cobertura
impregnada de
Clorexidina em
pacientes
submetidos TCTH
Com CVC.

Eritema local foi a
anormalidade mais
detectada, sendo
transiente e
secundária ao trauma
mecânico da remoção
da cobertura.

A irritação da pele foi
mais frequente,
levando a
descontinuidade no
uso da cobertura.

Explorar as
crenças,
significados,
expectativas e
expressões do
cuidado dos
enfermeiros;
Descobrir maneiras
significativas de
cuidar dos
enfermeiros que
trabalham com
crianças
submetidas TCTH

Cinco temas
emergiram dos dados:
cuidado para
enfermeiros dentro da
cultura de uma
unidade de TMO
pediátrico significa (a)
vivenciando situações
estressantes que
impedem o cuidado,
(b) crescendo e se
desenvolvendo
pessoal e
profissionalmente, c)
prestação de cuidados
fidedignos e
respeitosos, d)
habilidades de
enfrentamento
significativas, e (e)
compartilhar com os
outros versus
isolamento.

Compreender a
cultura dos
enfermeiros pediatras
de TMO e os
ambiente em que
trabalham, promove
a capacidade de
cuidar deles de
maneira que sejam
significativas.
Gerenciamento de
estresse
desenvolvimento
profissional,
comunicação
interdisciplinar são
alvos potenciais para
intervenções que
forneçam
atendimento integral
aos enfermeiros.
Continua...
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Dia zero do
transplante de
células tronco
hematopoéticas:
cuidados do
enfermeiro

Nursing Care of
Adult
Hematopoietic
Stem Cell
Transplant
Patients and
Families
in the Intensive
Care Unit
Linda K. Young,
Brianne
Mansfield,

2017

2017

identificar os
cuidados do
enfermeiro no Dia
Zero TCTH
identificar as
reações adversas
apresentadas
pelos pacientes
neste dia

Os cuidados do
enfermeiro foram
agrupados em antes,
durante e após a
infusão de CTH .
Realização das etapas
do Processo de
enfermagem
Avaliação.

os cuidados
prestados ao
paciente no Dia Zero
do Transplante de
células-tronco
hematopoéticas pelo
enfermeiro visam
prevenir, detectar e
intervir precocemente
em reações adversas
relacionadas ao
procedimento de
infusão das célulastronco
hematopoéticas

abordar as
necessidades de
pacientes adultos
em TCTH e de
suas famílias, além
de equipes de
saúde não
especializadas,
quando internados
em um ambiente
de terapia intensiva

Identificar diagnósticos
de enfermagem
relevantes para essa
população de
pacientes é essencial
para esse cuidado. Os
enfermeiros de TCTH
desempenham papel
de apoio para a
equipe, paciente e
familiar na terapia
intensiva por meio da
educação, novas
expectativas. e
prognósticos,
atualizações do status
da comunicação e
apoio ao
enfrentamento e
habilidades para
resolver problemas. A
importância dessas
intervenções é única
para os pacientes
passando por HSCT
por causa da
intensidade do
tratamento e da
natureza dinâmica da
trajetória do HSCT. O
fornecimento dessas
intervenções fornece
esperança, esclarece
metas, e unifica o
cuidado em um
momento de incerteza.

Enfermeiros
especializados em
cuidados de TCTH
são fundamentais
para conectando
muitas disciplinas
com pacientes e seus
cuidadores e
coordenando
cuidados em várias
configurações de
cuidados. Esses
enfermeiros podem
ajudar a educar não
treinados por TCTH
funcionários,
melhorar a
comunicação com a
equipe da UTI e
facilitar a
colaboração entre os
membros da equipe
de saúde para
garantir a qualidade
do atendimento e
melhorar os
resultados clientes
que passam pelo
TCTH.

Continua...
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Padronização
dos
procedimentos
de enfermagem
na infusão
autogênica de
células-tronco
hematopoiéticas
Fernanda Bion
Jacques da
Cruz
Ana Lúcia
Colombo Ikeda;
Luciana Martins
da Rosa
Vera Radünz
Jane Cristina
Anders.

2017

Pain
Management for
Children during
Bone Marrow
and Stem Cell
Transplantation

Kelly
Vasquenza,
Kathy Ruble,
Allen Chen,
Carol Billett,
Lori Kozlowski,
Sara Atwater,
Sabine KostByerly.

2017

Padronizar
procedimento de
enfermagem para
infusão de célulastronco
hematopoiéticas e
estipular as
responsabilidades
que cabem a cada
um dos
profissionais da
equipe de saúde

Relatar sobre o
uso de um serviço
de tratamento da
dor pediátrica e
analgesia
controlada pelo
paciente e pelo
cuidador para
crianças
submetidas a
transplante

Elaboração de POP.
Incluiu os materiais
necessários para
infusão das células, a
descrição dos
procedimentos por
categoria profissional
e observações
complementares. A
elaboração do
procedimento seguiu
as diretrizes do
Programa de
Qualidade da
instituição.

padronização
técnica e a definição
das
responsabilidades
profissionais são
essenciais à provisão
do cuidado
competente e a
divulgação favorece
o ensinoaprendizagem em
enfermagem e na
área da saúde

Concluímos que a
analgesia controlada
pelo paciente e pelo
cuidador é uma
modalidade bem
tolerada para o
controle da dor
durante a h
ospitalização para
transplante nesta
instituição.

Continua...
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Providing a
Safety Net for
Bone Marrow
Transplant
(BMT)
Survivors:
Nurses and
Telephone
Triage
Anne Chafee,
Amy
Heissenbuttel,
Rose Rivett,
Mihkai Wickline

Follow up de
enfermagem ao
paciente póstransplantado
de célulastronco
hematopoiéticas
autogênico.
Dissertação.
UFSC.

2017

O Telephone Triage é
composto por
enfermeiros que
gerenciam chamadas
de uma população de
mais de 5.600
sobreviventes de
transplantes.
Respondem às
questões relativas ao
TMO . Este serviço
exige perícia no
reconhecimento de
sinais e sintomas de
DECH, infecção e
outras complicações.
Proporciona o melhor
tratamento póstransplante na
comunidade local e
sobreviventes.

O acesso contínuo
aos especialistas da
LTFU é fundamental
para ajudar os
sobreviventes e seus
profissionais locais
na gestão dos
cuidados. A triagem
telefônica serve
como segurança
para esses
sobreviventes com
necessidades
complexas e
exclusivas após o
transplante.

2016

Os participantes
apontaram que as
orientações para alta
atendem, em geral, as
necessidades
vivenciadas pelos
pacientes e familiares.
Relataram dúvidas
quanto os cuidados
diante das alterações
de saúde.

A satisfação e a
importância em
participar do
acompanhamento de
enfermagem foram
demonstradas por
todos os
participantes, pela
possibilidade de
continuidade do
cuidado.

Construir e aplicar
follow-up de
enfermagem via
telefone pós-alta
hospitalar do
paciente submetido
ao TCTH autólogo.

Continua...
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5.1.1
Transplante de
medula óssea:
diagnósticos
de
enfermagem
em receptores
Vinicius Lino de
Souza Neto,
Michel Siqueira
da Silva Ádima
Kelle Veras de
Lima, Altamiro
Lucas
Pamplona
Fernandes
Gurgel Ana Elza
Oliveira de
Mendonça ,
Cristiane da
Silva Costa

2015

elencar os
principais
diagnósticos em
receptores
de medula óssea

A partir dos achados
da pesquisa foi
elencado os
diagnósticos
de enfermagem ditos
como prioritários aos
receptores de medula
óssea.

Os achados da
pesquisa evidenciam
que a articulação dos
diagnósticos de
enfermagem,
constitui um
instrumento essencial
para qualificar e
direcionar a
assistência para as
necessidades
humana básicas.

Mensurar a carga
de trabalho de
enfermagem
requerida por
pacientes
submetidos ao
transplante de
células-tronco
hematopoiéticas
(TCTH)

A média da carga de
trabalho de
enfermagem foi de
67,3% (DP 8,2) em
pacientes de TCTH
autólogo e de 72,4%
(DP 13,0) no TCTH
alogênico (p=0,1380).
O item Monitorização
e controles apontaram,
em mais de 50% das
observações, que os
pacientes
demandaram
intensificação deste
cuidado, exigindo duas
horas ou mais em
algum turno de
trabalho por motivos
de segurança,
gravidade ou terapia.

A carga de trabalho
foi de 69,7% (16,7 h),
muito próxima à
identificada em UTI,
apontando a
semelhança entre
estes pacientes em
termos de gravidade
e demandas de
cuidados. Este
aspecto é reforçado
pelos itens do NAS
mais pontuados, os
quais refletem a
magnitude e
complexidade dos
cuidados prestados
pela equipe de
enfermagem nas
distintas fases do
procedimento.

5.1.2
Carga de
trabalho de
enfermagem
em transplante
de célulastronco
hematopoiética
s estudo de
coorte
Juliana Bastoni
da Silva,
Valéria Cristina
Oliveira Póvoa
Maria Helena de
Melo Lima
Henrique
Ceretta Oliveira
Kátia
Grillo Padilha
Sílvia
Regina Secoli

2015

Continua...
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Utilizing the
Timed Up and
Go (TUG)
Assessment to
Evaluate
Physical
Functioning and
Fall Risk in an
Adult HCT
Population
Jennifer
Peterson, Peggy
Burhenn, Mary
Perrin, Beatriz
Avila, Lisa
McManus.

Beep, Beep,
Beep: Rescuing
patients and
nurses from
pump alarms on
an Inpatient
Bone Marrow
Transplant Unit
Pamela GrantNavarro,
Marianne
Wallace,
Kathleen Choo,
Jennifer
Feustel. M
Resumo de
Anais de
Congresso

2014

2014

Ensinar os
enfermeiros no uso
da avaliação
TIMED UP and GO
(TUG)
Determinar as
habilidades
motoras e risco de
queda dos
pacientes em
TCTH.

Não declarados

Enfermeiros foram
entrevistados após o
piloto (n25). Os
benefícios relatados
do TUG incluíram os
pacientes encorajados
a deambular e
motivaram a
oportunidade de
discutir
e educar os pacientes
sobre o funcionamento
físico e as quedas.
Escores anormais
foram registrados para
58% dos pacientes.
Uma queda
foi relatada no mês do
piloto em comparação
com 3 quedas em uma
unidade adjacente
com a mesma
população de
pacientes.

Um período
experimental mais
longo seria
necessário para
determinar a eficácia
da ferramenta com a
diminuição da queda.

Alarme de bomba é
uma ferramenta de
segurança para
enfermeiro .
O Ar em linha pode
representar um risco
de segurança, atrasar
o tratamento, causar
erros de medicação e
contribuem para a
queda do paciente.
A barragem de ruído é
um perigo não
intencional da
tecnologia
dessensibilizando o
enfermeiro ,
retardando o tempo de
resposta e impedindo
a recuperação.
A coleta de dados
após a colaboração
com o fabricante
resultou em uma
redução de 66% no ar,
no entanto, Etoposide
continuou a alarmar. A
válvula anti sifão nas
infusões de
etoposídeos
demonstraram uma
redução de 98% .

A implementação de
abordagem
multifacetada de
solução de
problemas resultou
em uma diminuição
significativa na
incidência de alarmes
de bombas. Um
ambiente mais
quieto melhora as
relações com os
pacientes, promove
uma sensação de
segurança e
confiança e aumenta
a satisfação do
paciente.
A implementação da
válvula anti-sifão será
avaliada para
posterior utilização
clínica.

Continua...
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Permanência do
Cateter de
Hickman em
Pacientes
Submetidos a
Transplante de
Células-Tronco
Hematopoéticas
Alogênico:
Estudo
Retrospectivo
Juliane Zagatti
Alves Pereira
Fernanda
Titareli Merizio
Martins Braga
Lívia Maria
Garbin ;
Lais Carvalho
Castanho;
Renata Cristina
de Campos
Pereira Silveira

2013

Autocuidado
após
Transplante de
medula óssea
autólogo no
processo de
cuidar do
enfermeiro
Edna Aparecida
Barbosa de
Castro
Angélica Mônica
Andrade, Kelli
Borges dos
Santos
Teresa Cristina
Soares, Luana
Torres Esterci.

2012

Analisar a
permanência do
cateter de Hickman
em pacientes
submetidos ao
transplante de
células-tronco
hematopoéticas
alogênico

Foram implantados 78
cateteres sendo o
tempo médio de
permanência dos
dispositivos de 41 dias
(DP=26,78). A média
do tempo transcorrido
entre o implante do
cateter e o início do
regime de
condicionamento foi
de quatro dias
(DP=4,6). Em 26
(33,4%) casos, a
indicação de retirada
do dispositivo ocorreu
por suspeita de
infecções relacionadas
ao cateter e, em
outros 24 (30,8%)
casos, a retirada
ocorreu após
seguimento
ambulatorial, sem
complicação
documentada no
prontuário

Compreender
como as
orientações
fornecidas no
momento da alta
sobre os cuidados
relacionados ao
transplante de
medula óssea
influenciam no
autocuidado após
a alta

O cuidado orientado
pelos profissionais de
saúde ao paciente e à
família no momento da
alta hospitalar
evidenciou-se como
fundamental ao
autocuidado.
A fase após a alta do
TMO evidencia uma
série de questões
emocionais, físicas e
sociais que perpassam
a necessidade de
autocuidado.

O cateter de Hickman
geralmente causa
complicações, entre
elas, a infecção, o
que leva a um curto
tempo de
permanência do
dispositivo in situ,
contrariando sua
proposta de longa
permanência.

o cuidado do
enfermeiro é
fundamental para a
adesão e sucesso do
autocuidado e,
assim, do sucesso do
transplante realizado.

Continua...
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Medidas
utilizadas na
prevenção de
infecções
TCTH:
evidências para
a prática

Livia Maria
Garbin
Renata Cristina
de Campos
Pereira Silveira
Fernanda
Titareli Merízio
Martins Braga
Emilia Campos
de Carvalho
Cuidado do
enfermeirono
Transplante
Autólogo de
células-tronco
hematopoiéticas de sangue
periférico.
(Protocolo)

2011

2010

Identificar e avaliar
as evidências
disponíveis em
relação ao uso de
filtros de ar de alta
eficiência,
isolamento protetor
e máscaras para a
prevenção de
infecção em
pacientes
submetidos ao
TCTH durante a
internação

O uso dos filtros
HEPA é recomendado
para pacientes
submetidos ao TCTH
alogênico, durante o
período de
neutropenia. O nível
das evidências do
isolamento protetor é
fraco (VI) e os estudos
avaliados não
recomendam o seu
uso. Não foram
avaliados estudos com
evidências fortes (I e
II) que justifiquem o
uso de máscaras.

Os resultados deste
estudo contribuem
para o planejamento
do cuidado do
enfermeiro aos
pacientes submetidos
ao TCTH.

Não declarado

Apresenta o protocolo
assistencial nas fases
de transplante: prétransplante;
mobilização, coleta e
armazenamento das
células progenitoras;
condicionamento;
infusão; aplasia e
recuperação medular;
alta hospitalar.

O transplante
autólogo possui
menor risco de
complicação grave,
porém tem como a
desvantagem é a
elevada taxa de
recaída da doença.

Examinar a
variação prática no
transplante de
células-tronco
hematopoiéticas
identificar a lacuna
entre os padrões .

Estatística descritiva
revelou variação
mínima de prática em
relação ao controle de
infecção
em todos os tipos de
transplantes ou
regimes de
condicionamento.
Práticas relativas à
implementação de
as restrições à
higiene, dieta e
interações sociais dos
pacientes variaram de
acordo com a fase do
transplante,
com as maiores
variações ocorridas
durante a fase póstransplante. Sessenta
e dois por cento dos
os entrevistados
relataram o uso de
diretrizes publicadas;
72% relataram usar
informações

Embora os padrões
publicados estejam
sendo considerados,
existe variação
prática em todos os
centros de
transplantes. Se a
variação é causada
pela falta de
conformidade com
diretrizes publicadas
ou pela má
delineação de
detalhes para os
provedores
traduzirem as
diretrizes na prática
não é conhecido.
Identificar lacunas na
literatura e
inconsistências nas
práticas de HSCT é
primeiro passo na
elaboração de
projetos baseados
em evidências que
podem ser usados

Hemorio

Hematopoietic
Stem Cell
Transplantation
Nursing: A
Practice
Variation Study

2009
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específicas da
organização
políticas

Prática de
Enfermagem em
TCTH
Maria Ribeiro
Lacerda, Joelma
Beatriz Girett de
Lima, Rute
BarbosaI

Transplante de
Medula óssea:
Proposta de
Dimensionamen
to dos Recursos
Humanos para a
Cuidado do
enfermeiro no
Centro de
Transplante de
Medula Óssea
do Instituto
Nacional de
Câncer
(dissertação)
Rita Machado
Torres

2007

2001

para padronizar a
prática e vincular as
melhores práticas
para melhorar os
resultados dos
pacientes

Descrever de
forma reflexiva a
prática de
enfermagem em
transplante de
células-tronco
hematopoéticas.

O cuidado do
enfermeiro
desenvolvido em
serviço de TCTH é
integral, centrado nas
necessidades dos
pacientes. Além dos
conhecimentos
técnicos e científicos o
enfermeiro exerce com
autonomia,
responsabilidade,
tomada de decisão,
gerenciamento das
ações de Enfermagem
e aprofundamento
sobre as condutas
terapêuticas.

A qualidade do
cuidado depende
também da busca do
aprimoramento
contínuo dos
enfermeiros, em
executar ações que
sejam cada vez mais
embasadas em
princípios e dados
científicos; o papel do
enfermeiro no TCTH
precisa ser mais bem
discutido e divulgado,
sendo um espaço
específico da
enfermagem que
carece de
publicações
nacionais e maior
visibilidade a
sociedade.

Dimensionar os
Recursos
Humanos
necessários no
cuidado do
enfermeiro direta e
indireta requerida
para os pacientes
submetidos ao
transplante de
medula óssea.

O dimensionamento
de recursos humanos
para a cuidado do
enfermeiro em
transplante de medula
óssea, ainda se
constitui em um
processo realizado de
forma empírica,
fundamentado na
prática cotidiana ou
com base em fórmulas
internacionais não
específicas e
inadequadas para
aplicação em
diferentes realidades
institucionais. Propõe
uma nova forma de
dimensionamento
usando a metodologia
de Ramey, baseada
na avaliação do grau
de dependência dos
pacientes, considera o
processo de trabalho
da enfermagem nas
suas atividades diretas
e indiretas e,
principalmente,

A observação e
avaliação dos
procedimentos da
equipe de
enfermagem nas
vinte e quatro horas
permitiram a
construção de um
dimensionamento
que pode ser
aplicado em outras
unidades, desde que
adequado às
realidades locais. O
volume de
assistência direta
exigida do enfermeiro
pelos pacientes
submetidos ao
transplante de
medula óssea nas
três fases
consideradas neste
estudo é muito
elevado,
principalmente se
comparado com o
tempo de assistência
despendido em
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observa e calcula as
horas necessárias de
enfermagem tendo em
vista o
dimensionamento dos
recursos humanos.

Contribuição à
organização de
serviços de
transplante de
medula óssea e
atuação do
enfermeiro.
Sueli Riul;
Olga Maiomoni
Aguillar

1997

Descrever a
organização de um
serviço de
transplante de
medula óssea
considerando a
infraestrutu-ra, os
recursos humanos
e operacionais e a
atuação do
enfermeiro

Para realização do
TMO são necessários
recursos humanos
especializados. O
enfermeiro que atua
em serviços de TMO
deve ter uma
formação
especializada para ter
competência em
assistir o paciente em
cada fase do
tratamento, atentando
para suas
especificidades, sendo
capaz de identificar as
intercorrências
próprias de cada uma
delas e propor
intervenções
adequadas A relação
máxima entre
enfermeiro e paciente
seja de um: dois
respectivamente.

outras
especialidades.

o enfermeiro que
atua em serviços de
TMO deve ter uma
formação
especializada para
ter competência em
assistir o paciente em
cada fase do
tratamento,
atentando para suas
especificidades,
sendo capaz de
identificar as
intercorrências
próprias de cada uma
delas e propor
intervenções
adequadas A relação
máxima entre
enfermeiro e paciente
seja de um: dois
respectivamente.

Fonte: dados da revisao de escopo.

Após a revisao de escopo, foi possível identificar os cuidados de enfermagem que
emergiram, de acordo com as fases do transplante, que estão elencados no Quadro 7 e
levando a elaboração de dois Infográficos ilustrativos (páginas 121e 122), que representam
os cuidados de enfermagem nas fases do TCTH e os cuidados recomendados, de acordo com
a literatura.
O infográfico serve para transmitir informações através do uso de imagens,
normalmente acompanhado de texto e funciona como se fosse um resumo didático,
possibilitando uma comunicação de maneira rápida e clara.
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Quadro 7 – Cuidados de enfermagem a pacientes submetidos a TCTH conforme revisão de
escopo
Cuidados de enfermagem
Controle da toxicidade cardiológica, renal, hepática, neurológica
e hematológica por conta do condicionamento
Justificativa: Devido a toxicidade dos quimioterápicos utilizados no condicionamento,
necessitando monitoração rigorosa para intervenção precoce.
✓
✓
✓
✓
✓

Monitorar e registrar os sinais vitais
Preencher adequadamente os registros no balanço hídrico
Pesar diariamente e registrar em impresso próprio
Administrar os uroprotetores e diuréticos durante infusão de ciclofosfamida
(prevenção de cistite hemorrágica)
Mensurar e registrar a circunferência abdominal diariamente
Descongelamento das células-tronco hematopoiética

Justificativa: As CTH quando criopreservadas necessitam ser descongeladas de forma segura
para serem infundidas, preservando a integridade das células.
✓
✓
✓
✓

Usar água destilada estéril no banho-maria para descongelar as células-tronco
hematopoiética
Manter a temperatura do banho-maria em 37ºC
Tempo máximo de descongelamento de aproximadamente 5 minutos
Realizar a desinfecção das conexões da bolsa com álcool a 70%, com fricção
rigorosa e, no mínimo, três movimentos rotatórios
Durante a infusão da células-tronco hematopoiética

Justificativa: o crioprotetor utilizado nas CTH pode causar reação anafilática, assim como o
volume de células pode acarretar sobrecarga volêmica. Procedimento estéril.
✓ Colocar o carrinho de emergência próximo ao leito do paciente
✓ Administrar anti-histamínico, antiemético, corticosteroide, antipiréticos e diuréticos 30
minutos antes da infusão
✓ Paramentar-se adecom avental, máscara e gorro
✓ Calçar luvas estéreis
✓ Colocar o campo estéril fenestrado sob a via que será utilizada
✓ Verificar compatibilidade ABO das células-tronco hematopoiética e do receptor
✓ Fazer o flush com solução salina antes e depois da infusão
✓ Infundir células-tronco hematopoiética com equipo para hemocomponentes, sem filtro
de leucorredução
✓ Infundir em via exclusiva do cateter
✓ Infundir com tempo máximo de 10 minutos para cada bolsa
✓ Monitorar e registrar os sinais vitais durante a infusão
✓ Realizar a desinfecção das conexões com álcool a 70%
✓ Atentar para sinais de hipersensibilidade ao dimetilsulfóxido (tremores, tosse, calafrios,
febre, vômito, dispneia e edema de glote)
✓ Homogeneizar a bolsa com células-tronco hematopoiética.
✓ Monitorizar e registrar o volume e o aspecto da diurese.
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Continua...
...continuação
Cuidados especializados
Justificativa: paciente em TCTH necessita de acesso venoso através de CVC para suportar
volume infundido, para coleta de amostras sanguínea, para infusão das próprias CTH.
✓ Auxiliar na inserção do Cateter venoso central (cateter de Hickman)
✓ Padronizar os cuidados relativos à inserção, manipulação e manutenção do cateter
✓ Trocar o curativo e fixar o cateter
✓ Manter a permeabilidade do cateter (solução salina heparinizada)
✓ Mensurar a extensão do cateter
✓ Treinar rotineiramente o manuseio do cateter
✓ Prevenir a obstrução trombótica do cateter venoso central
Prevenção de infecção (isolamento protetor)
Justificativa: Paciente aplasiado, sucetível a infecção.
Assegurar o uso de máscara facial, quarto com filtro HEPA e rotina de limpeza do quarto
Higiene das mãos antes e depois de entrar no quarto do paciente
Mucosite
Justificativa: complicação decorrente do regime de condicionamento. Pode levar a outras
complicações como xerostomia, dor, dificuldade para alimentar por via oral.
✓ Utilizar protocolo padrão de cuidado da cavidade oral
✓ Higienizar os dentes com escova macia
✓ Controlar a dor com administração de analgésicos
✓ Monitorar e registrar o status nutricional
DECH
Justificativa: Reação inflamatória feita pelas células imunocompetentes contra as CTH do
receptor. Pode acometer pele, trato gastrointestinal e fígado.
✓
✓
✓
✓
✓

Conhecer critérios de avaliação de DECH aguda e crônica
Avaliar a pele em busca de erupção cutânea, textura, mobilidade articular e registrar
Orientar o paciente os cuidados com a pele
Conhecer os efeitos colaterais do tratamento devido ao uso de esteroides (infecção,
dano microvascular, disfunção renal e miopatia esteroide)
DECH gastrintestinal
Processo de Enfermagem

Justificativa: intervenção independente do enfermeiro.
✓ Executar o processo de enfermagem (entrevista, exame físico, diagnóstico de
enfermagem, prescrição de enfermagem, checagem dos cuidados e registro)
✓ Avaliar desde pré-transplante
✓ Planejar, implementar e avaliar os planos de cuidados individualizados
Educação do paciente e familiar
Orientações na alta hospitalar visando ao autocuidado
Cuidados com a terapia intravenosa (preparar medicações em capela de fluxo laminar)
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Os infográficos 1 (figura 10) e 2 (figura 11 ) representam os cuidados que emergiram
da revisão de escopo, que estão descritas no quadro 7 e funcionam como um resumo didático
e simples do conteúdo escrito. Os infográficos foram elaborados por design gráfico com
experiência em produzir tal tipo de material.
Figura 10 Infográfico dos Cuidados do enfermeiro em TCTH

Fonte: dados da pesquisa. Arte: Claudio Rocha
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Figura 11 Infográfico 2 Cuidados do enfermeiro ao paciente
submetido TCTH

Fonte: dados da pesquisa. Arte: Claudio Rocha
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5.2

Indicadores direcionados aos cuidados prestados pelo enfermeiro ao paciente
submetido ao TCTH

O time de especialistas que aceitou participar da pesquisa foi composto por 15
membros, todos enfermeiros e a tabela 1 apresenta o perfil sócioeconômico dos mesmos.

Tabela 1 Características dos especialistas . Niterói, 2020
Características
Sexo
Feminino
Masculino
Total

f

%

12
03
15

70
30
100

Idade
30-39 anos
40-49 anos
50-59 anos
60-69 anos
Total

5
6
3
1
15
Maior titulação
Doutor
2
Mestre
9
Especialista
4
Total
15
Tempo de atuação como enfermeiro
5-14 anos
44
15-24 anos
5
25-34 anos
5
35-44 anos
1
Total
15
Atuação como enfermeiro em TCTH
Não se aplica
1
5-14 anos
3
15-24 anos
5
25-34 anos
5
35-44 anos
1
Total
15
Fonte: Dados da pesquisa

33,3
40,0
20,0
06,7
100
13,3
60
26,7
100
26,7
33,3
33,3
6,7
100
6,7
20, 0
33,3
33,3
6,7
100

A maioria dos especialistas é do sexo feminino (n=12; 70%) e a média de idade de
45 anos (n=6; 40%), todos com pós-graduaçao, sendo o de maior titulaçao com grau de
doutor (n= 2, 13,3%).
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O maior tempo de atuaçao como enfermeiro foi de 35 anos (n=1, 6,7%) e o menor
com 05 anos (n-4; 26,7%) o que garante a expertise da prática, trazendo a contribuiçao para
o processo, conforme recomendaçao da literatura. (BOURREE; SALMI, 2008)
5.2.1 Indicadores de avaliação do cuidado prestado pelo enfermeiro
Os indicadores identificados/elaborados durante a pesquisa foram categorizados de
acordo com o referencial de NREM, de estrutura, processo e resultado atendendo o objetivo
específico de: Elaborar os indicadores direcionados aos cuidados prestados pelo enfermeiro
ao paciente submetido TCHT.
Quadro 8 – Indicadores de avaliação do cuidado prestado pelo enfermeiro em TCTH
Indicador

Indicador1

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

Nome

Número de enfermeiros
especialistas

Relação do número de enfermeiros
por paciente

Hora de trabalho dia por paciente

Incidência de obstrução CVC

Indicador 5

Incidência de infecção em CVC

Indicador 6

Incidência de exteriorização
acidental de CVC

Indicador 7

Incidência de pacientes com
mucosite

Dimensão
NREM

Justificativa

Estrutura

Variável relacionada ao
enfermeiro e que interfere
na qualidade do cuidado
prestado.

Estrutura

Variável relacionada ao
quantitativo de enfermeiro
por paciente e que
interfere na qualidade do
cuidado prestado.

Estrutura

Variável relacionada ao
enfermeiro e ao paciente
que interfere na qualidade
do cuidado prestado.

Processo

Variável relacionada com
os cuidados
desenvolvidos pelo
enfermeiro.

Processo

Variável relacionada com
os cuidados
desenvolvidos pelo
enfermeiro.

Processo

Variável relacionada com
os cuidados
desenvolvidos pelo
enfermeiro.

Processo

Variável relacionada com
os cuidados
desenvolvidos pelo
enfermeiro
Continua...
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...continuação

Indicador 8

Taxa de efetividade de diagnóstico
de enfermagem de risco

Processo

Variável relacionada com
os cuidados
desenvolvidos pelo
enfermeiro

Resultado

Variável relacionada com
os cuidados
desenvolvidos pelo
enfermeiro.
Intervenção dependente

Indicador 9

Incidência de erro de medicação

Indicador 10

Incidência de Quase Falha
Relacionada à Administração de
Medicação

Resultado

Variável relacionada com
os cuidados
desenvolvidos pelo
enfermeiro.
Intervenção dependente

Indicador 11

Taxa de efetividade de prevenção
de complicações

Resultado

Variável de resultado
sensível ao cuidado do
enfermeiro

Indicador 12

Taxa de Modificações positivas nos
diagnósticos de enfermagem

Resultado

Variável de resultado
sensível ao cuidado do
enfermeiro

Fonte: dados da pesquisa

INDICADORES DE ESTRUTURA
Para avaliar os indicadores de estrutura, que estão relacionados às características
dos enfermeiros tem-se algumas afirmaçoes encontradas na literatura, que foram validadas
ou refutadas pelos especialistas, como a afirmativa abaixo:
[...] do seu ponto de vista, avalie seu nível de concordância ou discordância com
relaçao a afirmaçao “uma equipe de enfermagem especializada constitui uma das condições
vitais para o sucesso do transplante de medula óssea” (TORRES, 2001)
Outro Indicador a ser aferido é o de número de enfermeiros especialistas: a taxa é
aferida pela razão entre o número de enfermeiro com formação avançada numa área de
especialização de enfermagem dividida pelo número total de enfermeiros numa equipe. A
taxa é a relação entre duas grandezas e exprime a relação existente entre uma quantidade e
frequência de um fenômeno.
Nome do indicador: Taxa especialista
Definição: razão entre o número de enfermeiro com formação avançada numa área de
especialização de enfermagem dividida pelo número total de enfermeiros numa equipe
Numerador: Nº enfermeiros especialista
Denominador: Total de enfermeiros
Fórmula: Taxa especialista: Nº enfermeiros especialista
Total de enfermeiros
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Por não existir um método para o dimensionamento de recursos humanos de
enfermagem em TCTH, as instituições de saúde adotam os parâmetros para a assistência
intensiva, porém o transplantado apresenta risco aumentado de complicações necessitando
em todas as fases do transplante, uma assistência intensiva permanente. Existe a
recomendação de que a relação enfermeiro/paciente NÃO seja menor que 1:2. (TORRES,
2001; RIUL, 1990).
Em pesquisa realizada a carga de trabalho do enfermeiro em TCTH foi de 16,7 h,
“muito próxima à identificada em UTI, apontando a semelhança entre estes pacientes em
termos de gravidade e demandas de cuidados.”. A variável dependente carga de trabalho foi
mensurada no estudo pelo Nursing Activies Scores (NAS). Com o que não concorda Torres
(2001) que aponta que o paciente submetido TCTH tem uma maior complexidade e demanda
maior tempo do enfermeiro.
Indicador de horas por dia que o enfermeiro dispõe para cuidar do paciente.
Horas enfermeiro = Nº de enfermeiros em 24 h x N º de h que cada enfermeiro trabalha
Nº de leitos existentes na unidade
É condiçao que o paciente tenha um CVC para iniciar o condicionamento, sendo
importante sua manutençao durante a vigência de todo o tratamento , por este motivo , a
avaliação do cuidado relacionado a manutenção do CVC , pois o paciente irá ficar aplasiado
e uma nova punção poderá ter consequências graves para o paciente.

INDICADORES DE PROCESSO
Indicador de Processo relacionado incidência de obstrução do Cateter Venoso
Central:
Nome do indicador: Incidência de obstrução CVC
Definição: relação do número de CVC obstruídos dividido pelo número de pacientes com CVC
multiplicado por 100
Numerador: Número de cateter obstruído
Denominador: número de pacientes com cateter
Fórmula: nº cateter obstruído x 100
Nº pacientes com cateter
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Outro indicador importante é o de infecção em CVC, que pode indicar manipulação
equivocada, não implementação de protocolos de inserção e manutenção.
No tipo de CVC mais utilizado é o do tipo tunelizado de Hickman -Broviac por ter
uma luz interna maior e suportar grandes volumes infundidos.
Nome do indicador: Incidência de infecção em CVC
Definição: relação do número de cateter infectado dividido pelo número de pacientes com
cateter multiplicado por 100
Numerador: Número de cateter infectado
Denominador: número de pacientes com cateter
Fórmula: nº cateter infectado
x 100
Nº pacientes com cateter

Nome do indicador: Incidência de exteriorização acidental de CVC
Definição: relação entre o número de cateter tunelizado exteriorizado dividido pelo número total
de pacientes com cateter multiplicado por 100.
Numerador: Número de cateter infectado
Denominador: número de pacientes com cateter
Fórmula: nº cateter infectado
x 100
Nº pacientes com cateter

Devido ao regime de condicionamento, a mucosite pode aparecer, levando a quadros
álgicos , dependendo do grau da mucosite, bem como afetar a ingesta de alimentos.

Nome do indicador: Incidência de pacientes com mucosite
Definição: relação do número de pacientes com mucosite dividido pelo número de pacientes
internados para o transplante multiplicado pro 100
Numerador: Número de pacientes com mucosite
Denominador: número de pacientes transplantados
Fórmula: nº pctes com mucosite x 100
Nº pctes transplantados

Nome do indicador: Taxa de efetividade de diagnóstico de enfermagem de risco
Definição: É relação entre diagnóstico de risco e o diagnóstico real. Consiste na relação entre o
número total de pacientes que desenvolveram determinado problema, com risco previamente
documentado dividido pelo número de pacientes que desenvolveram este mesmo problema. Ex:
risco de queda; risco para infecção
Numerador: Número de pacientes que desenvolveram determinado problema com risco
previamente documentado
Denominador: número de pacientes que desenvolveram o problema real no mesmo período
Fórmula: TAXA: nº ptes que desenvolveram determinado problema com risco previamente documentado
Nº de pacientes que desenvolveram o problema real no mesmo período
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INDICADORES DE RESULTADO
Os indicadores de resultado fornecem evidência da efetividade dos cuidados dos
enfermeiros, que podem ser tanto das intervenções dependentes e das independentes.
Nome do indicador: Incidência de erro de medicação
Definição: relação entre erros de administração de medicamentos dividido pelo número de
pacientes por dia multiplicado por 100.
Numerador: Número de erros relacionados à administração de medicamentos
Denominador: número de pacientes dia
Fórmula:
erro de adm. de medicamentos =
nº de erros relacionados à administração de medicamentos x 100
nº de pacientes/dia

Outro indicador relacionado a intervenções dependentes é quase falha na
administração de medicamentos.
Nome do indicador: Incidência de Quase Falha Relacionada à Administração de Medicação.
Definição: relação entre o número de quase falha relacionada à administração de
medicamentos e o número de pacientes/dia, multiplicado por 100.
Numerador: Incidência de Quase falha Relacionada à Administração de Medicação
Denominador: número de pacientes dia
Fórmula:
Incidência de Quase falha Relacionada à Administração de Medicação =
nº de quase falha relacionadas ao processo de administração de medicação x 100
nº de pacientes/dia

Indicadores de intervenções independentes do enfermeiro.
Nome do indicador: Taxa de efetividade de prevenção de complicações.
Definição: consiste na relação entre o número total de pacientes com risco documentado de
um determinado problema que acabaram por não desenvolver a complicação e que tiveram
pelo menos uma intervenção de enfermagem implementada dividido pelo número total de
pacientes que tiveram previamente documentado o risco deste mesmo problema ou
complicação num determinado período de tempo multiplicado por 100.
Numerador: Nº pctes com risco documentado que não desenvolveram complicação
com pelo menos uma intervenção implementada num dado período
Denominador: Nº total de pacientes com risco documentado no mesmo período
Fórmula:
Nº pctes com risco documentado que não desenvolveram complicação
com pelo menos uma intervenção implementada num dado período
_______________________________________________________________________ X100
Nº total de pacientes com risco documentado no mesmo período
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Nome do indicador: Taxa de Modificações positivas nos diagnósticos de enfermagem
Definição: consiste na relação entre o número total de pacientes que tiveram um determinado
diagnostico/fenômeno resolvidos, com intervenção de enfermagem implementada e o número total
de pacientes com o mesmo diagnóstico /fenômeno no mesmo período multiplicado por 100.

Numerador: Incidência de Quase falha Relacionada à Administração de Medicação
Denominador: número de pacientes dia
Fórmula:
Nº pacientes que tiveram resolvidos o diagnóstico /fenômeno de enfermagem com
pelo menos uma intervenção documentada num dado período____________________ X 100
Nº de pacientes com este mesmo diagnóstico/fenômeno documentado no mesmo período

A validação de conteúdo representa o parecer dos especialistas em relação ao
domínio estudado, subsidiando a reformulação dos indicadores bem como a determinação
do Índice de validade de conteúdo (IVC) que mede a proporção de concordância dos
especialistas sobre determinados itens são apresentados na tabela 2. (ALEXANDRE, 2011)
A validade por especialista é uma forma importante de avaliação do conteúdo, pois
o pesquisador recebe o retorno sobre a qualidade da medida, bem como sugestão concretas
para sua melhoria. (RUBIO et al, 2003)
a)

Primeira rodada Delphi

Os dados obtidos na primeira rodada do Delphi em relação ao conteúdo estão
descritos na tabela 2.
Tabela 2 Percentual de concordância dos especialistas em relação a
representatividade das medidas dos indicadores de avaliação do cuidado do
enfermeiro em TCTH
Indicadores
IVC
1 Taxa de especialista
100%
2 Relação 1enf/2pac.
80%
3 Hora de trabalho dia por paciente
100%
4 Taxa de obstrução de CVC
100%
5 Taxa de infecção de CVC
100%
6 Taxa de exteriorização do CVC
90%
7 Taxa de mucosite
70%
8 Taxa de efetividade de diagnóstico de risco
82%
9 Taxa de erro de medicação
82%
10 Taxa de quase falha relacionada a administração de medicamento
82%
11 Taxa de efetividade de prevenção de complicações
73%
12 Taxa de modificações positivas no diagnóstico de enfermagem
90%
________________________________________________________________________
Fonte: dados da pesquisa
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A validação de conteúdo por meio do Delphi permitiu que os especialistas emitissem
pareceres sobre o conteúdo dos indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro em
TCTH e deu subsídios para a reformulação dos itens.
Os valores apresentados na Tabela 3 representam o percentual de especialistas que
avaliaram o conjunto de itens de cada indicadores, sendo que 2 itens obtiveram o IVC de
70%, podendo-se inferir que não são pertinentes quanto ao conteúdo.
Tabela 3 Percentual de concordância dos especialistas em relação a
representatividade e clareza dos itens de verificação dos indicadores de
avaliação do cuidado do enfermeiro em TCTH
Indicadores
IR
_______________________________________________________________________
1 Taxa de especialista
100
2 Relação 1enf/2pac.
0
3 Hora de trabalho dia por paciente
100
4 Taxa de obstrução de CVC
100
5 Taxa de infecção de CVC
100
6 Taxa de exteriorização do CVC
70
7 Taxa de mucosite
70
8 Taxa de efetividade de diagnóstico de risco
100
9 Taxa de erro de medicação
100
10 Taxa de quase falha relacionada a administração de medicamento
100
11 Taxa de efetividade de prevenção de complicações
100
12 Taxa de modificações positivas no diagnóstico de enfermagem
100
_______________________________________________________________________
Fonte: dados da pesquisa

O percentual do Inter-rater agreement (IR) que é a concordância intra-avaliadores e
os indicadores de número 1,3,4,5,8,9,10,11 e 12 obtiveram um percentual de 100% clareza
e representativos do cuidado que se quer medir, ou seja, tem fidedignidade.
O item 2 não foi considerado como claro e representatividade do cuidado estudado.
Isto se justifica por não ser um indicador, mas uma afirmação que carece de uma evidência
mais forte para sustentar. Corrobora os comentários dos especialistas que depende do tipo
de transplante e, que o cenário de 1 enfermeiro para cada 2 pacientes não reflete a realidade.
Não houve consenso nas duas rodadas, sendo indicado estudo mais aprofundado em relação
ao dimensionamento de enfermeiros necessários para o atendimento de paciente submetido
TCTH.
Os itens 6 e 7 obtiveram um percentual de 70% e com sugestão dos especialistas de
na taxa de mucosite levar em conta a partir do grau 3 e 4 que afetam mais o paciente
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provocando sialorreia intensa, dor e dificuldade na deglutição, comprometendo a situação
nutricional do paciente.
A taxa de exteriorização do cateter venoso central merece maior clareza, visto que a
exteriorização acontece nos cateteres do tipo semi-implantável tunelizados, como o do tipo
Hickman-Broviac, bem como a medida de exteriorização que será considerada como
problemática para o paciente.
b)

Segunda rodada Delphi

Após a primeira rodada e com os ajustes realizados, foi encaminhado novamente para
a apreciação dos especialistas.
A aplicação do coeficiente de kappa para os indicadores 1,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12 e
são apresentadas na tabela 4. Conforme relatado anteriormente, o indicador 2 foi retirado
porque tratava-se de uma afirmativa e não houve consenso entre os especialistas.
Tabela 4 Determinação da concordância Inter avaliadores pelo coeficiente de
kappa.
Indicador

Fleiss k

p valor

Concordância

1

1,00

<0,001

Excelente

3

0,969

<0,001

Excelente

4

0,956

<0,001

Excelente

5

1,00

<0,001

Excelente

6

0,969

<0,001

Excelente

7

0,969

<0,001

Excelente

8

1,00

<0,001

Excelente

9

1,00

<0,001

Excelente

10

1,00

<0,001

Excelente

11

0,969

<0,001

Excelente

12

100

<0,001

Excelente

Fonte: dados da pesquisa

Os valores da tabela 4 indicam um coeficiente de concordância excelente para os
itens avaliados. Os indicadores que não obtiveram concordância total foram o 3 (hora de
trabalho dia) com k= 0,969; o 4 (incidência de obstrução do CVC) com k=0,956; o 6
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(incidência de exteriorização acidental de CVC); o 7 (incidência de pacientes com mucosite)
com k=0,969; e finalmente, o 11 (Taxa de efetividade de prevenção de complicações ) com
k= 0,969.
Sendo assim, de acordo com os dados apresentados, o coeficiente de kappa variou de
0,956 – 1,00, com um excelente grau de concordância entre os especialistas e sendo
estatisticamente significante (p-valor <0,001).
O nível de concordância foi excelente para os indicadores avaliados quanto a sua
confiabilidade.
Em relação a questão da importância de indicadores para avaliação do cuidado do
enfermeiro em TCTH todos (100%) afirmaram ser importante devido algumas
características inerentes do tratamento.
Nenhum especialista sugeriu algum indicador que pudesse ser acrescentado a lista
dos que foram enviados.
Em relação a utilização dos indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro, os
especialistas opinaram:
Especialistas 1, 3, 5, 8, 11,12, 13 ,14 e 15 responderam que consideram importante a
utilização de indicadores.
Especialista 2: Considera importante devido à complexidade do cuidado.
Especialista 4: Considera importante pois avalia o cuidado prestado ao paciente.
Especialista 6: Considera importante pois o procedimento é complexo, com várias
fases e complicações.
Especialista 7: Considera importante para mensuração do cuidado neste ambiente.
Especialista 9: Considera importante devido a peculiaridades do cuidado.
Especialista 10: Os indicadores específicos direcionam o cuidado do enfermeiro e
equipe para um cuidado com qualidade e seguro, contribuindo para o tratamento,
recuperação e reabilitação do paciente.
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6 DISCUSSÃO
Nesta seção consta a discussão dos dados encontrados na pesquisa. Para tornar mais
claro, os cuidados que emergiram na primeira etapa com os dados da revisão de escopo
foram discutidos com a literatura específica e com o referencial teórico.

6.1

Discutir a utilização dos indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro em
pacientes submetidos ao TCTH
Os cuidados de enfermagem previnem doenças, promovem a autonomia dos

pacientes e os processos de readaptação, mas esses cuidados fundamentam-se na relação
entre enfermeiros e seus pacientes e, envolve atividades de avaliação, diagnóstico,
planejamento, intervenção e avaliação. (FAWCETT, 2005)
O cuidado do enfermeiro em TCTH é caracterizado por abarcar vários aspectos
distintos, a diversidade, a especificidade e dependentes do contexto onde ocorram, sendo
influenciado de acordo com Doran (2002) pelas variáveis de estrutura (relacionado aos
enfermeiros, ao paciente e a organização), processo (qualidade técnica do cuidado,
adequação e validade da informação produzida, integração e continuidade do cuidado) e o
resultado de todo cuidado (satisfação do paciente com o cuidado prestado, a capacitação, e
o autocuidado).
Em relação ao cuidado do enfermeiro ao paciente submetido TCTH deve ser
específico para cada fase do transplante, bem como ao tipo de enxerto, conforme dito
anteriormente.
O restabelecimento do sistema imunológico pode levar vários meses após a infusão
das células-tronco hematopoiética, devido à recuperação lenta dos linfócitos, e, durante este
período, os pacientes podem desenvolver complicações. O enfermeiro deve ter treinamento
para prevenir e gerenciar as complicações iniciais e tardias advindas do transplante de
células-tronco hematopoiética, como reações transfusionais, administração segura de
medicamentos, prevenção de infecção, manejo do cateter venoso central, educação do
paciente e familiares, e complicações do regime de condicionamento. (ORTEGA et al, 2004;
INCA, 2008; ORTEGA, STELMATCHUK, CRISTOFF, 2009)
O condicionamento é o uso de altas doses de quimioterápico, associado ou não à
irradiação corporal total, cuja finalidade é erradicar células malignas residuais, criar um
espaço para a enxertia das novas células e induzir a imunossupressão do receptor para
diminuir o risco de rejeição do enxerto. Assim, aumenta-se o risco de efeitos colaterais,
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requerendo cuidados especiais do enfermeiro para o controle da toxicidade nos sistemas
orgânicos, como controle da toxicidade cardiológica, renal, hepática, neurológica e
hematológica. (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008)
A hiper-hidratação com diurese forçada durante e até o dia seguinte a administração
de agente alquilante é uma das medidas mais efetiva na prevenção de cistite hemorrágica,
assim como o uso de uroprotetores e de diuréticos, encurtando o tempo de exposição da
bexiga a medicamentos, como a ciclofosfamida, e evitando os efeitos tóxicos. (ORTEGA et
al, 2004; INCA, 2008; ORTEGA; STELMATCHUK; CRISTOFF, 2009)
O uso do cateter venoso central para infusão de célula-tronco hematopoiética evita
danos à rede venosa periférica, devido à alta osmolaridade das células-tronco
hematopoiéticas criopreservadas, bem como serve para a infusão de grande número de
soluções (soro, antibióticos e hemoterápicos, e soluções hipertônicas) e a coleta de amostras
sanguíneas para exames laboratoriais, sendo o cateter de Hickman o pioneiro − usado até os
dias atuais. Dentre as complicações do cateter de Hickman, estão a arritmia, seu mau
posicionamento, a embolia gasosa, o pneumotórax, a hemorragia, a deiscência, a infecção,
sua fratura, a embolização e sua migração, justificando os cuidados preconizados. A infecção
relacionada ao cateter venoso central leva ao aumento da mortalidade, bem como do tempo
de internação nos primeiros 6 meses após o implante. (Ibid)
O uso de via exclusiva para infusão se deve à incompatibilidade das células-tronco
hematopoiéticas com outros fluidos e medicamentos (exceto solução salina 0,9%), que
poderiam danificá-las. (INCA, 2008)
O curativo diário do óstio de inserção do cateter permite a inspeção da pele ao redor,
em busca de sinais de infecção ou irritação, pela tração e pela fixação do cateter, enquanto a
mensuração é parâmetro para identificar sua exteriorização. (ORTEGA et al, 2004; INCA,
2008; ORTEGA; STELMATCHUK; CRISTOFF, 2009)
As células-tronco no transplante autólogo ou do sangue de cordão umbilical estão
criopreservadas, e o descongelamento em banho-maria, na temperatura de 37ºC a 40ºC,
garante a viabilidade celular. (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008).
A administração de medicamentos antes da infusão previne a ocorrência de reações
adversas ligadas à presença do dimetilsulfóxido, no caso das células-tronco hematopoiéticas
criopreservadas, bem como na vigência de incompatibilidade no sistema ABO entre receptor
e doador. Por conta da possibilidade de reação, é necessário que o carrinho de emergência
esteja próximo do paciente para atendimento rápido.
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A incompatibilidade do sistema ABO não é motivo de impedimento para a realização
do transplante, porém o enfermeiro deve ter este conhecimento antes da infusão, para o
planejamento do cuidado do paciente, visto que a incompatibilidade está ligada a reações
adversas, como hemólise aguda (no momento ou logo após a infusão) e tardia (5 a 15 dias
após a infusão). (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008; ORTEGA; STELMATCHUK;
CRISTOFF, 2009)
A infecção é uma das maiores causas de morbidade e mortalidade em pacientes
submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiética, sendo muito importante uma
equipe de enfermagem qualificada, para prevenir, detectar e tratar as infecções por meio de
precauções como higiene das mãos, uso de máscara, luvas, capotes, quartos individuais com
filtro. ((ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008).
O uso do filtro high-efficiency particulate air (HEPA) tem como função a prevenção
de infecções fúngicas, que podem ser letais nesta clientela. Pacientes submetidos ao
transplante de células-tronco hematopoiética alogênico foram acompanhados por 100 dias
pós-transplante, tendo sido observada baixa incidência de pneumonia naqueles em que os
quartos dispunham de filtro HEPA. (ORTEGA et al, 2004).
Nos pacientes imunossuprimidos e neutropênicos, a higiene oral para prevenção da
mucosite é importante, para prevenir lesões na barreira mucosa, acarretando infecções, dor,
desnutrição e sangramento. (ORTEGA et al, 2004; INCA, 2008; ORTEGA,
STELMATCHUK; CRISTOFF, 2009)
Os principais diagnósticos de enfermagem obtidos foram risco de infecção e de
funções hepática prejudicada e cardiovascular prejudicadas. Os cuidados de enfermagem
incluíram controle de sinais vitais, avaliação da ingesta alimentar, cuidados com cateteres,
controle de exames laboratoriais, avaliação do funcionamento dos sistemas corporais,
administração de medicamentos e transfusões, medidas de controle de transmissão de
microrganismos, educação em saúde/serviço e comunicação integrada com a equipe
interdisciplinar. (INCA, 2008)
O objetivo da prática de enfermagem de promover a saúde, prevenir a doença,
restaurar a saúde e enfrentar a incapacidade e para que esses objetivos sejam alcançados o
enfermeiro tem que ter conhecimentos, habilidades e pensamento crítico para dar resposta
as demandas necessárias da pessoa que precisa do cuidado do enfermeiro, só sendo possível
com aquisição e desenvolvimento de conhecimento adquiridos no processo de formação.
(LILLIS et al, 2014)
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O conhecimento de enfermagem é definido como a organização das ideias, teorias e
conceitos específicos da disciplina que são encontrados na literatura. Surge da soma da
educação em enfermagem, da prática e da pesquisa e a presença ou ausência destas
atividades determinará a qualidade do cuidado. (BENOLIEL, 1987; GUNTER,
ALLIGOOD, 2002).
Segundo Doran (2011) uma equipe qualificada incrementa a qualidade do cuidado
prestado, estando em consonância com resultado da pesquisa que identifica a necessidade
do enfermeiro que trabalha em TCTH ser especialista.
A relação baixa entre o número de enfermeiros para cuidar dos pacientes já foi
apontada como um fator de redução nas taxas de mortalidade, de úlcera por pressão, infecção
em pacientes cirúrgicos. Apesar da busca realizada apontar um enfermeiro para cada 02
pacientes, não houve consenso entre os especialistas. (AIKEN et al, 2003)
A reflexão dos resultados alcançados com o cuidado prestado pelo enfermeiro ao
paciente submetido TCTH pressupõe a identificação causas e sugestões para melhoria do
cuidado neste contexto, justificando a dimensão de estrutura relacionada ao enfermeiro como
a formação, treinamento, experiência na área. (DORAN, 2002)
A relação de maior número de enfermeiros com menor taxa de mortalidade pode ser
explicada pelo fato dos pacientes morrerem em consequência das complicações das situações
das quais poderiam ser recuperados se fossem detectadas e tratadas a tempo que pode ocorrer
quando não existe um número adequado de enfermeiros com experiência (AIKEN et al,
2003).

Outra correlação encontrada no estudo de Aiken é que o maior número de

enfermeiros satisfeitos tinha menor mortalidade e eventos negativos, relacionando a
estrutura organizacional como fator que interfere no resultado do cuidado do enfermeiro.
Em estudo realizado por Fagerström, Kinnunen, Saarela (2018) encontrou relação
estatisticamente significante entre o número de horas de cuidado do enfermeiro e eventos
adversos relacionados à segurança do paciente e mortalidade.
De acordo com Doran (20020 o enfermeiro possui conhecimento científico e
competência técnica na implementação de planos de cuidados adequados e na intervenção
eficaz, de forma a diminuir os impactos negativos na saúde do paciente e que neste estudo
pode ser relacionado a incidência de mucosite, aos cuidados com o CVC. Por este motivo, a
variável do enfermeiro relacionada a sua experiência, habilidade e conhecimento interfere
no resultado final.
O conhecimento das fases do TCTH, das complicações advindas do tratamento
permite intervenções precoces com intuito de reduzir danos e mortalidade. As intervenções
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prescritas pelo enfermeiro permitem identificar e quantificar os resultados sensíveis aos
cuidados de enfermagem. Está relacionado as atividades independentes do enfermeiro, de
acordo com o referencial teórico.
O NREM associa os resultados aos três domínios da intervenção de enfermagem com
os resultados de interesse, que são o controle de sintomas, a ausência de complicações, as
capacidades funcionais e de autocuidado, o conhecimento da doença e do tratamento, a
satisfação do paciente com o cuidado prestado, bem como o custo deste cuidado e que podem
ser mensurados através dos indicadores propostos.
As variáveis de experiência, conhecimento e o nível de competência são associadas
ao enfermeiro que podem afetar a qualidade do cuidado prestado, assim como o número de
enfermeiros por turno e por paciente, bem como a autonomia e a organização dos cuidados.
(IRVINE; SIDANI; HALL,1998; DORAN, 2002).
Na pesquisa a relação entre o quantitativo de enfermeiro para cada paciente foi de
1:2, mas não houve consenso dos especialistas quanto o indicador. Concordam que o
paciente requer atenção maior do enfermeiro, mas não validaram a relação, porém as
variáveis estruturais relacionadas ao enfermeiro (idade, experiência, conhecimento,
competências) são importantes para enquadrar os cuidados efetivados e o NREM inclui a
relação enfermeiro-paciente como um processo de interação e gerenciamento do cuidado.
Doran (2002) cita que o tempo adequado para prestar o cuidado é relacionado
positivamente com o desempenho independente e interdependente, ou seja, a relação entre o
número de profissionais de enfermagem para número de pacientes interfere no desempenho.
Como foi demonstrado, o paciente submetido ao TCTH necessita de cuidados específicos e
varia de acordo com a fase do transplante, com a fonte de célula-tronco, o regime de
condicionamento, porém até o momento não dispõe de uma fórmula de dimensionamento de
pessoal específico, sendo equiparado ao de terapia intensiva.
As intervenções independentes do enfermeiro são aquelas que são funções atribuíveis
aos enfermeiros, ou seja, que não necessitam de prescrição médica, e são realizadas após um
juízo clínico visando beneficiar o paciente e obter um resultado sensível aos cuidados de
enfermagem, que nesta pesquisa são os indicadores relacionados ao CVC, ao diagnóstico
de enfermagem de risco, mucosite. (IRVINE; SIDANI; HALL, 1998; DORAN, 2004)
Já as intervenções dependentes são relacionadas a prescrição médica e os indicadores
elaborados foram a taxa de erro de administração de medicação e quase falha na
administração. (IRVINE; SIDANI; HALL, 1998; DORAN, 2002)
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A avaliação de risco de um paciente, como por exemplo o risco de infecção, de queda,
traduz efetiva melhoria da qualidade do cuidado. Cabe ao enfermeiro no TCTH implementar
medidas que avaliem de forma a ter na sua prática ações preventivas para minimizar o risco
para mucosite, de infeção do CVC, contribuindo para a qualidade do cuidado e sendo
resultado de algo prescrito pelo enfermeiro. (DORAN , 2011)
Doran et al. (2002) destacam como indicador de resultado das práticas de
enfermagem o autocuidado do paciente, que apareceu na revisão de escopo realizada para
identificar os cuidados de enfermagem ao paciente submetido TCTH. Este resultado está
relacionado a estrutura-resultado, pois a intervenção do enfermeiro visando o autocuidado
depende das variáveis do paciente como escolaridade, idade.
Em outro estudo conduzido por Doran (2011) para analisar o conhecimento dos
pacientes acerca da prescrição de medicamentos e tratamentos, capacidade de reconhecer
sinais e sintomas, capacidade de realizar o tratamento prescrito e conhecimento do que fazer
em caso de emergência. Os resultados indicaram que a prestação de cuidados de enfermagem
aumentou no paciente, o seu conhecimento, a capacidade e a participação no seu autocuidado
traduzindo uma melhoria na sua funcionalidade.
O autocuidado é assim um item sensível como indicador de resultado, para avaliar a
prática do enfermeiro, pois estes profissionais focam-se no diagnóstico e intervenção junto
do doente para o desenvolvimento de respostas face à sua doença (Sidani et al, 2004)
O NREM (DORAN, 2002) considera que existe evidência que as variáveis de
resultado são influenciadas por múltiplos fatores estruturais e de processo e que existem
resultados associados a diferentes papéis desempenhados pelos enfermeiros (intervenções
independentes e interdependentes).
O indicador para determinar o número de enfermeiro especialistas obteve consenso
sendo alicerçado no NREM, em que o nível de formação do enfermeiro relaciona-se de
forma positiva com o desempenho independente e interdependente, assim como o tempo em
que este enfermeiro está na instituição.
O resultado sensível ao cuidado do enfermeiro pode ser definido como a influência
dos cuidados, das ações, e das decisões tomadas por enfermeiros no resultado obtido.
(DORAN, 2002)
Retornando ao objetivo geral da pesquisa de construir uma matriz de avaliação
através de indicadores da avaliação do cuidado do enfermeiro em TCTH, tendo como
referencial o NREM a matriz fica representada no quadro 9 e na figura 10.
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Uma matriz de indicadores serve para organizar o grupo indicadores e definindo suas
características principais. (RIPSA, 2008)
Quadro 9 Matriz de indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro em TCTH.
Nome

Justificativa

Dimensão
NREM

Número de enfermeiros
especialistas

Variável relacionada ao enfermeiro e que
interfere na qualidade do cuidado
prestado.

Estrutura

Relação do número de
enfermeiros por paciente

Variável relacionada ao quantitativo de
enfermeiro por paciente e que interfere
na qualidade do cuidado prestado.

Estrutura

Hora de trabalho dia por
paciente

Variável relacionada ao enfermeiro e ao
paciente que interfere na qualidade do
cuidado prestado.

Estrutura

Incidência de obstrução
CVC

Variável relacionada com os cuidados
desenvolvidos pelo enfermeiro.

Processo

Incidência de infecção em
CVC

Variável relacionada com os cuidados
desenvolvidos pelo enfermeiro.

Processo

Incidência de exteriorização
acidental de CVC

Variável relacionada com os cuidados
desenvolvidos pelo enfermeiro.

Processo

Incidência de pacientes com
mucosite

Variável relacionada com os cuidados
desenvolvidos pelo enfermeiro

Processo

Taxa de efetividade de
diagnóstico de enfermagem
de risco

Variável relacionada com os cuidados
desenvolvidos pelo enfermeiro

Processo

Incidência de erro de
medicação

Variável relacionada com os cuidados
desenvolvidos pelo enfermeiro.
Intervenção dependente

Resultado

Incidência de Quase Falha
Relacionada à
Administração de
Medicação

Variável relacionada com os cuidados
desenvolvidos pelo enfermeiro.
Intervenção dependente

Resultado

Taxa de efetividade de
prevenção de complicações

Variável de resultado sensível ao
cuidado do enfermeiro

Resultado

Taxa de Modificações
positivas nos diagnósticos
de enfermagem

Variável de resultado sensível ao
cuidado do enfermeiro

Resultado

Fonte: autora (2020)
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Para resumir de forma didática foi feita também a figura 12 com a matriz dos
indicadores.
Figura 12 – Matriz de Avaliação do cuidado do enfermeiro em TCTH

Fonte: elaboração da autora. Arte Claudio Rocha

A Avaliação do cuidado do enfermeiro em TCTH através do uso de indicadores que
avaliam as três dimensões de estrutura, processo e resultado. A estrutura, que está
relacionada às características do enfermeiro (especialização na área) e da organização (a
relação do número de enfermeiro por paciente e o número de horas desprendido no cuidado).
No componente processo, os indicadores são intervenções independentes do enfermeiro
(cuidados com a manipulação do CVC, diagnósticos de enfermagem de riscos). Já o
componente resultado associa domínios da intervenção do enfermeiro que são o controle de
sintomas, a ausência de complicações.
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7 CONCLUSÃO
Esta pesquisa teve como objetivo construir uma matriz de avaliação através de
indicadores da avaliação do cuidado do enfermeiro em TCTH que foi alcançado com a
identificação dos que podem ser utilizados neste cenário.
O transplante de célula-tronco hematopoiética tem evoluído bastante nas últimas
décadas, com o desenvolvimento de técnicas de mobilização e descongelamento de célulastronco hematopoiéticas. Os transplantados são pacientes acometidos por intensos efeitos
adversos, causados pelas drogas administradas, e requerem cuidado do enfermeiro
especializada e adequadamente estruturada.
Apesar da evolução do tratamento, observa-se ainda a pouca produção do
conhecimento da área, estando mais presente em forma de resumos em anais de congressos,
denotando a pouca socialização do saber produzido, ficando restrito a um grupo, levando a
opção pela revisão de escopo e um recorte temporal maior, além da utilização de referências
antigas.
O conhecimento específico do cuidado do enfermeiro ao paciente submetido ao
transplante de célula-tronco hematopoiética permite ao enfermeiro o reconhecimento de
complicações nessa clientela, favorecendo intervenções precoces e visando ao
restabelecimento do paciente, além de contribuir para um cuidado do enfermeiro baseado
em evidências.
A atividade de enfermagem no transplante de célula-tronco hematopoiética é
complexa e em alto número. O paciente tem status clínico complexo e dinâmico, e a
terapêutica medicamentosa é complexa, em função da toxicidade e dos eventos adversos,
requerendo conhecimento do enfermeiro para um cuidado adequado, conforme
demonstrado.
O enfermeiro na unidade de TCTH, executa cuidados simples e complexos que
necessitam de longos períodos de prática e capacitação, pois o cuidado ao usuário
transplantado é integral e os cuidados especializados exigidos no serviço não são adquiridos
na formação acadêmica do profissional enfermeiro, exigindo uma capacitação para que
cheguem à expertise e possam assumir as responsabilidades requeridas na prática
profissional .
Dessa maneira a busca por maiores conhecimentos, a prática baseada em evidencias é
necessária visto que é um cuidado que tem as particularidades em cada momento especifico
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do seu processo de tratamento e o enfermeiro tem que estar apto para atuar e identificar as
possíveis complicações, mitigando-as, prevenindo ou restabelecendo a saúde do paciente.
A avaliação do cuidado do enfermeiro em TCTH é uma ferramenta importante para
o planejamento e para a gestão do serviço, pois fornece subsídios para tomada de decisão,
bem como constitui evidência do resultado do cuidado do enfermeiro.
Com o uso dos resultados obtidos através do uso dos indicadores é possível fazer a
avaliação, o planejamento adequado, identificar melhorias, alocação de recursos e
consequentemente, melhorando a qualidade do cuidado prestado ao paciente submetido
TCTH.
Diante disto confirma-se a tese de que a relação entre as variáveis estruturais da
organização, dos pacientes, dos enfermeiros com as variáveis de processo e resultados em
saúde fornecem um guia para a avaliação dos resultados dos cuidados de enfermagem,
subsidiando a prática clínica e de gerenciamento do enfermeiro, o que foi alcançado com a
identificação e elaboração de indicadores assistenciais e gerenciais.
O percurso realizado a partir do questionamento da avaliação do cuidado ao paciente
submetido TCTH permitiu identificar indicadores para este cenário devido a especificidade
e complexidade deste paciente.
O enfermeiro trabalha de forma conjunta com outras profissões, mas o enfermeiro
tem que assumir o cuidado como sua atividade e demonstrar que suas ações independentes
são eficazes ao paciente submetido TCTH.
Cada vez mais o enfermeiro tem que comprovar através de dados mensuráveis e que
permitam fazer um acompanhamento ao longo do tempo que o seu cuidado tem qualidade e
que promovem melhoria na saúde do paciente.
A comprovação da efetividade do cuidado prestado pelo enfermeiro implica na
mensuração, avaliação e análise destes dados obtidos.
O reconhecimento perante a sociedade da importância do cuidado prescrito e
implementado pelo enfermeiro só se dará se os mesmos demonstrarem que são importantes
neste processo.
Assim o registro deve ser feito de forma adequado, bem como a utilização de uma
linguagem padronizada e universal ajudaria na construção do processo de avaliação do
cuidado.
É necessário que os profissionais de enfermagem sejam sensibilizados com a
necessidade de avaliação da prática dos seus cuidados, que não tem caráter punitivo, mas
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como medida para implantação de medidas corretivas com objetivo de melhoria do cuidado
e a própria valorização da profissão.
A limitação do trabalho está no fato da dificuldade do retorno das respostas pelos
pareceristas, que mesmo sendo on-line, demanda um tempo para ler e responder, ocupando
um tempo que poderia estar descansando, pois conforme foi apontado, a carga horária
semanal é de 40h ,visto que a enfermagem ainda não conseguiu ter sido atendida na
regulamentação da jornada de 30h.
Como sugestão de futuros estudos tem-se aplicação no campo do modelo de
avaliação do cuidado do NREM, com a utilização de instrumentos de medidas validados
para mensurar as variáveis que estão na dimensão da estrutura, como as características dos
enfermeiros, o perfil do paciente e da instituição, influenciando nos resultados do cuidado
do enfermeiro. O levantamento dos diagnósticos e intervenções preconizadas e implantadas
pelos enfermeiros e o desfecho no TCTH.
Os resultados sensíveis em enfermagem emergem em função das intervenções
diagnosticadas, prescritas e planejadas por enfermeiros. Mensurar o resultado do cuidado do
enfermeiro é importante para garantia da satisfação do paciente, do enfermeiro, bem como
demonstrar a efetividade desse cuidado.
Os resultados do processo de avaliação são essenciais para a melhoria da prática da
profissão e demonstrar a contribuição do enfermeiro nos cuidados em saúde.
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9 APÊNDICES
Apêndice I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM CIDADANIA E GERÊNCIA NA
ENFERMAGEM – NECIGEN
Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde
Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde
Comitê de Ética de Pesquisa da UFF
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Dados de identificação
Título do Projeto: Indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro em Transplante de
célula tronco hematopoiética: estudo misto
Pesquisador Responsável: Marina Izu
Orientadora: Profª Drª Zenith Rosa Silvino
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora
Afonso da Costa UFF
Telefones para contato: (21) 2629-9493 e 2629-9492
Tel: (21) 9427-4657 e-mail: tcthenfuff@gmail.com
Nome do voluntário:______________________________________________________
______________________________________________________________________
O(a) senhor(a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa que irá subsidiar a
minha tese intitulada: AVALIAÇÃO DO CUIDADO DO ENFERMEIRO EM
TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOÉTICA: estudo
metodológico, sob responsabilidade da professora doutora Zenith Rosa Silvino e da
doutoranda Marina Izu. Os participantes foram escolhidos pela expertise na área. Sua
participação consiste em responder um questionário disponível eletronicamente, além de um
questionário estruturado para traçar o perfil sócio demográfico dos especialistas que
aceitaram participar da pesquisa. A pesquisa tem como objetivo principal: Desenvolver um
modelo de gerenciamento da qualidade do cuidado do enfermeiro em Transplante de Célula
Tronco Hematopoiética. Ao aceitar participar da pesquisa, o (a) senhor(a) deverá:
eletronicamente aceitar participar da pesquisa, que corresponderá a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, o qual poderá ser impresso, se assim o desejar;
responder ao questionário online.
O questionário por ser on-line poderá ser respondido no momento e local de sua
preferência e após a leitura e consideração das respostas, o mesmo irá retornar para mais
uma rodada, até a obtenção do consenso entre os participantes.
O(a) senhor (a) não será remunerado por sua participação e nem terá ônus. O risco
para participar da pesquisa é mínimo por envolver apenas resposta ao questionário online,
em que o tempo médio de preenchimento gira em torno de 15 minutos.

161
O anonimato é garantido em todas as fases da pesquisa, garantindo a
confidencialidade e a privacidade. Todos os dados obtidos na pesquisa serão usados
exclusivamente com finalidade científica e os resultados publicados em periódicos
científicos e em congressos da área, com intuito da divulgação do conhecimento alcançado.
O benefício em participar da pesquisa é aumentar o conhecimento científico na área
de enfermagem, levando a melhoria no cuidado prestado ao paciente.
O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer
necessidade de justificativa.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de
acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs
leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que
os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias.
Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes,
incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi
aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações,
entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00
horas:
E.mail: etica@vm.uff.br

Tel/fax: (21) 26299189

Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e concordo em
participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

Seu aceite equivale a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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Apêndice II – Convite para o estudo
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM CIDADANIA E GERÊNCIA NA
ENFERMAGEM – NECIGEN
Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde
Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde
Comitê de Ética de Pesquisa da UFF
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

CONVITE PARA O ESTUDO
O Objetivo deste projeto é o desenvolvimento de indicadores para avaliação do
cuidado do enfermeiro em Transplante de Células Tronco Hematopoiética baseado no
“NURSING ROLE EFFECTIVENESS MODEL” que eu desenvolvo sob orientação da
Professora Doutora Zenith Rosa Silvino, no Programa de Ciências no Cuidado em Saúde, da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso da Costa, da Universidade Federal Fluminense,
para subsidiar minha tese. Utilizarei o Método de Delphi para validação dos indicadores, de
forma on-line.
Vocês foram escolhidas para fazer parte do painel de especialistas a avaliarem e
validarem os indicadores por serem experts no assunto e atuarem diretamente em Unidades
de Transplante de Células Tronco Hematopoiética (TCTH), no cuidado do enfermeiro de
pacientes em pré e pós-transplante TCTH.
Por favor, leia atentamente as instruções abaixo, que é o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) antes do prosseguimento para a pesquisa.
Para tanto, será necessário avaliarem seguindo o roteiro a seguir, opinando sobre a
concordância ou discordância em relação aos indicadores escolhidos, além de fazer sugestão
de outros indicadores que possam melhor avaliar a qualidade do cuidado do enfermeiro a
pacientes submetidos TCTH.
Abaixo, algumas orientações para o preenchimento:
1.
Preencher cada item com a opção de 1 (um) a 04 (quatro) Escala Likert
1- discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3-concordo parcialmente e 4- concordo
totalmente.
2.
Ao dar nota 1 (um) sugira uma melhoria ou explique por que, se possível baseado
na literatura;
3.
Preencham suas considerações com texto destacado, em cor diferente do texto
original (azul, por exemplo);
4.
Sinta-se à vontade para incluir suas considerações não contempladas no roteiro
5.
Analisem e façam considerações acerca da sequência dos itens, clareza de escrita
e propriedade de empregabilidade.

É possível que façamos mais de uma rodada para validar os indicadores desta forma,
assim que terminar de avaliar esta primeira rodada, denominada DELPHI I, analisarei
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as considerações e repassarei um resumo das adequações realizadas conforme suas
sugestões, e, ainda havendo discordâncias ou considerações a fazer, faremos uma
segunda rodada, e assim por diante até chegarmos a um consenso. Por definição,
usaremos o máximo de 03 rodadas. Itens com alta concordância (≥85%) serão incluídos
na lista de verificação.
Potenciais Riscos e Benefícios
O risco para participar da pesquisa é mínimo por envolver apenas resposta ao
questionário online, em que o tempo médio de preenchimento gira em torno de 30 minutos,
estando em consonância ao princípio de não maleficência.
Os prováveis benefícios da participação do estudo:
Elaborar e validar indicadores de avaliação do cuidado do enfermeiro em TCTH.
Fornecer subsídios para o planejamento de programas de melhoria na qualidade do cuidado
do enfermeiro em TCHT.
Participação e retirada do estudo
A participação é voluntária. Você tem todo direito de tudo ou pedir a retirada em qualquer
fase do estudo. Decidir não participar ou escolher deixar o estudo incompleto não resultará
em nenhuma consequência negativa ao participante. Seu nome não será vinculado às
respostas da sua pesquisa.
Consentimento
Seu consentimento para participar desta pesquisa será implícito selecionando a opção “Sim,
eu concordo em participar deste estudo (continue a responder ) "e enviando suas
respostas após a conclusão.
Privacidade e Confidencialidade
As respostas da sua pesquisa serão mantidas estritamente confidenciais e os resultados do
estudo serão acessíveis apenas ao investigador principal e orientador da pesquisa e será
destruído após 05 anos.
Quem contactar
Se você tiver alguma dúvida sobre a pesquisa, entre em contato com o pesquisador principal,
Marina Izu, no e-mail izu.marina@gmail.com ou no telefone (21) 99427-4657. Ou com a
orientadora da pesquisa Drª Zenith Rosa Silvino, no e-mail zenithrosa@id.uff.br.
Em caso de dúvidas sobre a aprovação deste projeto, entre em contato com o Comitê
de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP
FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08h00min às
17h00min: E.mail: etica@vm.uff.br
Tel/fax: (21) 26299189
Declaração de consentimento
Li as informações anteriores e concordo voluntariamente em ser participante deste estudo.
Por favor, indique seu consentimento, fornecendo seu nome completo e selecionando a
opção apropriada.
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Nome do participante

Declaração de consentimento
Sim, eu concordo em participar deste estudo (continue a pesquisa).
Não concordo em participar do estudo (encerre a pesquisa).
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Apêndice III – Questionário (Instrumento socioprofissional dos experts)
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM CIDADANIA E GERÊNCIA NA
ENFERMAGEM – NECIGEN
Programa de Pós-graduação em Ciências do Cuidado em Saúde
Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde
Comitê de Ética de Pesquisa da UFF
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Questionário
INSTRUMENTO SOCIOPROFISSIONAL DOS EXPERTS
Sexo: F ( ) M ( )
1. Idade: ____anos
2. Tempo de formação. _____ anos
3. Pós-graduação: ( ) Especialista ÁREA
4.
( ) Mestrado
5.
( ) Doutorado
6. Tempo de atuação como enfermeiro: ______anos
7. Tempo de atuação como enfermeiro em TCTH: ______anos
8. Atua como enfermeiro de unidade ou Centro TCTH de instuição: ( ) Pública ( )
Privado
9. Vínculo do trabalho com a instituição: ( ) CLT ( ) prestador de serviço de empresa
terceirizada ( ) Servidor Público
10. Carga horária semanal de trabalho na Instituição
11. Já atuou como docente em TCTH? ( ) sim
( ) não
12. Já foi palestrante em evento nacional ou internacional de TCTH ? ( ) sim
( ) não
13. Já participou de mesa redonda ou evento científico de TCTH? ( ) sim
( ) não
14. Já foi orientador de programa de pós graduação (especialização, mestrado ou
doutorado) ( ) sim
( ) não
15. Tem pesquisas na área de avaliação do cuidado de enfermagem? ( ) sim
( ) não
16. É autor de artigo científico relacionado TCTH ou de avaliação do cuidado de
enfermagem? ( ) sim
( ) não
17. Já participou de estudo de validação? ( ) sim
( ) não
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INDICADORES DE ESTRUTURA
Cada item da pesquisa consiste em um item para consideração no indicador de
estrutura.
A) Do seu ponto de vista, avalie seu nível de concordância ou discordância com relaçao a
afirmaçao “uma equipe de enfermagem especializada constitui uma das condições vitais para
o sucesso do transplante de medula óssea” (TORRES, 2001), usando a escala de Likert de
5 pontos abaixo, variando de "Discordo totalmente " a "Concordo totalmente"
1- discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente
Por favor, deixe seu comentário.

Indicador de número de enfermeiros especialistas: a taxa é aferida pela razão entre o número
de enfermeiro com formação avançada numa área de especialização de enfermagem dividida
pelo número total de enfermeiros numa equipe.
Taxa especialista: Nº enfermeiros especialista
Total de enfermeiros
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
B) Por não existir um método para o dimensionamento de recursos humanos de enfermagem
em TCTH, as instituições de saúde adotam os parâmetros para a assistência intensiva, porém
o transplantado apresenta risco aumentado de complicações necessitando em todas as fases
do transplante, uma assistência intensiva permanente. Existe a recomendação de que a
relação enfermeiro/paciente NAO seja menor que 1:2. (TORRES, 2001; RAUIL, 19990
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
C) Devido à complexidade que demanda avanços tecnológicos constantes, esta especialidade
requer um quadro de enfermeiros com treinamento específico na área, assim como
participação em programas de reciclagem e educação continuada. (TORRES, 2001)
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Por favor deixe seu comentário
D) Em pesquisa realizada, a carga de trabalho do enfermeiro em TCTH foi de 16,7 h, “muito
próxima à identificada em UTI, apontando a semelhança entre estes pacientes em termos de
gravidade e demandas de cuidados.” Sobre esta afirmativa:
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
E) Indicador de horas por dia que o enfermeiro dispõe para cuidar do paciente
Horas enfermeiro = Nº de enfermeiros em 24 h x N º de h que cada enfermeiro trabalha
Nº de leitos existentes na unidade
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INDICADORES DE PROCESSO RELACIONADO AO CATETER VENOSO
CENTRAL
Incidência de obstrução CVC
Definição: relação do número de CVC obstruídos dividido pelo número de pacientes com
CVC multiplicado por 100
Incidência de obstrução CVC: nº cateter obstruído
x100
Nº pctes com cateter
Questões de validade do indicador
O indicador está relacionado ao cuidado do enfermeiro em TCHT.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Existe evidência científica que associa este indicador ao cuidado do enfermeiro TCTH.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a validade
deste indicador
Questões de relevância
O indicador é útil para orientar avaliação do cuidado do enfermeiro ao paciente submetido
TCTH.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Existem ações que podem ser implementadas nos processos clínicos/ administrativos para
melhorar os resultados deste indicador.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a importância
/ relevância deste indicador.
Questões de viabilidade na obtenção dos dados
Os dados para a construção do indicador estão disponíveis.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Os dados disponíveis para a construção do indicador são adequados.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Os custos associados à obtenção dos dados para a construção do indicador são
justificáveis.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a viabilidade
deste indicador.
Questões abertas
Você sugere alguma modificação na definição e/ou especificações deste indicador?
Sempre que possível, descreva as evidências que apoiam as mudanças sugeridas.
Existe alguma outra coisa que você queira comentar sobre este indicador?
Você sugere algum outro indicador? Sempre que possível, descreva as evidências que
apoiam a construção do indicador.
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Incidência de infecção em CVC.
Definição: relação do número de cateter infectado dividido pelo número de pacientes com
cateter multiplicado por 100.
Incidência de infecção CVC: nº cateter infectado
Nº pctes com cateter

x100

Questões de validade do indicador
O indicador está relacionado ao cuidado do enfermeiro em TCHT.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Existe evidência científica que associa este indicador ao cuidado do enfermeiro TCTH.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a validade
deste indicador
Questões de relevância
O indicador é útil para orientar avaliação do cuidado do enfermeiro ao paciente submetido
TCTH.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Existem ações que podem ser implementadas nos processos clínicos/ administrativos para
melhorar os resultados deste indicador.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a importância
/ relevância deste indicador.
Questões de viabilidade na obtenção dos dados
Os dados para a construção do indicador estão disponíveis.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Os dados disponíveis para a construção do indicador são adequados.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Os custos associados à obtenção dos dados para a construção do indicador são
justificáveis.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a viabilidade
deste indicador.
Questões abertas
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Você sugere alguma modificação na definição e/ou especificações deste indicador?
Sempre que possível, descreva as evidências que apoiam as mudanças sugeridas.
Existe alguma outra coisa que você queira comentar sobre este indicador?
Você sugere algum outro indicador? Sempre que possível, descreva as evidências que
apoiam a construção do indicador.

Incidência de exteriorização de CVC:
Definição: relação entre o número de cateter tunelizado exteriorizado dividido pelo número
total de pacientes com cateter multiplicado por 100.
Incidência de exteriorização de CVC : nº cateter exteriorizado
Nº pctes com cateter
Questões de validade do indicador

x100

O indicador está relacionado ao cuidado do enfermeiro em TCHT.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Existe evidência científica que associa este indicador ao cuidado do enfermeiro TCTH.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a validade
deste indicador
Questões de relevância
O indicador é útil para orientar avaliação do cuidado do enfermeiro ao paciente submetido
TCTH.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Existem ações que podem ser implementadas nos processos clínicos/ administrativos para
melhorar os resultados deste indicador.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a importância
/ relevância deste indicador.
Questões de viabilidade na obtenção dos dados
Os dados para a construção do indicador estão disponíveis.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Os dados disponíveis para a construção do indicador são adequados.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Os custos associados à obtenção dos dados para a construção do indicador são
justificáveis.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a viabilidade
deste indicador.
Questões abertas
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Você sugere alguma modificação na definição e/ou especificações deste indicador?
Sempre que possível, descreva as evidências que apoiam as mudanças sugeridas.
Existe alguma outra coisa que você queira comentar sobre este indicador?
Você sugere algum outro indicador? Sempre que possível, descreva as evidências que
apoiam a construção do indicador.

Incidência de pacientes com mucosite
Definição: relação do número de pacientes com mucosite dividido pelo número de pacientes
internados para o transplante multiplicado por 100
Incidência de pacientes com mucosite : nº pctes com mucosite x 100
Nº pctes transplantados
Questões de validade do indicador
O indicador está relacionado ao cuidado do enfermeiro em TCHT.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Existe evidência científica que associa este indicador ao cuidado do enfermeiro TCTH.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a validade
deste indicador
Questões de relevância
O indicador é útil para orientar avaliação do cuidado do enfermeiro ao paciente submetido
TCTH.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Existem ações que podem ser implementadas nos processos clínicos/ administrativos para
melhorar os resultados deste indicador.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a importância
/ relevância deste indicador.
Questões de viabilidade na obtenção dos dados
Os dados para a construção do indicador estão disponíveis.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Os dados disponíveis para a construção do indicador são adequados.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Os custos associados à obtenção dos dados para a construção do indicador são
justificáveis.
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Considerando a sua pontuação em cada pergunta anterior, como você avalia a viabilidade
deste indicador.
Questões abertas
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Você sugere alguma modificação na definição e/ou especificações deste indicador?
Sempre que possível, descreva as evidências que apoiam as mudanças sugeridas.
Existe alguma outra coisa que você queira comentar sobre este indicador?
Você sugere algum outro indicador? Sempre que possível, descreva as evidências que
apoiam a construção do indicador.

Taxa de efetividade de diagnóstico de enfermagem de risco
Definição: É relação entre diagnóstico de risco e o diagnóstico real. Consiste na relação entre
o número total de pacientes que desenvolveram determinado problema, com risco
previamente documentado dividido pelo número de pacientes que desenvolveram este
mesmo problema. Ex: risco de queda; risco para infecção.
TAXA: nº ptes que desenvolveram determinado problema com risco previamente
documentado
Nº de pacientes que desenvolveram o problema real no mesmo período

INDICADORES DE RESULTADO
Incidência de erro de medicação
Definição: relação entre erros de administração de medicamentos dividido pelo número de
pacientes por dia multiplicado por 100.
erro de adm. de medicamentos = nº de erros relacionados à administração de medicamentos x 100
nº de pacientes/dia

1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Você sugere alguma modificação na definição e/ou especificações deste indicador?
Sempre que possível, descreva as evidências que apoiam as mudanças sugeridas.
Existe alguma outra coisa que você queira comentar sobre este indicador?
Referência : Terapia Farmacológica em Transplante de Medula Óssea: Contribuição para a
Prática da Enfermagem. Rosimeire Barbosa Fonseca1 * Silvia Regina Secolli. Rev. Bras.
Oncologia Clínica 2006 . Vol. 3 . N.º 8 (Mai/Ago) 13-18
Incidência de Quase Falha Relacionada à Administração de Medicação
Definição: relação entre o número de quase falha relacionada à administração de
medicamentos e o número de pacientes/dia, multiplicado por 100.
Equação para cálculo: Incidência de Quase falha Relacionada à Administração de Medicação
= nº de quase falha relacionadas ao processo de administração de medicação x 100
nº de pacientes/dia
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Você sugere alguma modificação na definição e/ou especificações deste indicador?
Sempre que possível, descreva as evidências que apoiam as mudanças sugeridas.
Existe alguma outra coisa que você queira comentar sobre este indicador?
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Taxa de efetividade de prevenção de complicações
Definição: consiste na relação entre o número total de pacientes com risco documentado de
um determinado problema que acabaram por não desenvolver a complicação e que tiveram
pelo menos uma intervenção de enfermagem implementada dividido pelo número total de
pacientes que tiveram previamente documentado o risco deste mesmo problema ou
complicação num determinado período de tempo multiplicado por 100.
Nº pctes com risco documentado que não desenvolveram complicação
com
pelo
menos
uma
intervenção
implementada_num
dado
________________________________________________________________________ X100
Nº total de pacientes com risco documentado no mesmo período

período

Qual sua avaliação em relação a este indicador:
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Você sugere alguma modificação na definição e/ou especificações deste indicador?
Sempre que possível, descreva as evidências que apoiam as mudanças sugeridas.
Existe alguma outra coisa que você queira comentar sobre este indicador?

Taxa de Modificações positivas nos diagnósticos de enfermagem
Definição: consiste na relação entre o número total de pacientes que tiveram um determinado
diagnostico/fenômeno resolvidos, com intervenção de enfermagem implementada e o
número total de pacientes com o mesmo diagnóstico /fenômeno no mesmo período
multiplicado por 100.
Nº pacientes que tiveram resolvidos o diagnóstico /fenômeno de enfermagem com
pelo menos uma intervenção documentada num dado período__________________ x 100
Nº de pacientes com este mesmo diagnóstico/fenômeno documentado no mesmo período

Qual sua avaliação em relação a este indicador:
1 - discordo totalmente, 2- discordo parcialmente, 3- não tenho opinião, 4- concordo
parcialmente e 5- concordo totalmente.
Você sugere alguma modificação na definição e/ou especificações deste indicador?
Sempre que possível, descreva as evidências que apoiam as mudanças sugeridas.
Existe alguma outra coisa que você queira comentar sobre este indicador?
Taxa de ganhos possíveis/esperados de efetividade
Taxa de satisfação dos pacientes com o cuidado do enfermeiro
Taxa de incidência de diagnóstico de enfermagem
Prevalência de diagnóstico de enfermagem
Taxa de frequência relativa
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10 ANEXO I
AUTORIZAÇAO DO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO II

INDICADORES CQH
Indicador: Incidência de Queda de Paciente
Definição: relação entre o número de incidência de queda de paciente e o número de
pacientes/dia, multiplicado por 1000.
Equação para cálculo: Incidência de Queda de Paciente = nº de quedas
x 1000
nº de pacientes/dia
Responsável pelo dado: enfermagem
Frequência de levantamento: ( ) Diário ( ) Semanal (X) Mensal ( ) Anual
Dimensão da coleta: (X) Todas as unidades da instituição
( ) Em unidades específicas. Quais?
Observações: • Entende-se por queda um evento não intencional que resulta no deslocamento
do paciente para o chão ou para um nível mais baixo em relação à sua posição inicial. •
Considerar como fatores de risco para queda a idade acima de 60 anos, história de quedas,
déficit cognitivo/agitação e confusão mental, distúrbios do equilíbrio e marcha, fraqueza,
incontinência ou necessidade de assistência no banheiro, uso de psicoativos e diuréticos e
utilização de dispositivos auxiliares de mobilidade.
• O denominador deverá representar somente os pacientes internados independente do local
da queda.
Indicador: Incidência de Extubação não Planejada de Cânula Endotraqueal
Definição: relação entre o número de extubação não planejada e o número de paciente
intubado/dia, multiplicado por 100.
Equação para cálculo:
Incidência de Extubação nãoPlanejada de Cânula Endotraqueal=
nº extubação não planejada x100
nº paciente intubado/dia
Responsável pelo dado: enfermagem
Frequência de levantamento: ( ) Diário ( ) Semanal (X) Mensal ( ) Anual
Observações: • Extubação não planejada consiste na retirada acidental ou não planejada da
cânula endotraqueal
Indicador: Incidência de Saída Não Planejada de Sonda Ora/Nasogastroenteral para
Aporte Nutricional
Definição: relação entre o número de saída não planejada de sonda ora/nasogastroenteral e
o número de paciente com sonda oro/nasogastroenteral/dia multiplicado por 100.
Equação para cálculo: Incidência de Saída não Planejada de Sonda Ora/Nasogastroenteral
= nº de saída não planejada de sonda Oro/Nasogastroenteral x 100 nº de paciente com sonda
Oro/Nasogastroenteral /dia
Responsável pelo dado: enfermagem
Frequência de levantamento: ( ) Diário ( ) Semanal (X) Mensal ( ) Anual
Dimensão da coleta: (X) Todas as unidades da instituição
( ) Em unidades específicas. Quais? _________________
Observações: Considerar para a coleta: • Retirada da sonda pelo próprio paciente ou
acompanhante. • Retirada da sonda não planejada por ocasião de manipulação ou transporte.
• Saída não planejada em situações clínicas (náuseas, vômitos e tosse), excluir sonda aberta
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e outras finalidades que não aporte nutricional. • Obstrução e problemas relacionados ao
material (rompimento, perfuração, deterioração do material, entre outros).
Indicador: Incidência de Úlcera por Pressão (UP) – Unidade de Internação Adulto
Definição: relação entre o número de casos novos de pacientes com úlcera por pressão em
um determinado período e o número de pessoas expostas ao risco de adquirir úlcera por
pressão no período, multiplicado por 100.
Equação para cálculo: Incidência de UP Unidade de Internação Adulto = nº de casos novos
de pacientes com UP em um determinado período x 100 nº de pessoas expostas ao risco de
adquirir UP no período
Responsável pelo dado: enfermagem
Frequência de levantamento: ( ) Diário ( ) Semanal (X) Mensal ( ) Anual Dimensão da coleta:
( ) Todas as unidades da Instituição
(X) Em unidades específicas. Quais? Unidade de Internação
Observações: • As UP são definidas como “áreas de localização de necrose tissular que se
desenvolvem quando o tecido de acolchoamento é comprimido entre uma proeminência
óssea e uma superfície externa por um período prolongado” (National Pressure Ulcer
Advisory Panel, 2007). • Número de casos novos de pacientes com UP é o número de
pacientes novos que apresentaram UP e não o número de úlceras novas que esses mesmos
pacientes possam apresentar. • As escalas de risco servem para pontuar justamente o risco
de uma população e têm grande importância ao constituírem estratégias para diminuir a
incidência de formação de UP, por meio da priorização de pacientes e intervenções
preventivas eficazes. A Escala de Braden é amplamente empregada por ter sido validada em
diversos estudos, populações, para a Língua Portuguesa e submetida a testes de
confiabilidade.
Indicador: Incidência de Erro de Medicação
Definição: relação entre o número de erros relacionados à administração de medicamentos
e o número de pacientes / dia, multiplicado por 100.
Equação para cálculo: Incidência de erro relacionado à administração de medicamentos = nº
de erros relacionados à administração de medicamentos x 100 nº de pacientes/dia
Responsável pelo dado: enfermagem
Frequência de levantamento: ( ) Diário ( ) Semanal (X) Mensal ( ) Anual
Dimensão da coleta: (X) Todas as unidades da instituição
( ) Em unidades específicas. Quais? ____________________
Observações: • Erro de medicação é todo incidente relacionado à segurança do paciente, que
envolve o processo de medicação, no qual ocorreu um erro nas etapas de prescrição,
dispensação, preparação, administração ou monitoramento. O erro de medicação é
considerado quando o medicamento foi, efetivamente, administrado no paciente. • A
responsabilidade pela identificação e notificação do erro de medicação é da equipe
multiprofissional. • No denominador da equação considerar os pacientes internados
independente do local onde aconteceu o erro. • Critérios de inclusão: Será considerado erro
de medicação as ações relacionadas à: - Dose divergente da prescrita: uma dose maior ou
menor que a prescrita ou doses duplicadas administradas ao paciente; - Via de administração
divergente da prescrita: administração de uma medicação em via diferente da prescrição
médica; - Administração de medicamento não prescrito: medicamento não autorizado pelo
médico ou divergente do estabelecido em protocolo; - Não administração ou omissão de
dose: não administração de uma dose prescrita para o paciente. Não se caracteriza como erro,
quando o paciente recusa a medicação ou se houver uma contraindicação reconhecida; Tempo de infusão divergente do prescrito: administração de um medicamento fora do
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intervalo de tempo predefinido na prescrição médica; - Administração de medicamento com
diluição errada: medicamento com diluição diferente da prescrição ou do estabelecido em
protocolos institucionais; - Administração simultânea de medicamentos incompatíveis:
medicamentos que não podem ser administrados concomitantemente; - Administração de
medicamento em via correta, porém em lateralidade incorreta: medicamento administrado
na via prescrita, porém em local ou lado errado; - Administração de medicamento vencido:
prazo de validade expirado; - Administração de medicamento deteriorado: medicamento
com a integridade física ou química comprometida; - Administração de medicamento com
alergia referida previamente: paciente refere alergia ao medicamento e o mesmo é prescrito
e administrado.
Indicador: Incidência de Quase Falha Relacionada à Administração de Medicação
Definição: relação entre o número de quase falha relacionada à administração de
medicamentos e o número de pacientes/dia, multiplicado por 100. Equação para cálculo:
Incidência de Quase falha Relacionada à Administração de Medicação = nº de quase falha
relacionadas ao processo de administração de medicação x 100 nº de pacientes/dia
Responsável pelo dado: enfermagem
Frequência de levantamento: ( ) Diário ( ) Semanal (X) Mensal ( ) Anual
Dimensão da coleta: (X) Todas as unidades da Instituição
( ) Em unidades específicas. Quais? _________________
Observações: • Quase falha é todo incidente relacionado à segurança do paciente,
envolvendo o processo de medicação, no qual ocorreu um erro nas etapas de prescrição,
dispensação, preparação, administração ou monitoramento. É considerado quando o evento
não atinge o paciente, ou seja, quase ocorreu o erro, porém foi detectado antes que o
medicamento fosse administrado ao paciente. • A responsabilidade pela identificação e
notificação da quase falha relacionada ao processo de medicação é da equipe
multiprofissional. • Critérios de inclusão: será considerada quase falha as ações relacionadas
à: - Dose divergente da prescrita; - Via de administração divergente da prescrita; Medicamento não prescrito; - Omissão de dose; - Tempo de infusão divergente do prescrito;
- Medicamento com diluição errada; - Medicamentos incompatíveis; - Medicamento em via
correta, porém em lateralidade incorreta; - Medicamento vencido; - Medicamento
deteriorado; - Medicamento com alergia referida previamente.
Indicador: Incidência de Flebite
Definição: relação entre o número de casos de flebite em um determinado período e o
número de pacientes-dia com acesso venoso periférico, multiplicado por 100.
Equação para cálculo: Incidência de Flebite = nº de casos de flebite x 100 nº de pacientes /
dia com acesso venoso periférico
Responsável pelo dado: enfermagem
Frequência de levantamento: ( ) Diário ( ) Semanal (X) Mensal ( ) Anual
Dimensão da coleta: (X) Todas as unidades da instituição
( ) Em unidades específicas. Quais? _________________
Observações: • Flebite consiste em um processo inflamatório na parede da veia, associado
ao eritema, com ou sem dor, edema, endurecimento do vaso ou cordão fibroso palpável, com
ou sem drenagem purulenta. • Recomenda-se: - Inspecionar o local da inserção do cateter e
a evolução dos sinais flogísticos a cada 6 horas, aplicando a Escala de Classificação de
Flebite - Retirar o acesso venoso periférico imediatamente após a detecção do Grau 1.
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ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE FLEBITE
GRAU
SINAIS CLÍNICOS
0
Sem sinais clínicos.
1
Presença de eritema, com ou sem dor local.
2
Presença de dor, com eritema e ou edema.
3
Presença de dor, com eritema e ou edema, com endurecimento e cordão
fibroso palpável.
4
Presença de dor, com eritema e ou edema, com endurecimento e cordão
fibroso palpável maior que 2,5 cm de comprimento, drenagem purulenta
Fonte: Alexander M. Infusion Nursing: Standards of Practice Infusion-related
complications.

