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RESUMO 

 

Tanabe, Fabiola Mika. Idosos frágeis em Unidades de Terapia Intensiva: 
prevalência, caracterização e carga de trabalho de enfermagem. [Dissertação]. 
Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo, 2021. 

 

Introdução: A população de idosos é crescente e, consequentemente, maior é o 

quantitativo de idosos hospitalizados, refletindo nas admissões em Unidades de 

Terapia intensiva (UTIs). A prevalência e condição de fragilidade dos idosos admitidos 

nas UTIs, bem como os desfechos e a carga de trabalho de enfermagem dispendida 

para o cuidado dos idosos são pouco conhecidas. Objetivos: Identificar idosos frágeis 

na UTI e caracterizar sua fragilidade nos domínios físicos, sociais e psíquicos; 

comparar as caraterísticas sociodemográficas, da hospitalização, condições clínicas 

e dos aspectos físicos, sociais e psíquicos entre idosos frágeis e não frágeis e, analisar 

a carga de trabalho de enfermagem de idosos de acordo com a condição de 

fragilidade. Metodologia: Estudo transversal, prospectivo cuja amostra incluiu 

pacientes com idade > 60 anos e internação > 24h no Centro de Terapia Intensiva 

(CTI) de hospital universitário em São Paulo. A coleta de dados foi realizada de 

outubro/2017 a abril/2018. Tilburg Frailty Indicator (TFI) foi aplicado para identificar 

fragilidade no idoso e o Nursing Activities Score (NAS) para mensurar carga de 

trabalho de enfermagem. A análise estatística descritiva e inferencial foram realizadas 

aplicando-se testes conforme o tipo de variável, tendo como nível de significância o p 

< 0,05. Resultados: Na amostra com 204 idosos, a condição de fragilidade foi 

constata em 156 (76,5%). O TFI indicou que a fragilidade dos idosos associou-se à 

precariedade das condições físicas do idoso (p<0,05), à falta de ter pessoas ao seu 

lado (p<0,001), ao sentimento de tristeza, nervosismo e ansiedade (p<0,001) e 

dificuldade de enfrentar problemas (p<0,041). Evidenciou-se maior gravidade da 

doença em idosos frágeis do que não frágeis (52,1 vs 47,1, p=0,029), mas a fragilidade 

não foi associada ao tempo de internação na UTI e no hospital e à mortalidade dos 

idosos. A condição de fragilidade não elevou a carga de trabalho da equipe de 

enfermagem (p=0,179). Conclusão: Os idosos frágeis apresentaram maior gravidade 

da doença, associada à necessidade de suporte familiar e social, e apresentou alta 

carga de trabalho de enfermagem como os não frágeis. Novos estudos que avaliem a 

fragilidade de forma multidimensional são importantes para melhor atender as 
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necessidades, evitar desfechos desfavoráveis e proporcionar melhor qualidade de 

vida aos idosos. 

 

Descritores: Idoso fragilizado; Enfermagem; Carga de trabalho; Cuidados críticos; 

Unidades de terapia intensiva. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The number of older adults is growing in the general population which 

reflects on higher admission rates in hospitals and consequently in the Intensive Care 

Units (ICU). The prevalence and frailty of old adults admitted in ICUs, the major 

outcomes and the nursing workload on such care are mostly unknown. Objectives: 

Identify frail older people hospitalized in the ICU and characterize their frailty in the 

physical, social and psychological domains; compare the sociodemographic and 

clinical conditions, the physical, social and psychological characteristics between frail 

and non-frail old adults and investigate the nursing workload regarding the frail 

condition. Method: This is a prospective cross-sectional study whose sample included 

patients aged > 60 years with length of stay > 24h in the ICU of a University Hospital 

in São Paulo. The data collection was performed from October 2017 to April 2018. The 

Tilburg Frailty Indicator (TFI) was applied to identify frailty in old adults and the Nursing 

Activities Score (NAS) to measure the nursing workload. Descriptive and inferential 

statistical analysis tests were performed according to the types of variables, 

considering p<0,05 as statistical significance. Results: Frailty was identified in 156 

(76,5%) of the 204 old adults sample. The TFI indicated that frailty was associated with 

poor physical conditions (p<0,05), lack of supporting people (p<0,001), sadness and 

nervousness/anxiety (p<0,001) and difficulty or inability to cope with problems 

(p<0,041). Illness severity was higher in frail elderly (p=0,029), but frailty was not 

associated with the length of stay in the ICU, hospital, or mortality rate. The frail 

condition did not increase the nursing workload (p=0,179). Conclusion: Frail older 

people showed higher illness severity, associated with the need for family and social 

support, and high nursing workload similar to non-frailty. New studies that assess frailty 

in a multidimensional way are important to improve care, avoid negative outcomes and 

provide quality of life to the older adults. 

 

 

Key-words: Frailty elderly; Nursing; Nursing workload; Critical care; Intensive care 

units. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde publicado pela Organização 

Mundial as Saúde (OMS) em 2015 aponta que o ritmo de envelhecimento populacional 

vem crescendo rapidamente. Até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em 

número de idosos e aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas terão mais de 60 

anos.(1) 

Idoso é definido, segundo a OMS, como pessoas com mais de 60 anos em 

países em desenvolvimento e mais de 65 para países desenvolvidos.(1) O Estatuto do 

idoso brasileiro considera a idade igual ou superior a 60 anos e garante, legalmente, 

diversos direitos sociais e relacionados à saúde.(2) 

A idade cronológica de 60 anos é considerada uma referência temporal para as 

esperadas mudanças relacionadas ao processo de envelhecimento ou senescência 

nos seus diversos aspectos, destacando-se os fisiológicos. A senilidade por sua vez, 

diz respeito aos acometimentos fisiopatológicos decorrentes do processo e podem 

comprometer a qualidade de vida do indivíduo no decorrer do envelhecimento.(3) 

O envelhecimento é definido como o conjunto de alterações fisiológicas que 

ocorrem de forma progressiva e natural durante a vida adulta, que, com frequência, 

porém não sempre, reduz a autonomia e a independência do indivíduo.(3) Dentre as 

alterações decorrentes da senescência, a vulnerabilidade fisiológica dos idosos é 

razão de inúmeros estudos.  

Os termos “frágil e fragilidade” tem sido utilizados para caracterizar 

vulnerabilidade fisiológica e psicossocial. De acordo com a descrição disponível no 

Medline Medical Subject Heading (MeSH) ou nos Descritores de Ciências de Saúde 

(DeCS) “idoso fragilizado” ou ‘‘frail elderly’’ é utilizado como sinônimo (na forma 

singular e plural) de idoso dependente e idoso debilitado e, ainda, como idoso com 

deficiência funcional ou idoso débil.  
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A dimensão da fragilidade do idoso pode ser melhor compreendida 

considerando-se a condição de vulnerabilidade que cada indivíduo apresenta. Não é 

incomum indivíduos idosos com a mesma idade apresentarem diferentes condições 

de vulnerabilidade, principalmente quando comparados em relação à situação de 

saúde.(4) Em outras palavras, o idoso se torna frágil por diminuição da reserva 

funcional levando à perda de habilidade de manter a homeostase corpórea, 

implicando em maior dificuldade na recuperação de doenças e, quando internados, a 

alta hospitalar pode ser postergada.(5) 

O termo “fragilidade” ainda é muito debatido e controverso, já que alguns 

estudiosos definem o conceito como algo unidimensional(6) considerando somente 

características físicas (fenotípicas) do indivíduo. Em contraposição, outros autores 

acreditam que o processo seja multifatorial(7), englobando outros domínios da vida 

humana, como características sociais e psicológicas.(5) 

A síndrome da fragilidade favorece o aumento da prevalência de doenças 

crônicas não transmissíveis e o impacto da necessidade de atenção cada vez mais 

complexas. No contexto do sistema de saúde, nota-se maior número de internações 

de idosos nos hospitais cujo perfil de morbidade e mortalidade se eleva à medida que 

a idade dessa população avança, sobretudo, na vigência de fragilidade.(8) 

A internação de idosos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) também tem 

sido observada. No estudo realizado na Suíça constatou-se que entre os anos de 1980 

a 1995, houve aumento de hospitalização de pacientes com idade maior que 70 anos 

em 19% e diminuição de pacientes abaixo de 60 anos em até 58%(9), mostrando que 

o envelhecimento da população leva ao maior número de internações de idosos em 

unidades críticas. No Brasil, pesquisa realizada em 2011, confirma resultados 

semelhantes sobre hospitalização, na qual 53,5% da população estudada tinha mais 

de 60 anos, com idade média de 60,8 e mediana de 62 anos.(8) 

Nos Estados Unidos da América, cerca de 60% dos leitos de UTI são ocupados 

por idosos, dos quais 40% evoluem para o óbito. Pacientes com mais de 85 anos com 

uma disfunção orgânica possuem chance de aumento da mortalidade de 30 para 70% 
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e, com duas disfunções orgânicas aumenta para 80%(10), fato comum entre os idosos, 

devido às doenças crônicas predisponentes.  

O número crescente de idosos admitidos nas UTIs com as alterações 

relacionadas aos processos de senescência e/ou senilidade e seu impacto ou 

consequências nos resultados da assistência, exigem competência da equipe de 

saúde frente à peculiaridade e complexidade terapêutica.(8)  

O surgimento e introdução de novas tecnologias com consequente crescimento 

de idosos internados em UTIs podem refletir diretamente na carga de trabalho de 

enfermagem. Assim, a avaliação desse contexto torna-se de extrema importância para 

garantir adequada assistência de enfermagem do ponto de vista quantitativo e 

qualitativo.  

Existem instrumentos para mensurar a carga de trabalho que englobam o 

tempo gasto pela equipe de enfermagem para realizar suas atividades, sendo 

considerado o atendimento direto ou indireto ao paciente, podendo variar conforme o 

grau de dependência do mesmo, a complexidade da doença, a cultura da instituição 

e até mesmo a planta física do ambiente de trabalho.(11) Um dos instrumentos que 

mede o tempo dispensado em assistência de enfermagem em UTI é o Nursing 

Activities Score (NAS). A carga de trabalho de cada paciente é expressa em 

porcentagem, indicando a quantidade de tempo necessária no turno de trabalho para 

suprir a demanda de cuidados requeridos.(12) 

A análise da carga de trabalho de enfermagem no cuidado aos idosos na UTI 

revelou que aqueles com idade entre 70 – 79 anos com maior gravidade da doença 

tiveram maior chance de alta carga de trabalho (mensurados pelo NAS) do que os 

pacientes uma década mais jovem.(12) Por outro lado, em outro estudo, verificou-se 

que não houve diferenças significativas nos valores de NAS apresentados pelos 

pacientes idosos (entre 74,31 a 73,99%) e não idosos (74,08 a 75,18%) (11), ou seja, 

os valores indicaram elevada carga de trabalho nos dois grupos. Ressalta-se que 

devido à alta demanda de cuidados requeridos, segundo o NAS, a relação de um 

profissional de enfermagem para dois pacientes, tal como preconizada pela portaria 

do Ministério da Saúde, é insuficiente. Considerando que a pontuação do NAS 
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abrange 80,8% da demanda do cuidado de enfermagem, o ideal seria a manutenção 

da relação de um para um por turno para a promoção de cuidados adequados quando 

a pontuação indicar alta carga de trabalho.(11,12) 

Assim, diante do contexto apresentado, as questões que emergiram para a 

realização do presente estudo são:  

1. Qual a prevalência de idosos frágeis na UTI? Quais as características 

sociodemográficas e clínicas de idosos frágeis que internam na UTI? Essas 

características são diferentes quando comparadas aos idosos não frágeis? Os 

idosos frágeis demandam maior carga de trabalho de enfermagem na UTI? 

Considerando-se que os idosos são cada vez mais frequentes nas unidades 

críticas, a carência de estudos que abordam a condição do idoso e a sua fragilidade 

dentro das UTIs e a necessidade de identificá-los para oferecer atenção específica, 

destaca-se a premência e importância do presente estudo. A finalidade é oferecer 

subsídios aos profissionais de saúde para a assistência ao idoso frágil, visando 

melhores resultados imediatos e após a sua saída da UTI. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este estudo relacionado aos idosos na UTI tem como objetivos: 

▪ Identificar idosos frágeis na UTI e caracterizar sua fragilidade nos 

domínios físicos, sociais e psíquicos; 

 

▪ Comparar as caraterísticas sociodemográficas, da hospitalização, 

condições clínicas e dos aspectos físicos, sociais e psíquicos entre 

idosos frágeis e não frágeis; 

 
▪ Analisar a carga de trabalho de enfermagem de idosos de acordo com a 

condição de fragilidade. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Fragilidade em idosos 

  

Utilizando-se os descritores frail elderly e intensive care unit na base de dados 

PubMed, a busca que abrangeu as publicações de 2015 até 2020 sobre a condição 

do idoso e a sua fragilidade dentro das UTIs mostrou poucos estudos. 

A noção de fragilidade começou a ser discutida no final dos anos 1970 e início 

dos anos 1980, sendo descrita como indivíduos com mais de 65 anos de idade e que 

necessitavam de auxílio de outras pessoas para realização de tarefas cotidianas, 

associando a fragilidade como perda da autonomia e dependência para realizar as 

atividades básicas de vida diária (ABVD).(13)Antes da primeira definição, a fragilidade 

era apontada apenas como doença causada pelo avanço da idade, limitando 

tratamentos.(14) 

 

Outra proposta para conceituar fragilidade é de Rockwood e colaboradores, 

que utilizaram a classificação da Geriatric Status Scale (GSS), com intuito de 

identificar pacientes em hospitais para intervenção geriátrica especializada, 

classificando idosos em quatro níveis conforme incapacidades e comorbidades 

presentes. No nível 0 os idosos caminham sem ajuda, realizam as atividades de vida 

diária (AVD), são continentes e não possuem declínio cognitivo; no nível 1 os idosos 

apresentam incontinência urinária; no nível 2 possuem incontinência urinária 

acrescida da dependência para mobilização ou para realizar AVD, com déficit 

cognitivo, porém sem demência; no nível 3 além da incontinência urinária ou intestinal, 

apresentam duas ou mais características, como dependência total para mobilização 

ou pelo menos em uma AVD e diagnóstico de demência.(15) 

 

Há vertentes que estudam fragilidade do idoso correlacionando apenas com o 

contexto biológico, acreditando que a síndrome é justificada apenas pela diminuição 

da reserva fisiológica e da capacidade em manter a homeostase.(16) Não há evidência 
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clara sobre correlações da senilidade com alguns marcadores bioquímicos que 

resultem em fragilidade.(16,17) 

 

No estudo Cardiovascular Health Study, Walston e cols mostraram que os 

idosos frágeis apresentavam níveis de proteína C-reativa e fator VIII mais elevados 

em comparação aos não-frágeis, levantando a hipótese que a fragilidade é 

caracterizada, de alguma forma, com esses marcadores.(17) No estudo The 

Longitudinal Aging Study Amsterdam foram analisadas a prevalência e a incidência 

de fragilidade e a relação entre quatro marcadores endócrinos e de inflamação. Os 

resultados evidenciaram que pode haver alguma associação dos níveis de proteíca 

C-reativa e vitamina D com a fragilidade.(18) 

 

Para que o idoso consiga realizar as atividades de vida diária, os sistemas 

fisiológicos reguladores são acionados para adaptação à demanda requerida. 

Contudo, constantes necessidades para manter a homeostase em regime de baixa 

reserva funcional do idoso ocasionam desregulação fisiológica cumulativa, 

denominada carga alostática. Esse mecanismo de ação influencia no aumento das 

reações inflamatórias e metabólicas, justificado no estudo de Szanton et al. (2009) 

como um dos fatores relacionados ao desenvolvimento da fragilidade.(19) 

 

Até os dias de hoje não há definição correta de fragilidade e é possível perceber 

três abordagens conceituais discrepantes, sendo a primeira apenas considerando as 

condições físicas/fenotípicas do idoso, o segundo modelo como “acumulação de 

déficits” e por fim, a multivariada, considerando também domínios psicológicos e 

sociais.(20) 

 

O primeiro modelo conceitual sobre fragilidade aceito pela comunidade 

científica foi apresentado por Fried e colaboradores. A descrição do fenótipo da 

fragilidade é caracterizada pela redução da reserva funcional e/ou cognitiva, 

aumentando a vulnerabilidade fisiológica diretamente associada à idade cronológica. 

Destacam-se componentes físicos como a sarcopenia, desequilíbrio neuroendócrina 

e alterações imunológicas. Para gerar o modelo conceitual, a mensuração objetiva da 

fragilidade foi realizada atribuindo-se pontos a fatores como perda de peso não 
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intencional >4,5Kg, nível de gasto de energia, atividade física, força muscular e 

mobilidade que compõem as seguintes escalas: Escala de Katz, que avalia as 

atividades básicas de vida diária (ABVD), Escala de Lawton, que avalia as atividades 

instrumentais da vida diária (AIVD), Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para 

avaliação da cognição, Medida de Independência Funcional, que avalia o 

desempenho e a capacidade funcional dos idosos e a Escala Internacional de Eficácia 

de Quedas. Ao final dessa análise, a classificação dos idosos pode ser definida como: 

frágil, pré-frágil e não-frágil.(16) 

 

O segundo modelo de fragilidade foi desenvolvido por Rockwood e 

colaboradores em 2005, denominado Clinical Frailty Scale (CFS), aplicado durante o 

estudo Canadian Study of Health and Aging (CSHA). A proposta é secundária ao 

Frailty Index, construída também durante o estudo canadense, baseada em vinte 

variáveis relacionadas a sinais, sintomas, morbidades, incapacidades e déficits 

(prejuízos funcionais) apresentados durante o exame clínico. O CFS é composto por 

nove categorias, sendo elas: 1) Muito hígido – robusto, ativo, enérgico e motivado; 2) 

Bem – sem doença ativa, porém menos hígido que da categoria 1; 3)  bem, mas com 

comorbidades tratadas – há sintomas da doença, porém bem controlado; 4) vulnerável 

– embora não dependentes, queixam-se de redução da atividade e sintomas de 

doenças; 5) levemente frágil – com dependência limitada para atividades básicas de 

vida; 6) moderadamente frágil – necessita de auxílio para realização de atividades de 

vida diária; 7) severamente frágil – completamente dependente para realização de 

cuidados pessoais; 8) muito frágil – completamente dependente, fim de vida; 9) doente 

terminal – é aplicado para pacientes com expectativa de vida menor que 6 meses. Os 

pacientes que se encaixam entre 1 a 3 são considerados não-frágeis; no 4 são 

considerados vulneráveis ou pré-frágeis e entre 5 a 7 considerados frágeis. A escala 

avalia a fragilidade conforme atividade física, estado funcional, presença de 

comorbidades e a cognição.(20,21) Esta escala é a mais utilizada em UTIs.(20) 

 

A escala conhecida por considerar o idoso em sua forma holística, no contexto 

biopsiquicossocial, é a Edmonton Frailty Scale (EFS), composta por nove domínios: 

cognição, estado geral de saúde, independência funcional, rede de apoio, uso de 
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polifarmácia, estado nutricional, estado psíquico, continência e desempenho 

funcional.(22) 

 

Após revisão da literatura para a caracterização da fragilidade do idoso 

observou-se diferentes conceitos e a existência de diferentes escalas. Percebeu-se 

que a visão multidimensional tem predominado nos artigos mais atuais(23), e entre os 

instrumentos com esse enfoque selecionou-se o Tilburg Frailty Indicator (TFI). 

O TFI é constituído por duas partes (A e B). A parte A é composta por dados 

que visam analisar os determinantes da fragilidade e, a parte B é voltada para 

identificação da fragilidade propriamente dita, constituída por 15 questões objetivas, 

autorreferidas e distribuídas em três domínios: físico, psicológico e social (Anexo 2).(24) 

Os escores dos domínios podem variar de 0-8, 0-4 e 0-3 pontos, respectivamente, 

podendo ter como resultado final pontuação de 0 a 15. Quanto maior o valor, maior o 

nível de fragilidade, porém, escores maiores ou iguais a 5 já indicam a presença da 

condição de fragilidade do indivíduo avaliado.(24) 

A escala foi traduzida e validada para o português brasileiro em 2012, por 

Santiago(24), e além do Brasil, a escala também foi validada na Alemanha, Itália(25), 

Polônia(26) e Portugal.(27) Todos os estudos sobre tradução e validação do TFI 

apresentaram propriedades psicométricas satisfatórias em seus respectivos países. 

No Brasil, o questionário ainda é pouco utilizado, devido ao uso difundido de outro 

instrumento denominado Edmonton Frailty Scale, sendo este preterido para a 

presente pesquisa por enfatizar dominantemente em características patológicas.(22) 

 

3.2 Carga de trabalho de enfermagem 

 

A carga de trabalho é a composição de duas palavras: “carga” e “trabalho”. O 

trabalho é definido como “emprego ou atividade regularmente executada, 

principalmente, a fim de remuneração” e carga é a “quantidade que pode ser 

carregada de uma só vez por algum meio específico” .(28) 
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A carga de trabalho de enfermagem é definida como “quantidade de tempo e 

cuidado dedicado (direta ou indiretamente) para o paciente, local de trabalho e 

desenvolvimento profissional”. O conceito de carga de trabalho está fundamentado 

em cinco atributos para que as atividades sejam desempenhadas: “tempo de 

enfermagem”; “nível de conhecimento, habilidade e comportamento”; “peso da 

intensidade de enfermagem”; “processo físico, mental e emocional” e “habilidade 

durante a mudança do processo”.(28) 

A definição de cada atributo está apresentada a seguir: 

- tempo de enfermagem é o tempo gasto para realizar todas as atividades de 

enfermagem, como por exemplo, as horas despendidas durante um turno.  

- nível de conhecimento, habilidade e comportamento são atributos requeridos 

para atender o paciente de forma holística. 

- peso da intensidade de enfermagem é considerado o cuidado direto ao 

paciente, sem contabilizar atividades gerenciais e/ou administrativas. 

- processo físico, mental e emocional inclui todo o esforço físico, como levantar, 

empurrar, mover os pacientes. O mental e emocional refere-se ao processo 

de cuidar, pensar, planejar e resolver problemas e tomadas de decisões. 

- habilidade durante a mudança do processo é a capacidade do enfermeiro 

frente as complicações e mudanças bruscas do paciente em relação a 

gravidade de doença, com necessidade de mudar os procedimentos, com a 

expertise do entendimento sobre a complexidade do cuidado.(28) 

A segurança do paciente tem-se tornado prioridade nas políticas públicas de 

saúde, gerando diversos estudos relacionados ao tema. Dentre vários fatores de risco 

associados à segurança do paciente e do profissional observa-se importante relação 

entre carga de trabalho de enfermagem e qualidade e segurança dos cuidados ao 

paciente.(29) 

Estudos apontam aumento da incidência de quedas, lesões por pressão 

infecção do trato urinário, hemorragia digestiva alta e pneumonia e até mortalidade 
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quando o dimensionamento da equipe de enfermagem não é realizado 

adequadamente.(30) 

Assim, a carga de trabalho da equipe de enfermagem adequada ao 

atendimento das necessidades dos pacientes promove saúde e bem estar tanto ao 

doente quanto ao profissional de saúde, além de reduzir eventos adversos e custos 

hospitalares.(29,30) 

Com o intuito de auxiliar na mensuração da carga de trabalho de enfermagem, 

diversos instrumentos foram desenvolvidos em diversos países: OMEGA, proposto 

em 1986 na França pela Commission d’Evalution de la Société de Reanimation de 

Langue Française(31); em 1980 o Project of Reserach of Nursing (PRN)(32), criada pela 

Health Administration Deparment of Montreal, no Canadá e reformulado em 1987; o 

Therapeutic Intervention Scoring System (TISS)(33) criado em 1974 e atualizado em 

1983, nos Estados Unidos da América; o RAFAELA(34,35) construída em 1990 na 

Finlândia; o Time Oriented Score System (TOSS)(36), publicado em 1991 após estudo 

do Italian Multicenter Group of ICU Research na Itália e por fim, o Nine Equivalents of 

Nursing Manpower Use Score (NEMS)(37) descrito por Miranda e colaboradores em 

1997. 

O perfil das UTIs vem sofrendo alterações conforme a evolução tecnológica, 

pois com mais recursos terapêuticos e tecnológicos à disposição, os pacientes 

tornam-se mais complexos, refletindo na necessidade de profissionais cada vez mais 

capacitados. Além disso, a humanização na assistência hospitalar com a necessidade 

de dedicar maior tempo na atenção às necessidades psíquicas e sociais dos pacientes 

reflete em maiores demandas e tempo dos profissionais na prática.(38) 

Estudos foram realizados para classificar os pacientes em relação ao tempo de 

enfermagem despendido com intuito de ajudar na avaliação da adequação 

quantitativa e qualitativa dos recursos humanos de enfermagem em relação a carga 

de trabalho, sendo um deles o Nursing Activities Score (NAS).(38) 

O NAS (anexo 3) foi desenvolvido a partir do Therapeutic Intervention Scoring 

System (TISS-28)(39) para ser mais representativo nas atividades realizadas pela 

enfermagem dentro da UTI. A mudança mais considerável foi com a categoria das 
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atividades básicas, que fora subdivida em: monitorização e controle, procedimentos 

de higiene, mobilização e posicionamento, suporte e cuidados aos familiares e 

pacientes e tarefas administrativas e gerenciais.(39) 

O instrumento consta de sete grandes categorias e 23 itens, e estas 

correspondem às necessidades de assistência direta e indireta dos doentes críticos 

através da soma das pontuações atribuídas a cada categoria. O escore representa o 

tempo dispensado em assistência de enfermagem em UTIs, expresso em 

porcentagem, a cada paciente nas últimas 24h. Assim, se a pontuação total for 100, 

interpreta-se que o paciente solicitou de um profissional de enfermagem 100% do 

tempo no seu cuidado nas últimas 24h.(40) 

Criado por Miranda e colaboradores em 2003, a adaptação transcultural e a 

validação do NAS para o português do Brasil foi realizada em 2009 sendo que o 

instrumento vem de encontro às normativas brasileiras que recomendam um sistema 

de avaliação das necessidades de enfermagem nas UTIs.(40)  

Uma revisão sistemática publicada em 2020 identificou escalas para 

mensuração de carga de trabalho dentro de UTI e analisou a validade e confiabilidade 

dessas ferramentas para quantificar a demanda de cuidados de enfermagem 

requerida pelo paciente crítico e o tempo dispendido. Nessa revisão, o NAS teve o 

melhor desempenho, sendo a única ferramenta com validade de conteúdo.(41) 

Os estudos que analisam a carga de trabalho de enfermagem por meio do NAS 

vem crescendo por ser um instrumento que considera os cuidados (diretos e indiretos) 

rotineiramente realizadas pela equipe de enfermagem da UTI e o tempo dispendido 

para tal. Os atributos incorporados ao NAS tem despertado interesse dos enfermeiros 

de UTI por abrangerem cuidados intensivos de enfermagem. Contudo, diante da 

escassez de estudos sobre carga de trabalho de enfermagem relacionada aos idosos 

frágeis, sobretudo aplicando-se o NAS, pretende-se realizar esta análise. 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo transversal, prospectivo para análise da fragilidade de 

idosos internados na UTI. 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado em Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São 

Paulo, hospital universitário, terciário, de grande porte e alta complexidade da 

Universidade Federal de São Paulo (HU/UNIFESP), situado na zona Sul de São 

Paulo. A CTI é composta por duas UTIs gerais e uma de neurologia totalizando 35 

leitos para pacientes adultos críticos. 

 

4.3 Amostra 

 

Para inclusão de pacientes na amostra foram definidos os critérios de seleção: 

idade acima de 60 anos e internação por pelo menos 24h no CTI.  Os seguintes 

critérios de exclusão foram considerados: diagnósticos prévios de transtornos mentais 

graves (ex.: esquizofrenia e demência), tratamento paliativo declarado pela equipe 

médica, ausência de responsável legal em caso de impossibilidade do paciente 

responder as perguntas do TFI.  
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4.4 Variáveis do estudo 

 

As variáveis definidas para análise estão apresentadas a seguir. 

4.4.1 Fragilidade 

• Variável qualitativa nominal classificada como frágil e não frágil conforme os 

escores TFI que variam de 0 a 15, incluindo domínios físicos, psicológicos 

e sociais. Escores > 5 indicam fragilidade. As condições dos idosos 

consideradas no TFI foram referentes aos últimos seis meses antes da 

internação na UTI. 

 

4.4.2 Variáveis sociodemográficas 

• Idade: variável quantitativa discreta, considerado indivíduos com 60 anos 

ou mais. 

• Sexo: variável qualitativa nominal, considerando o sexo masculino e 

feminino 

• Estado civil: variável qualitativa nominal, sendo categorizado como solteiro, 

casado, viúvo e separado 

• Trabalho: variável qualitativa nominal, considerando sim ou não. 

 

4.4.3 Variáveis de hospitalização 

• Unidade pré UTI: variável qualitativa nominal, definida como unidade de 

internação do paciente antes da admissão na UTI como pronto socorro, 

centro cirúrgico, unidade de internação e outros. 

• Dias na unidade pré UTI: variável quantitativa discreta, quantificada como 

dias de internação nas unidades pré UTI. 

• Dias de UTI: variável quantitativa discreta que considerou os dias de 

permanência na UTI. 
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• Dias na unidade pós UTI: variável quantitativa discreta, quantificada como 

dias de internação nas unidades pós alta da UTI. 

• Total de dias de internação: variável quantitativa discreta, considerando o 

total de dias de permanência no hospital. 

• Tipo de saída da UTI: variável qualitativa nominal, considerando alta ou 

óbito. 

• Tipo de saída hospital: variável qualitativa nominal, considerando alta ou 

óbito. 

4.4.4 Variáveis clínicas 

• Gravidade da doença: variável quantitativa contínua mensurada com o 

Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS 3) utilizado para avaliação da 

gravidade da doença. O SAPS 3 é composto de 20 variáveis relacionadas 

aos pacientes críticos e indicativos da sua condição clínica, aplicados na 

primeira hora da admissão do paciente na UTI.(42) As 20 variáveis do SAPS 

3 são subdividas em três grupos. O grupo 1 correspondente as informações 

do paciente antes da sua admissão na UTI, como idade, comorbidades, dias 

de hospitalização anterior, procedência e se uso de fármacos vasoativos. O 

grupo 2 corresponde as circunstâncias da internação, se foi admissão 

programada ou não, status cirúrgico, tipo de operação e motivo de 

internação. O grupo 3 corresponde as informações fisiológicas do paciente 

no momento da internação, como o nível de consciência do paciente através 

da Escala de Coma de Glasgow, frequência cardíaca, pressão arterial 

sistólica, oxigenação, temperatura, leucócitos, plaquetas, pH, creatinina e 

bilirrubina.(42) A pontuação do SAPS 3 é calculada através da soma dos 

pontos das variáveis, sendo que os pacientes internados na UTI já iniciam 

com 16 pontos 

 

• Comorbidades: variável quantitativa contínua obtida aplicando-se o Índice 

de Comorbidade de Charlson(43) criado em 1987 para avaliação da relação 

de comorbidades com prognóstico. É composto por 17 variáveis que podem 

ser aplicadas de forma prospectiva, classificando as comorbidades que 

alteram o risco longitudinalmente. As pontuações mudam conforme a 
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composição de comorbidades. As comorbidades que atribuem 1 ponto no 

escore são: infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, doença 

vascular periférica e de aorta, doença cerebrovascular, demência, doença 

pulmonar crônica, doença de tecido conjuntivo, doença ulcerosa, 

hepatopatia leve e diabetes. As que somam dois pontos são: diabetes com 

complicações crônicas ou diabetes mellitus tipo I, doença renal moderada a 

grave, hemiplegia, linfoma/mieloma, leucemia e tumor sólido. As que 

somam três pontos no escore são: hepatopatia moderada a grave. As que 

somam seis pontos são: HIV/AIDS e câncer metastático. 

 

• Tipo de internação: variável qualitativa nominal, definida como cirúrgico (os 

pacientes submetidos à cirurgia) e clínico. 

 

4.4.5 Carga de trabalho de enfermagem 

• Variável quantitativa contínua mensurada pelo NAS.  

Os dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes foram coletados por meio 

de consulta dos respectivos prontuários e estes foram registrados em formulário 

elaborado pelos pesquisadores. Os seguintes dados foram coletados: nome, idade, 

sexo, situação conjugal, data de admissão no hospital e na UTI, data de alta ou óbito 

na UTI. Dentre os dados clínicos foram registrados os dados clínicos para a avaliação 

de gravidade e carga de trabalho de enfermagem. (Anexo 3)  

 

4.5 Estratégia de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada de 23 de outubro de 2017 a 23 de abril de 2018, 

totalizando seis meses consecutivos, utilizando-se do instrumento de coleta de dados 

(Apêndice 1). Os dados foram obtidos do paciente ou do proxy e no prontuário. 
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Etapa 1: Treinamento de enfermeiros residentes para a aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados. Este foi realizado por meio de reuniões para estudo, 

familiarização e conhecimento dos instrumentos, seguidos de treinamento prático para 

sua utilização. 

 

Etapa 2:  

O fluxograma de coleta e a descrição dos passos estão apresentadas na Figura 

1:  

A. Diariamente, verificaram-se os pacientes admitidos nas últimas 24 horas 

(idosos e não idosos) no CTI, relacionando-os em uma planilha. A partir dessa 

listagem, os seguintes dados dos pacientes > 60 anos foram coletados: data e hora 

de internação, dados sociodemográficos e clínicos para avaliação da gravidade da 

doença, motivo de admissão e antecedentes patológicos. Esses pacientes foram 

seguidos até a saída da UTI e do hospital, sendo registrados os dados relacionados a 

estas condições (alta, transferência ou óbito).  

B. O instrumento TFI para a identificação da fragilidade foi aplicado aos idosos 

após ter completado 24h de internação no CTI. Esse período de tempo foi definido 

considerando-se que nas horas subsequentes (após 24 horas) o paciente poderia ter 

melhor condição para responder ou para que houvesse tempo hábil para convidar o 

possível substituto e aplicar a escala de fragilidade de acordo com os critérios pré-

estabelecidos. 

No caso de impossibilidade, por qualquer motivo, do próprio paciente para 

responder o questionário de avaliação de fragilidade, foi utilizado um substituto 

(“proxy”).(44) Essa condição foi considerada desde que o relacionamento entre eles 

fosse próximo e constante, ou seja, o tempo de convivência deveria ser no mínimo de 

8 horas diárias com o idoso há pelo menos três meses, podendo ser familiar ou 

cuidador.  

C. Aplicação do NAS  



18 
Método 

 
 

 
 

Para a obtenção dos dados referentes à carga de trabalho dispendida aos 

idosos foram consultados no prontuário desses pacientes ou examinados a beira leito. 

O NAS foi aplicado uma vez a cada 24 horas até completar 07 dias consecutivos de 

internação, ou até a sua alta, transferência ou óbito, se estas condições fossem 

anteriores ao tempo delimitado. Este ponto foi estabelecido considerando-se a média 

de tempo de internação na UTI. 

D. Levantamento das condições pós-alta da UTI 

 Através do sistema informatizado disponível no hospital, foram obtidos os 

dados dos pacientes que receberam alta para as unidades de internação: data de alta 

para cálculo do tempo de internação na respectiva unidade ou data de óbito. O 

fluxograma da coleta de dados está apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma de coleta de dados. 

4.6 Considerações éticas  

 

O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (CEP/Unifesp): Certificado de Apresentação 

CEP/Unifesp 73109617.5.0000.5505; Parecer CEP/Unifesp 2.330.740. (Anexo 1) 

Os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice 2) foram 

assinados pelos pacientes ou por seus representantes legais/proxy, em caso de 

impossibilidade dos pacientes. 

 

4.7 Análises estatísticas 

 

Efetuou-se análise descritiva das variáveis qualitativas e quantitativas da 

amostra do estudo. A prevalência de idosos frágeis foi estimada com base no ponto 

de corte preconizado pela escala TFI.  

Para as variáveis contínuas calculou-se média, desvio padrão, mediana, 

mínimo e máximo; as variáveis categóricas estão em frequência absoluta e relativa. 

Para comparar as variáveis categóricas entre frágeis e não frágeis foi utilizado o teste 

Qui-Quadrado ou o teste Exato de Fisher ou a Razão de Verossimilhança. O teste de 

Mann-Whitney foi aplicado às variáveis contínuas para comparar os grupos. O teste 

de correlação de Spearmann foi utilizado para analisar a correlação entre escores 

NAS e SAPS 3.  

O nível de significância adotado para as análises foi de p ≤ 0,05.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



20 
Resultados e Discussão 

 
 

 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e a discussão serão apresentados em dois manuscritos que 

serão submetidos a periódicos nacionais e internacionais. 

O manuscrito 1 intitulado “Prevalência e repercussões da fragilidade em idosos 

internados na unidade de terapia intensiva”.  

O manuscrito 2 intitulado “Fragilidade em idosos repercute na carga de trabalho 

de enfermagem em unidade de terapia intensiva?”. 
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5.1 Manuscrito 1 - Prevalência e repercussões da fragilidade em idosos 

internados na unidade de terapia intensiva 

 

Introdução 

O envelhecimento é definido como o conjunto de alterações fisiológicas que 

ocorrem de forma progressiva e natural durante a vida adulta. A idade cronológica é 

considerada uma referência temporal para as esperadas mudanças relacionadas ao 

processo de senescência ou senilidade nos seus diversos aspectos que podem 

interferir na autonomia e independência do indivíduo.(1). Os termos “frágil e fragilidade” 

tem sido utilizados para caracterizar a vulnerabilidade fisiológica dessa população. 

A dimensão da fragilidade do idoso está relacionada à condição de 

vulnerabilidade que cada indivíduo apresenta. Idosos com a mesma idade apresentam 

diferentes graus de vulnerabilidade e tornará frágil com a diminuição da reserva 

funcional que leva à perda da habilidade em manter a homeostase.(2) 

O termo “fragilidade” é muito debatido e controverso, já que alguns estudiosos 

definem como algo unidimensional(3) considerando somente características físicas 

(fenotípicas) do indivíduo. Em contraposição, há os que acreditam que o processo 

seja multifatorial(4), englobando outros domínios da vida humana, como aspectos 

sociais e psicológicos.(5) Existem diferentes instrumentos de avaliação que permitem 

caracterizar a fragilidade do idoso. Os instrumentos que adotam o conceito de visão 

multidimensional predominam nos estudos atuais.(6) 

No contexto do sistema de saúde, nota-se maior número de internações de 

idosos nos hospitais, incluindo a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), cujo perfil de 

morbidade e mortalidade se eleva à medida que a idade dessa população avança.(7) 

Considerando-se que os idosos são cada vez mais frequentes nas unidades críticas 

surgiu o interesse em conhecer as características e o desfecho do idoso com 

fragilidade, na vigência de vulnerabilidade fisiológica, na UTI. 
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A carência de estudos que abordam a condição do idoso frágil nas UTIs indica 

a premência e a importância do presente estudo, cujos objetivos foram identificar 

idosos frágeis internados na UTI e comparar as caraterísticas sociodemográficas, da 

hospitalização, condições clínicas e dos aspectos físicos, sociais e psíquicos entre 

idosos frágeis e não frágeis. 

O reconhecimento das características e a identificação da presença de 

fragilidade dos idosos críticos contribuirão para que a assistência seja direcionada e 

específica, visando melhores resultados. 

 

Método 

Trata-se de estudo transversal, prospectivo conduzido no Centro de Terapia 

Intensiva (CTI), composto por duas UTIs gerais e uma de neurologia (35 leitos), de 

um hospital universitário e de grande porte ligado à Universidade Federal de São 

Paulo (HU/UNIFESP), situado no município de São Paulo.  

Os critérios de inclusão de pacientes na amostra foram: idade > 60 anos, 

permanência superior a 24h no CTI. Pacientes com diagnósticos prévios de 

transtornos mentais graves (ex.: esquizofrenia e demência), tratamento paliativo 

declarado pela equipe médica, readmissões ou ausência de visitante 

(familiar/cuidador) não foram incluídos na amostra. A coleta de dados foi realizada de 

23 de outubro de 2017 a 23 de abril de 2018. 

Os dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes foram coletados dos 

respectivos prontuários e registrados em formulário próprio. As seguintes variáveis 

foram estudadas: idade (>60 anos), sexo (masculino e feminino), estado civil (solteiro, 

casado, viúvo, separado), trabalho (sim ou não), condição trabalhista (aposentado ou 

ativo), tempo de internação (pré-UTI, na UTI, pós UTI e hospitalar), condição de saída 

(alta ou óbito) da UTI e do hospital, unidade de internação pré UTI, Índice de 

Comorbidade de Charlson, Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS3), tipo de 

internação (cirúrgico ou clínico) e presença de fragilidade (sim ou não). 
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A fragilidade foi identificada aplicando-se o Tilburg Frailty Indicator (TFI) na UTI 

No total 15 questões objetivas autorreferidas estão distribuídas em três domínios: 

físico, psicológico e social(8), cujos escores podem variar de 0 a 8, 0 a 4 e 0 a 3 pontos, 

respectivamente. As condições dos idosos avaliadas segundo o TFI foram 

consideradas tendo como base os últimos seis meses antes da internação na UTI. A 

pontuação varia de 0 a 15, sendo que escores > 5 indicam fragilidade do idoso.(8) 

Quanto maior a pontuação, maior o nível de fragilidade. Em caso de impossibilidade 

do paciente responder o questionário, um substituto (“proxy”) podendo ser familiar ou 

cuidador(9) foi acionado, desde que o relacionamento entre eles fosse próximo e 

constante, ou seja, o tempo de convivência deveria ser no mínimo de 8 horas diárias 

com o idoso há pelo menos três meses.  

O Simplified Acute Physiology Score 3 (SAPS 3) foi utilizado para avaliar a 

gravidade da doença. O SAPS 3 é composto de 20 variáveis relacionadas aos 

pacientes críticos e indicativos da sua condição clínica, aplicados na primeira hora da 

admissão do paciente na UTI.(10) 

O Índice de Comorbidade de Charlson foi utilizado para avaliar a relação de 

comorbidades com prognóstico. Esse índice é composto por 17 variáveis que podem 

ser aplicadas de forma prospectiva, classificando as comorbidades que alteram o risco 

longitudinalmente. As pontuações mudam conforme a composição de 

comorbidades.(11) 

Na análise estatística as variáveis contínuas são apresentadas como média, 

desvio padrão, mediana, mínimo e máximo. As variáveis categóricas como frequência 

absoluta e percentual. Para comparar os grupos de idosos frágeis e não frágeis 

considerando as variáveis categóricas foi utilizado o teste Qui-Quadrado ou o teste 

Exato de Fisher ou o teste da Razão de Verossimilhança. Nas variáveis contínuas foi 

aplicado o teste de Mann-Whitney para comparar os grupos. O nível de significância 

adotado para as análises foi de p≤0,05.  

O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (CEP/Unifesp): Certificado de Apresentação 

CEP/Unifesp 73109617.5.0000.5505; Parecer CEP/Unifesp 2.330.740. Os termos de 
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consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram assinados pelos pacientes ou por 

seus representantes legais/proxy, em caso de impossibilidade dos mesmos. 

Resultados 

No período de estudo, 585 pacientes foram internados no CTI, dos quais 333 

(56,8%) eram idosos e 204 (61,3%) foram incluídos na amostra. Entre os 129 (38,7%) 

pacientes não selecionados, 54 (41,9%) eram reinternados, 29 (22,5%) tinham tempo 

de permanência < 24 horas, 28 (21,7%) pacientes e/ou familiares recusaram participar 

do estudo, 15 (11,6%) tiveram ausência de familiares e 3 (2,3%) eram de cuidados 

paliativos. 

De acordo com o TFI, a fragilidade foi constatada em 156 (76,5%) idosos da 

amostra e 48 (23,5%) compuseram o grupo de não frágeis. As pontuações nos 

domínios do TFI de acordo com o grupo de idosos frágeis e não frágeis estão 

apresentadas na Tabela 1. A média da pontuação no domínio físico dos idosos frágeis 

foi estatisticamente superior aos não frágeis, assim como no domínio psicológico e 

domínio social. 

 

Tabela 1. Escores nos domínios do TFI segundo condição de fragilidade dos idosos. HSP/Unifesp. São 
Paulo. 2018. 

 Frágil 
n (%) 

Não frágil 
n (%) 

Total p-valor 

Físico     
Média (DP) 4,51 (1,59) 1,1 (0,97) 3,71 (2,06) <0,0001 
Mediana  4,5 1 4  
Mínimo-Máximo 1-8 0-4 0-8  

Psicológico     
Média (DP) 2,1 (0,82) 1,1 (0,93) 1,87 (0,95) <0,0001 
Mediana  2 1 2  
Mínimo-Máximo 0-4 0-3 0-4  

Social     
Média (DP) 0,93 (0,62) 0,52 (0,68) 0,83 (0,66) <0,0001 
Mediana  1 0 1  
Mínimo-Máximo 0-3 0-2 0-3  

Mann-Whitney 

 

Na tabela 2, em relação ao domínio físico, observou-se associação da 

precariedade das condições físicas avaliadas nos idosos frágeis. No domínio 

psicológico, verificou-se que apenas o item problemas de memória não foi associado 
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a condição de fragilidade. No domínio social, observou-se que as respostas 

afirmativas ao item “você sente falta de ter pessoas ao seu lado?” associaram-se à 

fragilidade. 

Tabela 2. Respostas dos idosos aos itens do TFI segundo condição de fragilidade. HSP/Unifesp. São 
Paulo. 2018. 

Domínio físico Frágil 
n (%) 

Não frágil 
n (%) 

p-valor 

Q1 – sentir-se saudável   <0,001 
Sim 68 (43,6) 45 (93,8)  
Não 88 (56,4) 3 (6,2)  

Q2 – perda de peso   <0,001 
Sim 89 (57,05) 11 (22,91)  
Não 67 (42,95) 37 (77,08)  

Q3 – problemas pela dificuldade de caminhar   <0,001 
Sim 120 (76,92) 8 (16,67)  
Não 36 (23,07) 40 (83,88)  

Q4 – problemas pela dificuldade de manter 
equilíbrio 

  <0,001 

Sim 88 (65,41) 4 (8,3)  
Não 68 (43,59) 44 (91,67)  

Q5 – audição ruim causa problemas   0,006 
Sim 55 (35,26) 7 (14,58)  
Não 101 (64,74) 41 (85,41)  

Q6 – visão ruim causa problemas   0,004 
Sim 68 (43,59) 10 (20,83)  
Não 88 (56,41) 38 (79,17)  

Q7 – fraqueza nas mãos causa problemas   <0,001 
Sim 76 (48,72) 4 (8,33)  
Não 80 (51,28) 44 (91,67)  

Q8 – cansaço causa problemas   <0,001 
Sim 119 (76,28) 12 (25)  
Não 37 (23,72) 36 (75)  

Domínio psicológico Frágil 
n (%) 

Não frágil 
n (%) 

p-valor 

Q9 – problemas de memória   0,220 
Sim 20 (12,82) 3 (6,25)  
Não 100 (64,10) 37 (77,08)  

Às vezes 36 (23,07) 8 (16,67) 
Q10 – sentiu tristeza no último mês   <0,001 

Sim 112 (71,80) 15 (31,25)  
Não 25 (16,03) 28 (58,33)  
Às vezes 19 (12,18) 5 (10,42)  

Q11 – sentiu nervoso ou ansioso no último 
mês 

  <0,001 

Sim 112 (71,80) 19 (39,58)  
Não 29 (18,60) 22 (45,83)  
Às vezes 15 (9,61) 7 (14,58)  

Q12 – enfrenta bem os problemas   0,041 
Sim 132 (84,61) 46 (95,83)  
Não 24 (15,39) 2 (4,17)  
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Domínio social Frágil 
n (%) 

Não frágil 
n (%) 

p-valor 

Q13 – mora sozinho   1,000* 
Sim 13 (8,3) 4 (8,3)  
Não 143 (91,67) 44 (91,67)  

Q14 – sente falta de ter pessoas ao seu lado   <0,001 
Sim 70 (44,87) 13 (27,08)  
Não 44 (28,21) 29 (60,42)  
Às vezes 42 (26,92) 6 (12,5)  

Q15 – apoio suficiente de outras pessoas   0,253* 
Sim 140 (89074) 46 (95,83)  
Não 16 (10,26) 2 (4,17)  

Qui-quadrado; * Exato de Fisher 

 

As características sociodemográficas segundo a condição de fragilidade não 

se mostraram diferentes exceto que a frequência de idosos frágeis é maior no grupo 

que não trabalha, conforme mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3. Idosos segundo condição de fragilidade e variáveis sociodemográficas. HSP/Unifesp. São 

Paulo. 2018. 

 Frágil 
n (%) 

Não frágil 
n (%) 

Total p-valor 

Idade         
Média (DP) 72,79 (8,71) 71,52 (6,95) 72,49 (8,33) 0,527* 
Mediana 71,5 70 71   
Mínimo-Máximo 60-97 60-91 60-97   

Sexo         
Masculino 74 (71,8) 29 (28,2) 103 (100, 0) 0,116 
Feminino 82 (81,2) 19 (18,8) 101 (100,0)   

Estado civil         
Solteiro 18 (81,8) 4 (18,2) 22 (100,0) 0,110 
Casado 81 (73,6) 29 (26,4) 110 (100,0)   
Viúvo 44 (86,3) 7 (13,7) 51 (100,0)   
Separado 13 (61,9) 8 (38,1) 21 (100,0)   

Trabalha         
Sim 25 (58,1) 18 (41,9) 43 (100,0) 0,001 
Não 131 (81,4) 30 (18,6) 161 (100,0)   

Qui-quadrado; *Mann-Whitney 

 

Na tabela 4 destaca-se a condição de hospitalização dos idosos frágeis 

comparados ao não frágeis. Observou-se que o tempo de internação pré ou pós-UTI, 

na UTI ou o total da hospitalização não foram diferentes entre os idosos. Quanto à 

continuação 
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unidade de internação pré UTI, verificou-se que idosos frágeis foram encaminhados 

com maior frequência (87,0%) do pronto socorro (p=0,003).  

 

Tabela 4. Distribuição dos idosos frágeis e não frágeis segundo sua condição de hospitalização. 

HSP/Unifesp. São Paulo. 2018. 

 Frágil 
n (%) 

Não frágil 
n (%) 

Total p-valor 

Unidade pré UTI         
PS 40 (87,0) 6 (13,0) 46 (100,0) 0,003* 
CC 102 (71,8) 40 (28,2) 142 (100,0)   
UI 13 (100,0) - (-) 13 (100,0)   
Outros 1 (33,3) 2 (66,7) 3 (100,0)   

Dias na unidade pré UTI         
Média (DP) 9,28 (44,31) 6,08 (8,97) 8,52 (38,98) 0,691 
Mediana 2 2,5 2   
Mínimo-Máximo 0-533 0-50 0-533   

Dias de UTI         
Média (DP) 9,15 (11,61) 9,19 (12,25) 9,16 (11,73) 0,688 
Mediana 5 5 5   
Mínimo-Máximo 1-72 1-76 1-76   

Dias na unidade pós UTI         
Média (DP) 7,1 (16,08) 7,42 (12,96) 7,17 (15,37) 0,268 
Mediana 2 3 2   
Mínimo-Máximo 0-148 0-72 0-148   

Total de dias de internação         
Média (DP) 25,52 (48,63) 22,69 (20,54) 24,85 (43,64) 0,708 
Mediana 14 15 14   
Mínimo-Máximo 1-543 2-84 1-543   

Mann-Whitney; *Teste da Razão de Verossimilhança 

 

Comparada a condição clínica dos idosos frágeis e não frágeis verificou-se que 

a gravidade da doença foi mais elevada nos frágeis, conforme mostra a média dos 

escores SAPS 3 (52,1 vs 47,1) na Tabela 5. As variáveis Índice de Comorbidade de 

Charlson, tipo de internação e tipo de saída tanto da UTI quanto do hospital não se 

associaram à condição de fragilidade dos idosos. 

 

Tabela 5. Idosos segundo a condição de fragilidade e variáveis clínicas. HSP/Unifesp. São Paulo. 2018.  

Variáveis Frágil Não frágil Total p-valor 

SAPS 3         
Média (DP) 52,11 (13,54) 47,13 (12,35) 50,94 (13,41) 0,029 
Mediana 50,5 45,5 49   
Mínimo-Máximo 25-94 23-76 23-94   

Índice de Comorbidade de 
Charlson         
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Média (DP) 2,37 (2,23) 1,58 (1,4) 2,19 (2,09) 0,060 
Mediana 2 1 2   
Mínimo-Máximo 0-11 0-6 0-11   

Tipo de Internação n (%)         
Cirúrgico 95 (75,2) 31 (24,8) 125 (100,0) 0,624* 
Clínico 61 (78,2) 17 (21,8) 78 (100,0)   

Tipo de saída UTI n (%)     
Alta  122 (73,9) 43(26,1) 165(100,0) 0,079* 
Óbito  34(87,2) 5(12,8) 39(100,0)  

Tipo de saída hospital n (%)     
Alta  112(80,8) 39(19,2) 151(100,0) 0,191* 
Óbito  44(83,0) 9(17,0) 53(100,0)  

Mann- Whitney; *Qui-quadrado 

 
 

Discussão 

A análise dos idosos internados na UTI permitiu revelar o predomínio daqueles 

com fragilidade na amostra estudada, constando-se acometimento, sobretudo, nos 

aspectos físicos e psicológicos, com base em instrumento multidimensional, o TFI. 

Apesar do conhecimento sobre o aumento da internação de idosos na UTI, ainda 

existe escassez de estudos que analisam o impacto da condição de fragilidade nos 

resultados do cuidado intensivo.  

A análise sobre prevalência de idosos frágeis pressupõe a idade adotada como 

referência, o método utilizado para definir a condição de fragilidade e o contexto 

observado. Na revisão sistemática que analisou o impacto da fragilidade nos 

resultados clínicos de pacientes internados na UTI, com base em estudos publicados 

entre 2014 e 2017, a incidência de idosos frágeis com a idade ajustada para >50 anos 

foi de 33,1%.(12) No estudo canadense conduzido em seis UTI, que também 

considerou como idosos pessoas a partir de 50 anos e a aplicação da escala Clinical 

Frailty Score, a prevalência de frágeis foi de 32,8%(13), percentual próximo ao 

observado na revisão citada anteriormente. O estudo conduzido em UTI francesas 

que considerou idosos com mais de 65 anos de idade e dois instrumentos para 

mensuração da fragilidade, o Frailty Phenotype e Clinical Frailty Score, identificou 

prevalência de idosos frágeis de 41% e 23%, respectivamente.(14) 

Tendo como base a definição brasileira para idosos, indivíduos com idade igual 

ou superior a 60 anos, o estudo realizado com amostra populacional do município de 

São Paulo identificou diversos perfis de fragilidade, nos anos de 2006 e 2010. A 
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análise da fragilidade foi realizada por meio da aplicação do modelo fenotípico de Fried 

et al. A prevalência de idosos frágeis foi aumentado conforme a faixa etária sendo: 

4,1% para sexagenários, 8,4% para septuagenários, 28% para octogenários e 55,9% 

para nonagenários e centenários. Ressalta-se que esse estudo não foi realizado em 

ambiente hospitalar.(15) 

Sob diferentes referências e contextos, a prevalência da fragilidade em idosos 

observada nos estudos citados foi variada, mas inferior ao constatado no presente 

estudo. A elevada porcentagem de idosos frágeis na UTI estudada pode estar 

relacionada ao fato de serem pacientes internados em hospital público em condições 

de saúde comprometidas refletindo diretamente na gravidade da doença. Essa 

condição de prejuízo na sua saúde foi detectada nos itens do aspecto físico da escala 

multidimensional aplicada nos idosos deste estudo. As comorbidades adquiridas ao 

longo da vida associada a renda insuficiente para as suas necessidades pode ser um 

fator contribuinte para sua fragilidade.(15) 

A análise sobre o acometimento do aspecto físico no idoso tem determinado 

com mais frequência a condição de fragilidade. Em estudo sobre fenótipos 

relacionados à fragilidade em idosos, observou-se que essa condição está associada 

à presença de doenças crônicas, explicando assim, a predominância do domínio 

físico.(5) O estudo australiano que utilizou escalas multivariadas para analisar a 

fragilidade de idosos internados na UTI constatou que os idosos frágeis se sentem 

menos saudáveis e apresentam maior dependência para atividades diárias básicas.(16) 

Esses resultados se assemelham aos observados na amostra estudada, 

considerando a elevada frequência de respostas dos idosos frágeis nas questões 

relacionadas ao prejuízo no domínio físico. 

As escalas multidimensionais para identificação de fragilidade incluem itens 

para avaliar a presença de problemas psicológicos nos idosos. Na revisão sistemática 

que analisou a relação entre a fragilidade em idosos e depressão, constatou que a 

presença de comorbidade e sintomas depressivos podem aumentar os riscos para 

fragilidade.(17) Esse aspecto reforça os achados do presente estudo, cujos idosos 

frágeis apresentaram sentimento de tristeza e ansiedade e comprometimento do 

aspecto físico. A maioria dos idosos frágeis internados em UTI australiana, 
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identificados pelas escalas de Edmonton Frailty Scale e Clinical Frailty Scale, também, 

relataram sentimento de tristeza e depressão, 63,8% e 61,1% respectivamente.(16) 

Em relação ao domínio social, verificou-se que os idosos frágeis deste estudo 

apresentam boa rede de apoio. A análise dos idosos frágeis australianos, também, 

mostrou resultado semelhante ao questionar se possui alguém com quem contar 

quando precisar de auxílio, 79,3% na Edmonton Frailty Scale e 87,0% na Clinical 

Frailty Scale.(16) No estudo realizado no município de São Paulo, foi constatado maior 

proporção de idosos frágeis sem companheiro15. Na amostra deste estudo, os frágeis 

sentem falta de ter pessoas ao seu lado, apesar dos idosos poderem contar com boa 

rede de apoio. Outro aspecto analisado na pesquisa sobre idosos do município de 

São Paulo foi a sua renda. Os dados mostraram que os idosos pré-frágeis possuem a 

percepção de que a renda é insuficiente para sua subsistência.(15) Neste estudo, 

predominantemente, os idosos frágeis não trabalhavam e essa condição poderia 

interferir na sua situação financeira. 

A gravidade da doença mensurada pelo SAPS 3 mostrou que os idosos frágeis 

eram mais graves na amostra estudada. É importante considerar que se trata de 

condição clínica aguda que pode refletir no seu prognóstico na UTI. A mortalidade 

elevada dos frágeis seria esperada em razão da maior gravidade. No entanto, o tempo 

de internação e a mortalidade, seja na UTI ou a hospitalar, não diferiram entre os 

idosos. Estes achados coincidem com o estudo espanhol que analisou a mortalidade 

de idosos frágeis internados na UTI. Contudo, o estudo espanhol mostrou associação 

da fragilidade com a mortalidade elevada somente após alta do hospital, no primeiro 

mês e após seis meses.(18) A elevada mortalidade de idosos frágeis 30 dias após alta 

hospitalar, também, foi observada em outro estudo conduzido pela European Society 

of Intensive Medicine.(19) 

Em relação às unidades de internação antes da UTI, idosos frágeis foram 

encaminhados mais frequentemente das unidades de internação e do pronto socorro. 

Essa constatação, provavelmente, deve-se às características do hospital desta 

pesquisa por ser terciário, de grande porte, de alta complexidade e pronto socorro 

com “porta aberta” que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Em outra 

análise sobre idosos frágeis em UTI, as admissões daqueles com afecção aguda no 
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pronto socorro, também, foram mais frequentes antes de serem internados na UTI19. 

A comparação das características entre os idosos admitidos no serviço de emergência 

com os pacientes cirúrgicos mostrou que os últimos geralmente são mais jovens, com 

menor fragilidade e gravidade.(19) Os motivos de internação dos idosos foram 

relacionados às afecções cardiovasculares, neurológicas e gástricas. Esse resultado 

vai de encontro ao estudo prospectivo e multicêntrico realizado em 2014 na França, 

no qual as principais causas de admissão de idosos frágeis foram as causas cardíacas 

(15%) e lesão cerebral (17%).(14) 

As limitações desta pesquisa estão relacionadas a obtenção de dados de um 

único CTI, a constituição de amostra de conveniência, a interrupção do seguimento 

após alta hospitalar para observação do desfecho e qualidade de vida; o uso de proxy 

na aplicação do FCI, pois as respostas de outra pessoa mesmo que próxima podem 

ter sido imprecisas, configurando-se em viés de informação. 

Destaca-se que estudos que relacionam fragilidade em idosos e repercussões 

dessa condição em UTIs são ainda escassos e os publicados utilizaram diferentes 

instrumentos para identificar a fragilidade, dificultando comparações. A utilização de 

instrumentos objetivos de mensuração da fragilidade, bem como a análise criteriosa 

de sua repercussão podem auxiliar a equipe no direcionamento da assistência, 

considerando-se, principalmente, que no atual contexto de atendimento à saúde, o 

aumento quantitativo de idosos que necessitam de hospitalização e de cuidados 

intensivos é crescente. A assistência aos idosos frágeis hospitalizados requer da 

equipe multiprofissional competências que favoreçam a recuperação da sua saúde, 

definida como “situação de perfeito bem-estar físico, mental e social” segundo a OMS 

para viver com qualidade de vida ou condições dignas de sobrevida após alta da UTI.  

 

Conclusão  

Os resultados da pesquisa permitiram concluir que houve predomínio de idosos 

frágeis nas UTIs caracterizados, principalmente, pelo comprometimento da dimensão 

física segundo a escala TFI. Os idosos frágeis associaram-se à ausência de trabalho, 

maior gravidade da doença e encaminhamento do pronto socorro e das unidades de 
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internação. O tempo de internação e mortalidade na UTI e no hospital não diferiram 

entre os idosos. 

Assim, sugere-se que outros estudos sejam realizados em mais de um centro, 

buscando validar ou contrapor os achados, utilizando escalas que avaliem a 

fragilidade de forma multidimensional. A partir de resultados advindos de futuras 

pesquisas, que os profissionais da saúde possam refletir e criar estratégias que 

contribuam para minimizar desfechos desfavoráveis, auxiliando para melhor 

recuperação e qualidade de vida dos idosos. 
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5.2 Manuscrito 2 - Fragilidade em idosos repercute na carga de trabalho de 

enfermagem em unidade de terapia intensiva? 

 

Introdução 

A presença de idosos com alterações relacionadas aos processos de 

senescência e/ou senilidade tem sido cada vez mais frequente nas unidades de 

terapia intensiva (UTI) e a fragilidade tem sido utilizada para caracterizar a 

vulnerabilidade fisiológica na população de idosos.(1)  Além da elevada prevalência de 

idosos na UTI, observa-se grande proporção deles com fragilidade e maior gravidade 

na sua condição clínica. Nesse contexto, a competência da equipe de saúde frente à 

peculiaridade e complexidade terapêutica requeridas pelos idosos pode impactar 

positivamente no resultado da assistência prestada.(2) 

A complexidade de tecnologias no monitoramento e tratamento dos pacientes 

críticos podem refletir diretamente na elevada demanda de cuidados de enfermagem 

requeridos que consequentemente resulta em maior carga de trabalho. A carga de 

trabalho de enfermagem é definida como “quantidade de tempo e cuidado dedicado 

(direta ou indiretamente) para o paciente, local de trabalho e desenvolvimento 

profissional”. Essa definição está fundamentada em cinco atributos: “tempo de 

enfermagem”; “nível de conhecimento, habilidade e comportamento”; “peso da 

intensidade de enfermagem”; “processo físico, mental e emocional” e “habilidade 

durante a mudança do processo” 
(3) 

Um dos instrumentos que mede o tempo dispensado em assistência de 

enfermagem em UTI, que reflete a carga de trabalho, é o Nursing Activities Score 

(NAS). A carga de trabalho de cada paciente é expressa em porcentagem, indicando 

a quantidade de tempo necessária no turno de trabalho para suprir a demanda de 

cuidados requeridos.(4) 

A análise da carga de trabalho de enfermagem requerida no cuidado aos idosos 

na UTI que foi mensurada com o NAS revelou que aqueles com idade entre 70 e 79 
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anos com maior gravidade da doença tiveram maior chance de carga de trabalho 

elevada do que os pacientes uma década mais jovem.(4) Por outro lado, em outro 

estudo, verificou-se que não houve diferenças significativas nos valores do NAS 

apresentados pelos pacientes idosos (73,99 a 74,3%) e não idosos (74,08 a 

75,18%)(5), ou seja, os valores indicaram elevada carga de trabalho nos dois grupos. 

Ressalta-se ainda que devido à elevada demanda de cuidados requeridos, segundo 

o NAS, a relação de um profissional de enfermagem para dois pacientes, tal como 

preconizada pela portaria do Ministério da Saúde, é insuficiente. Considerando que a 

pontuação do NAS abrange 80,8% da demanda do cuidado de enfermagem, o ideal 

seria a manutenção da relação de um profissional para um paciente por turno de 

trabalho para a promoção de cuidados adequados quando a pontuação indicar alta 

carga de trabalho, por exemplo acima de 71,1%.(4,5) 

Considerando a prevalência de idosos em UTIs e a constatação de elevada 

carga de trabalho de enfermagem requerida pelos idosos críticos pretende-se no 

presente estudo analisar a carga de trabalho relacionando-a com a condição de 

fragilidade do idoso. Dessa forma, pretende-se confirmar ou refutar a seguinte 

hipótese: a carga de trabalho de enfermagem de idosos frágeis é maior que a de 

idosos não frágeis. Assim, o objetivo do estudo foi comparar a carga de trabalho de 

enfermagem de idosos de acordo com a condição de fragilidade. 

 

Método 

Trata-se de estudo transversal, prospectivo conduzido no Centro de Terapia 

Intensiva (CTI), composto por duas UTIs gerais e uma de neurologia (35 leitos) do 

Hospital São Paulo (HSP), instituição universitária e de grande porte vinculado à 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) como hospital universitário (HU), situado 

no município de São Paulo.  

Os critérios de inclusão de pacientes na amostra foram: idade > 60 anos e 

permanência superior a 24h no CTI. Pacientes com diagnósticos prévios de 

transtornos mentais graves (ex.: esquizofrenia e demência), tratamento paliativo 
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declarado pela equipe médica, readmissões ou ausência de visitante 

(familiar/cuidador) não foram incluídos na amostra.  

A coleta de dados foi realizada de outubro de 2017 a abril de 2018. Nesse 

período de estudo, 585 pacientes foram internados no CTI, dos quais 333 (56,8%) 

eram idosos e 204 (61,3%) foram incluídos na amostra. Entre os 129 (38,7%) 

pacientes não selecionados, 54 (41,9%) eram reinternados, 29 (22,5%) tinham tempo 

de permanência < 24 horas, 28 (21,7%) pacientes e/ou familiares recusaram participar 

do estudo, 15 (11,6%) tiveram ausência de familiares e 3 (2,3%) estavam em cuidados 

paliativos. 

Os dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes foram coletados dos 

respectivos prontuários e registrados em formulário próprio. As seguintes variáveis 

foram estudadas: idade (>60 anos), sexo (masculino e feminino), condição de saída 

da UTI e hospitalar, tipo de internação, tempo de internação, comorbidades (Índice de 

Comorbidade de Charlson)(6), gravidade da doença (Simplified Acute Physiology 

Score III - SAPS 3)(7), condição de fragilidade (Tilburg Frailty Indicator - TFI)(8) e carga 

de trabalho de enfermagem por meio da aplicação do NAS.(9) 

O TFI é constituído por duas partes (A e B). A parte A é constituída por dados 

que analisam os determinantes da fragilidade e a parte B é para identificação da 

fragilidade propriamente dita. É composta por 15 questões objetivas, autorreferidas e 

distribuídas em três domínios: físico, psicológico e social. A pontuação pode variar de 

0 a 15, sendo que escores maiores ou iguais a 5 indicam presença de fragilidade.(8) 

As condições dos idosos consideradas no TFI foram referentes aos últimos seis meses 

antes da internação na UTI. 

O NAS foi desenvolvido a partir do Therapeutic Intervention Scoring System 

(TISS-28) para ser mais representativo nas atividades realizadas pela enfermagem na 

UTI. O instrumento consta de sete categorias e 23 itens, correspondentes às 

necessidades de assistência direta e indireta dos doentes críticos. A soma das 

pontuações atribuídas a cada categoria resulta em escore, expresso em porcentagem, 

que representa o tempo dispensado em assistência de enfermagem em UTI, a cada 

paciente, nas últimas 24h. Assim, se a pontuação total for 100, interpreta-se que o 
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paciente necessitou 100% do tempo de profissionais da equipe de enfermagem no 

seu cuidado, nas últimas 24h. Cada ponto do NAS equivale a 14,4 minutos de 

cuidados de enfermagem. Para aplicação do NAS houve treinamento de enfermeiros 

residentes de UTI. O NAS foi coletado de cada paciente uma vez ao dia ao longo da 

primeira semana da sua internação na UTI.(9) A definição de aplicação do NAS na 

primeira semana de UTI foi estabelecida considerando a média do tempo de 

internação em UTIs brasileiras.(10) Escores NAS acima de 71,1% foram definidos como 

alta carga de trabalho de enfermagem. (4)  

Para comparar as variáveis categóricas entre idosos frágeis e não frágeis foi 

utilizado o teste qui-quadrado e o teste de Mann Whitney nas variáveis contínuas. A 

correlação entre o SAPS 3 e a média NAS dos idosos frágeis e não frágeis foi 

verificada através do teste de correlação de Spearman. O teste qui-quadrado ou exato 

de Fisher foi aplicado para comparar a proporção de idosos nos grupos, de acordo 

com a condição de fragilidade, em cada categoria/item do NAS. O nível de 

significância adotado nas análises estatísticas foi de 95% (p≤0,05). 

O projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (CEP/Unifesp): Certificado de Apresentação 

CEP/Unifesp 73109617.5.0000.5505; Parecer CEP/Unifesp 2.330.740. Os termos de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram assinados pelos pacientes ou por 

seus representantes legais/proxy, em caso de impossibilidade dos mesmos. 

 

Resultados  

De acordo com o TFI, a fragilidade foi constatada em 156 (76,5%) idosos da 

amostra e 48 (23,5%) compuseram o grupo de não frágeis.  

A Tabela 1 apresenta a comparação entre os idosos frágeis e não frágeis 

considerando as variáveis de caracterização da amostra. 
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Tabela 1 – Idosos segundo condição de fragilidade e variáveis demográficas, clínicas e de 

hospitalização. HSP/Unifesp. São Paulo. 2018. 

 Condição    

 Frágil Não frágil Total p-valor 

Idade         

Média (DP) 72,8 (8,7) 71,5 (7,0)  72,5 (8,3) 0,527* 

Mediana 71,5 70,0 71,0   

Mínimo-Máximo 60-97 60-91 60-97   

Sexo n (%)         

Masculino 74 (47,4) 29 (60,4)  103 (50,5)  0,116 

Feminino 82 (52,6)  19 (39,6) 101 (49,5)   

SAPS 3         

Média (DP) 52,1  47,1 50,9  0,029* 

Mediana 50,5 45,5 49,0   

Mínimo-Máximo 25-94 23-76 23-94   

Índice de Comorbidade de 

Charlson 

        

Média (DP) 2,4 1,6 2,2 0,060* 

Mediana 2,0 1,0 2,0   

Mínimo-Máximo 0-11 0-6 0-11   

Tipo de Internação n (%)          

Cirúrgico 95 (60,9) 31 (64,6) 126 (61,8) 0,624 

Clínico 61 (39,1) 17 (35,4) 78 (38,2)   

Tempo de internação         

Média (DP) 25,52 (48,6) 22,69 (20,5) 2,2 0,708 

Mediana 14 15 2,0   

Mínimo-Máximo 1-543 2-84 0-11   

Tipo de saída UTI n (%)     

Alta  122 (78,2) 43 (89,6) 165 (80,9) 0,079 

Óbito  34 (21,8) 5 (10,4) 39 (19,1)  

Tipo de saída hospital n (%)     

Alta  112(71,8) 39(81,2) 151(74,0) 0,191 

Óbito  44(28,2) 9(18,8) 53(26,0)  

Qui-quadrado; *Mann-Whitney 
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A proporção de homens e mulheres, tipo de internação e mortalidade tanto na 

UTI quanto hospitalar não diferiram, estatisticamente, entre os grupos de idosos 

frágeis e não frágeis. Observou-se, também, que a média de idade, do Índice de 

Comorbidade de Charlson e do tempo de internação dos dois grupos de idosos não 

diferiram estatisticamente. É importante ressaltar que o grupo de idosos frágeis é 

aproximadamente três vezes maior que o grupo dos não frágeis. A gravidade da 

doença aferida com o SAPS 3 indicou média estatisticamente superior dos idosos 

frágeis (52,1 vs 47,1).  

Ao comparar as médias do NAS (Tabela 2) dos idosos segundo a condição de 

fragilidade do primeiro até o sétimo dia, observou-se que não houve diferença 

estatística entre as médias dos grupos frágeis e não-frágeis. Comparando-se a média 

geral do NAS entre os grupos de idosos, também, não se observou diferença 

estatística, considerando a fragilidade. 

 

Tabela 2 – Média e desvio padrão do NAS da primeira semana de internação na UTI de acordo com a 

condição de fragilidade. HSP/Unifesp. São Paulo. 2018. 

 Frágil Não frágil  

 Média Desvio 

padrão 

Média Desvio 

padrão 

p-valor 

NAS primeiro dia 75,7 8,2 76,5 8,5 0,606 

NAS segundo dia 56,9 11,0 56,9 9,0 0,694 

NAS terceiro dia 55,0 7,7 57,0 7,7 0,235 

NAS quarto dia 56,8 10,4 58,2 15,6 0,874 

NAS quinto dia  57,0 10,2 58,4 12,1 0,698 

NAS sexto dia 57,4 9,8 54,2 7,4 0,318 

NAS sétimo dia 56,9 9,6 56,5 10,7 0,698 

NAS total 59,5 7,3 58,8 7,6 0,179 

Mann-Whitnney 

 

Considerando que não houve diferença estatística na média do NAS em 

relação à condição de fragilidade, o escore NAS do primeiro dia de internação dos 

idosos foi adotado para a análise da carga de trabalho de enfermagem. 
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A carga de trabalho do primeiro dia de internação na UTI foi comparada entre 

os grupos frágeis e não frágeis, considerando cada categoria/item do NAS (Tabela 3, 

4 e 5).  

Nas categorias/itens “monitorização e controles”, “investigação laboratorial” e 

“medicações” a pontuação atribuída foi igual para a totalidade de idosos frágeis e não 

frágeis. Na categoria monitoração e controles subdivida em 1a, 1b e 1c, todos 

pontuaram em 1b, descrito como “presença à beira do leito e observação ou atividade 

contínua por 2 horas ou mais em algum plantão por razões de segurança, gravidade 

ou terapia...”. Todos os idosos receberam pontuação nas categorias investigações 

laboratoriais e medicações. 

 

Tabela 3 – Cuidado requerido pelos idosos segundo categorias/itens do NAS e condição de fragilidade. 

HSP/Unifesp. São Paulo. 2018. 

Categorias/itens do NAS 

(pontuação) 

Frágeis 

n % 

Não frágeis 

n % 

p-valor 

Procedimentos de higiene  

4a (normal = 16,5) 156 100,0 47 97,9 1 

4b (mais que o normal = 20,0) - - 1 2,1  

Cuidado com drenos  

Ausência (0,0) 97 62,2 25 52,1  

Todos, exceto sonda gástrica (1,8) 59 37,8 23 47,9 0,212 

Mobilização e posicionamento  

6a (normal = 5,5) 17 10,9 1 2,1  

6b (mais que o normal = 12,4) 139 89,1 47 97,9 0,079* 

Intervenções específicas   

Ausência (0,0) 125 80,1 40 83,3  

22 (2,8) 21 13,5 3 6,2 0,175 

22 e 23 (1,9 e 2,8) 3 1,9 - -  

23 (1,9) 7 4,5 5 10,4 0,158* 

Qui-quadrado; *Teste exato de Fisher 

 

Na Tabela 3, em relação a categoria “procedimentos de higiene”, observa-se 

que tanto os idosos frágeis quanto os idosos não frágeis necessitaram de 

procedimentos de higiene rotineiros (4a), ou seja, procedimentos de higiene que 
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durem menos do que 2 horas em algum plantão (p=1). Apenas um idoso não frágil 

necessitou de procedimentos de higiene que duraram mais do que duas horas em 

algum plantão.  

A necessidade de cuidados de enfermagem relativos à presença de drenos, 

tanto pelos pacientes frágeis quanto não frágeis foi em proporções semelhantes 

(p=0,212). 

Quanto a “mobilização e posicionamento”, observou-se maior proporção tanto 

dos pacientes frágeis como os não frágeis que necessitaram de procedimentos mais 

do que três vezes em 24h ou com dois enfermeiros em qualquer frequência (6b), não 

se observando diferença estatística entre os grupos (p= 0,079).  

Em intervenções específicas, os pacientes frágeis foram submetidos a mais 

intervenções específicas, seja na UTI quanto fora da UTI.  

 

Tabela 4 – Cuidado requerido pelos idosos segundo categorias administrativas do NAS e condição de 

fragilidade. HSP/Unifesp, São Paulo. 2018. 

Categorias/itens do NAS 

(pontuação) 

Frágeis 

n % 

Não frágeis 

n % 

p-valor 

Suporte e cuidados aos familiares e 

pacientes 

 

7a (normal = 4,0) 153 98,1 47 97,9 1* 

7b (mais que o normal = 32,0) 3 1,9 1 2,1  

Tarefas administrativas e gerenciais  

8b (mais que o normal = 23,2) 155 99,4 48 100,0 1 

8c (muito mais que o normal = 30,0) 1 0,6 - -  

Qui-quadrado; *Teste exato de Fisher 

 

Em relação a categoria “suporte e cuidados a familiares e pacientes” (Tabela 

4) o subitem 7b que trata de suporte e cuidado a familiares e pacientes que requerem 

dedicação exclusiva por 3 horas ou mais em algum plantão foi registrado para maior 

proporção de idosos frágeis contudo, sem diferença estatística significante. Já a 

realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral 
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por cerca de 4 horas ou mais de tempo em algum plantão foi registrada para apenas 

um idoso frágil.  

A Tabela 5 apresenta a distribuição de idosos de acordo com os diversos 

suportes terapêuticos considerados no NAS. 

 

Tabela 5 – Cuidado requerido pelos idosos segundo categorias de suportes terapêuticos do NAS e 

condição de fragilidade. HSP/Unifesp. São Paulo. 2018. 

Categorias/itens do NAS 

(pontuação) 

Frágeis 

n % 

Não frágeis 

n % 

p-valor 

Suporte ventilatório  

Ausência (0,0) 73 46,8 21 43,8  

9 e 10 (1,4 e 1,8) 4 2,6 - -  

9 e 11 (1,4 e 4,4) 5 3,2 1 2,1  

9, 10 e 11 (1,4, 1,8 e 4,4) 37 23,7 13 27,1 0,635 

9 (1,4) 36 23,1 13 27,1 0,569 

11 (4,4) 1 0,6 - -  

Suporte cardiovascular  

Ausência (0,0)   107 68,6 31 64,6  

12 e 14 (1,2 e 1,7)  3 1,9 1 2,1  

12 (1,2) 46 29,5 16 33,3 0,612 

Suporte renal  

Ausência (0,0) 29 18,6 9 18,8  

16 (7,7) 1 0,6 - -  

17 (7,0) 123 78,8 39 81,2 0,718 

16 e 17 (7,7 e 7,0) 3 1,9 - -  

Suporte neurológico  

Ausência (0,0)  146 93,6 46 95,8  

18 (1,6) 9 5,8 2 4,2  

Suporte metabólico  

Ausência (0,0) 140 89,7 43 89,6  

19 (1,3) 15 9,6 5 10,4 1 

20 (2,8) 1 0,6 - - 1 

Qui-quadrado 
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Os pacientes frágeis receberam pontuações da categoria “suporte ventilatório” 

por uso de qualquer forma de ventilação mecânica/ventilação assistida, por terem 

apresentado necessidade de cuidado com vias aéreas artificiais e tratamento para a 

melhora da função pulmonar, como aspiração endotraqueal. Esses subitens foram 

registrados tanto de forma mútua (p=0,635) quanto individualmente (p=0,569), sem, 

contudo, apresentar diferenças estatísticas entre os grupos de idosos. 

Em relação ao “suporte cardiovascular”, os idosos frágeis necessitaram de 

medicação vasoativa, independentemente do tipo e da dose e de monitorização do 

átrio esquerdo. Apenas um idoso não frágil necessitou de forma mútua o uso de droga 

vasoativa com monitoração do átrio esquerdo. 

Na categoria “suporte renal”, tanto o idoso frágil quanto o não frágil utilizaram-

se de medidas quantitativas do débito urinário (17), como por exemplo o uso de sonda 

vesical de demora. Porém, ao avaliar o item 16 (técnicas de hemodiafiltração) 

isoladamente e os itens 16 e 17 em conjunto, apenas o grupo de idosos frágeis 

possuíam esses registros. 

Registros de “suporte neurológico” que contempla a medida da pressão 

intracraniana, foram observados em poucos idosos tanto no grupo frágeis (n=9) como 

não frágeis (n=2). 

Em “suporte metabólico”, o tratamento de acidose/alcalose metabólica 

complicada (19) foi observado nos dois grupos. Em hiperalimentação intravenosa (20) 

observou-se registro em apenas um idoso frágil. 

No presente estudo observou-se que os idosos frágeis são mais graves do 

ponto de vista do SAPS 3 (Tabela 1), porém não se observou correlação da gravidade 

da doença (0,138; p=0,085) desse grupo com a carga de trabalho.  

 

Discussão 

Os achados na amostra estudada indicaram que a carga de trabalho de 

enfermagem de idosos frágeis não foi diferente quando comparada com a dos não 
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frágeis, seja considerando a pontuação global ou a pontuação determinada em cada 

categoria/item do NAS, refutando a hipótese deste estudo. Contudo é importante 

ressaltar que, independente da condição de fragilidade, os dois grupos atingiram alta 

carga de trabalho de enfermagem A percepção de que a fragilidade física dos idosos 

pode influenciar na gravidade da doença pode ter resultado em escores SAPS 3 mais 

elevados, neste estudo. Contudo, a correlação positiva da gravidade da doença e 

aumento da carga de trabalho de enfermagem em UTI, empiricamente observada na 

prática clínica e apontada em vários estudos(11), não ter sido constatada pode estar 

relacionada à pequena variação do SAPS que, apesar de estatisticamente 

significante, pode não ter significância clínica e nem na demanda de cuidados de 

enfermagem. 

O estudo que comparou a carga de trabalho de enfermagem em UTI requerida 

por 71 idosos, divididos em A (60 a 69 anos), B (70 a 79 anos) e C (>80 anos), mostrou 

que não houve diferença estatisticamente significativa no escore total da demanda de 

carga de trabalho nas diferentes faixas etárias (72,43, 74,25 e 71,93%, 

respectivamente). Contudo, verificou-se que aqueles com mais de 70 anos admitidos 

por motivos cirúrgicos e com maior gravidade da doença (SAPS 2) alcançaram 

escores NAS mais elevados do que os idosos entre 60-69 anos, aplicando-se a 

regressão logística univariada, pressupondo que a carga de trabalho de enfermagem 

está associada com gravidade da doença, tipo de internação e a idade4. No presente 

estudo, apesar dos idoso frágeis apresentarem a gravidade da doença mais elevada 

não houve impacto na carga de trabalho de enfermagem.  

Na literatura, observam-se alguns estudos que correlacionam a gravidade do 

paciente com carga de trabalho de enfermagem. O estudo brasileiro, publicado em 

2014, conduzido em UTI de hospital universitário com objetivo de avaliar carga de 

trabalho de enfermagem e analisar o efeito das características clínicas e demográficas 

dos pacientes sobre a demanda de cuidados evidenciou correlação moderada entre o 

NAS e a gravidade da doença mensurada através do APACHE II.(12)  Em contrapartida, 

estudo brasileiro publicado em 2015 com objetivo de associar carga de trabalho de 

enfermagem no cuidado a pacientes no pós operatório de cirúrgica cardíaca 

evidenciou correlação negativa de média intensidade entre gravidade mensurada pelo 
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SAPS 3 e o NAS.(13) Ressalta-se que a amostra de ambos os estudos não eram de 

idosos.  

Maior frequência de necessidade de ventilação tanto não invasiva quanto 

invasiva e traqueostomia em pacientes frágeis do que em não-frágeis foi observada 

na amostra do presente estudo. Na análise da fragilidade da presente amostra, os 

idosos frágeis apresentaram maior pontuação em domínio físico, o que pode ter 

refletido em necessidade dessas e de outras terapias de suporte para manutenção 

das suas condições clínicas. A presença de fragilidade entre os pacientes em 

ventilação mecânica está associada ao aumento de mortalidade hospitalar, falha na 

extubação e necessidade de traqueostomia.(14) O estudo espanhol, publicado em 

2019, mostrou a necessidade de ventilação não invasiva mais frequentemente nos 

idosos frágeis. A mortalidade na UTI, semelhante ao presente estudo, não diferiu entre 

os grupos, mas constatou-se maior mortalidade após um e seis meses, indicando que 

a fragilidade se correlaciona com mortalidade após alta hospitalar.(15) 

O estudo que investigou a correlação entre os tipos de admissão (clínica, 

cirúrgica eletiva ou cirúrgica emergência) na UTI e carga de trabalho de enfermagem 

mostrou que o tipo de internação não foi um fator preditivo para alterar a carga de 

trabalho de enfermagem no primeiro dia ou durante sua permanência na unidade. A 

média dos escores NAS observada no primeiro dia foi de 75,7 e no último dia de 60. 

A coleta de dados do NAS foi realizada consecutivamente ao longo de 7 dias e os 

escores dos dias subsequentes à admissão na UTI foram diminuindo(16) como se 

esperaria, o que também foi observado no presente estudo. A hipótese para essa 

redução dos escores NAS é a melhora clínica dos pacientes, menor demanda de 

cuidados de enfermagem, consequentemente, refletindo na redução da carga de 

trabalho para a equipe. 

Esses achados mostram que a carga de trabalho de enfermagem não está 

associada somente com alterações fisiológicas, terapêuticas e doenças que refletem 

a gravidade do paciente. Esta constatação reforça o conceito de que a carga de 

trabalho de enfermagem abrange diversas atividades além das relacionadas às 

condições clínicas, ou seja, as administrativas, educativas e organizacionais da 

enfermeira(o). 
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Este estudo possibilitou analisar, além da gravidade da doença, as outras 

atividades de trabalho de enfermagem envolvidas no NAS. Em relação às tarefas 

administrativas e suporte à família, evidenciou-se neste estudo que há maior 

frequência de pontuação em relação aos idosos frágeis. Este aspecto pode estar 

relacionado ao fato dos idosos frágeis apresentarem, além de maior comprometimento 

físico, problemas sociais e psicológicos comparados aos não-frágeis. Os idosos 

frágeis podem sentir-se mais tristes, nervosos ou ansiosos e sentiram falta de ter 

pessoas ao seu lado, que pode repercutir em maior demanda da equipe de 

enfermagem. 

A escassez de estudos que relacionam fragilidade em idosos e as repercussões 

dessa condição na demanda de cuidados de enfermagem em UTIs, principalmente, 

relacionada com a carga de trabalho de enfermagem, dificultou comparações dos 

resultados apresentados. 

Este estudo apresenta limitações que se relacionaram à ausência do cálculo 

amostral com base na prevalência de idosos frágeis em UTI e coleta de dados em um 

único CTI. A utilização do proxy para responder as questões do TFI para avaliação da 

fragilidade pode ter sido outro fator limitante, uma vez que trata-se de uma escala 

autorreferida. Assim, respostas sub ou hiperestimadas do proxy poderia prejudicar a 

acurácia da fragilidade constatada, além de poder ter contribuído para recusas em 

participar do estudo, sobretudo, dos pacientes mais graves. Outra limitação observada 

foi o uso do NAS para mensurar carga de trabalho considerando a fragilidade do idoso 

de forma multidimensional. As práticas de enfermagem atuais e o cuidado centrado 

no paciente e família não são mais totalmente contemplados nos itens do NAS como 

há 20 anos. A falta de rede de suporte do paciente pode ter sido prejudicada pelo fato 

dos subitens do NAS não contemplarem esse aspecto, refletindo nos resultados 

obtidos quando avaliado o recorte social do idoso frágil.  

Os resultados apresentados permitiram concluir que a carga de trabalho de 

enfermagem resultante do cuidado de idosos na UTI foi alta, independente da 

condição de fragilidade, não confirmando a hipótese do presente estudo.   
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Para futuros estudos, sugere-se a aplicação de escalas multidimensionais para 

avaliação de fragilidade imediatamente à admissão do idoso no hospital, previamente 

à sedação e intubação, ou seja, enquanto está em condições de responder as 

questões, para que não tenha necessidade de incluir o proxy. Outro aspecto a ser 

considerado seria em relação ao NAS, observando-se além do escore o quantitativo 

de profissionais de enfermagem necessário para o cuidado do idoso. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados da pesquisa permitiram concluir que houve predomínio de idosos 

frágeis nas UTIs caracterizados principalmente pelo comprometimento da dimensão 

física segundo a escala TFI. Os idosos frágeis associaram- se à ausência de trabalho, 

maior gravidade da doença e encaminhamento do pronto socorro e das unidades de 

internação para a UTI. O tempo de internação e mortalidade na UTI e no hospital não 

diferiram entre os idosos. A demanda de cuidados de enfermagem requerida pelos 

idosos na UTI resultaram em alta carga de trabalho, independentemente de sua 

condição de fragilidade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A internação de idosos nas unidades críticas, com o envelhecimento da 

população, tem sido cada vez mais frequente, mas ainda existem centros que utilizam 

a idade como critério de admissão para recusa desses doentes nas UTIs. A análise 

dessa população é de extrema importância para que a idade não seja o único fator de 

discriminação no atendimento na UTI. Portanto, é de grande importância entender o 

processo fisiológico do envelhecimento e a síndrome da fragilidade para que a 

população idosa seja atendida de forma individual e especializada. 

Os idosos considerados frágeis apresentam maior gravidade da doença, 

mensurada de forma objetiva pelos instrumentos, porém a mortalidade na UTI se 

assemelha aos demais idosos. Considerando que os idosos frágeis apresentam mais 

disfunções físicas que os não frágeis, para futuros estudos, sugere-se seguimento da 

amostra em até 6 meses para avaliação da mortalidade. O acompanhamento dessa 

população após a alta pode sugerir novos conceitos em relação a qualidade de vida 

após alta hospitalar dos idosos frágeis. 

Os resultados obtidos no estudo mostraram que a fragilidade não foi um fator 

determinante para aumento da carga de trabalho. Esta constatação poderia estar 

relacionada ao próprio NAS. Dentro dos subitens não há categoria que contemple a 

falta de presença de familiar e/ou rede de suporte do paciente, podendo impactar nos 

resultados obtidos quando avaliado o recorte social do idoso frágil. Outra forma de 

analisar a carga de trabalho de enfermagem e a fragilidade poderia ser considerando 

a proporção de funcionários aos pacientes.  

O fato do instrumento para avaliação de fragilidade ser autorreferida refletiu na 

necessidade de inclusão do proxy para responder as perguntas. A utilização do proxy 

pode ter influenciado na exclusão de pacientes mais graves e/ou em respostas 

subestimadas ou superestimadas. Assim, para análise da fragilidade em idosos nas 

unidades críticas outros instrumentos multidimensionais poderiam ser mais 

adequados do que a TFI. 
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8. APLICABILIDADE NA PRÁTICA CLÍNICA 

 

Os idosos frágeis apresentam maior gravidade da doença associada a 

necessidade de suporte familiar e social, sendo notável na prática clínica que esses 

demandam mais atenção da equipe de enfermagem. O estudo é um alerta para 

reflexão a respeito da sobrecarga de trabalho e possíveis repercussões na qualidade 

da assistência de enfermagem. Avaliar de forma criteriosa a população idosa e aplicar 

o NAS no dia a dia da UTI, poderá auxiliar a enfermeira no dimensionamento 

adequado de equipe de enfermagem, reduzindo possíveis eventos adversos 

relacionados que possam ocorrer. 

Assim, sugere-se que outros estudos sejam realizados em mais de um centro, 

buscando validar ou contrapor os achados, utilizando escalas que avaliem a 

fragilidade de forma multidimensional. A partir de resultados advindos de futuras 

pesquisas, os profissionais da saúde serão instigados a refletir e criar estratégias que 

contribuam para evitar desfechos desfavoráveis, proporcionando melhor recuperação 

e qualidade de vida dos idosos. 
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Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 – Tilburg Frailty Indicator (TFI) versão brasileira 

Domínio físico  

1) Você se sente saudável? ( ) sim ( ) não 

2) Você perdeu muito peso recentemente 
sem querer que isso acontecesse? (>6kg 
nos últimos seis meses ou >3kg no 
último mês). 

( ) sim          ( ) não 

3) No seu dia a dia a dificuldade de 
caminhar lhe traz problemas? 

( ) sim          ( ) não 

4) No seu dia a dia a dificuldade em manter 
o equilíbrio lhe traz problemas? 

( ) sim          ( ) não 

5) No seu dia a dia a audição ruim lhe 
causa problemas? 

( ) sim          ( ) não 

6) No seu dia a dia a visão ruim lhe causa 
problemas? 

( ) sim          ( ) não 

7) No seu dia a dia a fraqueza nas mãos lhe 
causava problemas? 

( ) sim          ( ) não 

8) No seu dia a dia o cansaço lhe causa 
problemas? 

( ) sim          ( ) não 

Domínio psicológico  

9) Você tem problemas de memória? ( ) sim   ( ) às vezes   ( ) não 

10) Você se sentiu triste no último mês? ( ) sim  ( ) às vezes   ( ) não 

11) Você se sentiu nervoso ou ansioso no 
último mês? 

( ) sim  ( ) às vezes   ( ) não  

12) Você enfrenta bem os problemas? ( ) sim          ( ) não 

Domínio social  

13) Você mora sozinho? ( ) sim          ( ) não 

14) Você sente falta de ter pessoas ao seu 
lado? 

( ) sim   ( ) às vezes  ( ) não 

15) Você tem apoio suficiente de outras 
pessoas? 

( ) sim         ( ) não 

Questões 1, 12 e 15: sim=0 e não=1; questões 2-8 e 13: sim=1 e não=0; 
Questão 9: sim=1 e não/às vezes=0; questões 10, 11 e 14: sim/às vezes=1 e não=0. 
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Anexo 3 – Nursing Activities Score (NAS) 

Atividades básicas Pontuação 

1. Monitorização e controles  

1a. Sinais vitais horários, cálculo e registro do balanço hídrico 4,5 

1b. Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 2 horas 

ou mais em algum plantão 12,1 por razões de segurança, gravidade ou 

terapia, tais como: ventilação mecânica não invasiva, desmame, agitação, 

confusão mental, posição prona, procedimentos de doação de órgãos, 

preparo e administração de fluidos ou medicação, auxílio em procedimentos 

específicos 

12,1 

1c. Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 4 horas 

ou mais em algum plantão por razões de segurança, gravidade ou terapia, 

tais como os exemplos acima. 

19,6 

2. Investigações laboratoriais: bioquímicas e microbiológicas 4,3 

3. Medicação, exceto drogas vasoativas 5,6 

4. Procedimentos de higiene  

4a. Realização de procedimentos de higiene tais como: curativo de feridas e 

cateteres intravasculares, 4,1 troca de roupa de cama, higiene corporal do 

paciente em situações especiais (incontinência, vômito,’ queimaduras, feridas 

com secreção, curativos cirúrgicos complexos com irrigação), procedimentos 

especiais (ex. isolamento), etc 

4,1 

4b. Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 2 horas, 

em algum plantão 

16,5 

4c. Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 4 horas 

em algum plantão. 

20,0 

5. Cuidado com drenos – Todos (Exceto sonda gástrica) 1,8 

6. Mobilização e posicionamento incluindo procedimentos tais como: 

mudança de decúbito, mobilização do paciente; transferência da cama para a 

cadeira; mobilização do paciente em equipe (ex. paciente imóvel, tração, 

posição prona) 

 

6a. Realização do(s) procedimento(s) até 3 vezes em 24 horas. 5,5 

6b. Realização do(s) procedimento(s) mais do que 3 vezes em 24 horas ou 

com 2 enfermeiros 12,4 em qualquer freqüência 

12,4 

6c. Realização do(s) procedimento(s) com 3 ou mais enfermeiros em 

qualquer freqüência 

17,0 
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7. Suporte e cuidados aos familiares e pacientes incluindo procedimentos 

tais como telefonemas, entrevistas, aconselhamento. Freqüentemente, o 

suporte e cuidado, sejam aos familiares ou aos pacientes permitem a equipe 

continuar com outras atividades de enfermagem (ex: a comunicação com o 

paciente durante procedimentos de higiene, comunicação com os familiares 

enquanto presente à beira do leito observando o paciente). 

 

7a. Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação 

exclusiva por cerca de uma hora em algum plantão, tais como: explicar 

condições clínicas, lidar com a dor e angústia, lidar com circunstâncias 

familiares difíceis. 

4,0 

7b. Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação 

exclusiva por 3 horas ou mais em algum plantão, tais como: morte, 

circunstâncias trabalhosas (ex. grande número de familiares, problemas de 

linguagem, familiares hostis). 

32,0 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  

8a. Realização de tarefas de rotina tais como: processamento de dados 

clínicos, solicitação de exames, troca de informações profissionais 

(ex.passagem de plantão, visitas clínicas). 

4,2 

8b. Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem 

dedicação integral por cerca de 2 horas em algum plantão, tais como: 

atividades de pesquisa, aplicação de protocolos, procedimentos de admissão 

e alta 

23,2 

8c. Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem 

dedicação integral por cerca de 4 horas ou mais de tempo em algum plantão, 

tais como: morte e procedimentos de doação de órgãos, coordenação com 

outras disciplinas. 

30,0 

Suporte ventilatório  

9. Suporte respiratório: Qualquer forma de ventilação mecânica/ventilação 

assistida com ou sem pressão expiratória final positiva, com ou sem 

relaxantes musculares; respiração espontânea com ou sem pressão 

expiratória final positiva (ex. CPAP ou BiPAP), com ou sem tubo 

endotraqueal; oxigênio suplementar por qualquer método. 

1,4 

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

traqueostomia 

1,8 
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11. Tratamento para melhora da função pulmonar. Fisioterapia torácica, 

espirometria estimulada, terapia inalatória, aspiração endotraqueal. 

4,4 

Suporte cardiovascular  

12. Medicação vasoativa independente do tipo e dose. 1,2 

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

fluídos >31/m /dia, independente do tipo de fluído administrado. 

2,5 

14. Monitorização do átrio esquerdo. Cateter da artéria pulmonar com ou sem 

medida de débito cardíaco 

1,7 

15. Reanimação cardiorrespiratória nas últimas 24 horas (excluído soco 

precordial) 

7,1 

Suporte renal  

16. Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas. 7,7 

17. Medida quantitativa do débito urinário (ex. Sonda vesical de demora). 7,0 

Suporte neurológico  

18. Medida da pressão intracraniana 1,6 

Suporte metabólico  

19. Tratamento da acidose/alcalose metabólica complicada. 1,3 

20. Hiperalimentação intravenosa. 2,8 

21. Alimentação enteral. Através de tubo gástrico ou outra via gastrintestinal 

(ex: jejunostomia). 

1,3 

Intervenções específicas  

22. Intervenções específicas na unidade de terapia intensiva. Intubação 

endotraqueal, inserção de marca-passo, cardioversão, endoscopia, cirurgia 

de emergência no último período de 24 horas, lavagem gástrica. Intervenções 

de rotina sem conseqüências diretas para as condições clínicas do paciente, 

tais como: Raio X, ecografia, eletrocardiograma, curativos ou inserção de 

cateteres venosos ou arteriais não estão incluídos. 

2,8 

23. Intervenções específicas fora da unidade de terapia intensiva. 

Procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos. 

1,9 
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Apêndice 1 – Instrumento para coleta de dados sociodemográficos e clínicos 

 

 

  

 
Dados sociodemográficos e clínicos  

Sexo: (   ) masc (   ) fem Idade:              anos 

Data internação (hosp):  Data internação UTI: 
 

Data Óbito:  
 

Motivo Internação:  
 

Data de Alta/UTI: 

Doenças prévias: (   ) DM  (   ) HAS  (   ) AVC (   ) Coronariopatias (   ) Neoplasia:  _____________________________ 

(   ) Asma/ DPOC (   ) HIV (   ) Hepatopatias  (    ) Nefropatias  (   ) Drogas ilícitas  (   ) Tabagismo   (   ) Alcoolismo 

(   ) Outras:  

 

Mora com quem?  
 

Pessoas mais próximas/convivência diária > 08 h diária (3 meses ou +):  

Trabalha?   (   ) Sim (   ) Não Aposentado (   ) Sim (   ) Não Profissão:  

SAPS 3:  TFI Total: _______       Domínio físico:______           D. psicológico: ______        D. Social: :______   

AVALIAÇÃO DIARIA: NAS (colocar data – 1ª linha) //  Valor pontuação – 2ª linha  
DATA         /          

/ 
        
/ 

         /          
/ 

        /          
/ 

         /  

Valor          
DATA         /         

/ 
         
/ 

         /         
/ 

         /          
/ 

         /   

 Valor                  

DATA         /         
/ 

         
/ 

         /         
/ 

         /          
/ 

         /   

Valor         

 

Nº:  
(   ) UTI GI  
(   ) UTI GII 
(   ) UTI Neuro 
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Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 
Prezado (a) participante, 

Sou enfermeira, Fabiola Mika Tanabe, residente do curso de Residência 

Multiprofissional em Cuidados Intensivos de Adultos no Hospital São Paulo, hospital 

universitário da Universidade Federal de São Paulo. Estou realizando uma pesquisa sob 

orientação da Profª Drª Suely S. Viski Zanei, cujos objetivos são conhecer quantos idosos são 

internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), quais as condições no momento da 

internação e qual a evolução clínica dos idosos durante a hospitalização. 

Solicitamos sua colaboração para responder um questionário que avalia as condições 

gerais de saúde e de vida da pessoa idosa antes da internação contendo 15 questões, nas 

quais você escolherá uma das possíveis respostas: sim, não ou às vezes, de acordo com a 

sua opinião. Para responder o questionário o tempo gasto previsto é de  no máximo, 10 

minutos.  

A participação nesse estudo é voluntária e que ao responder o questionário, os riscos 

para a sua saúde são mínimos, praticamente inexistentes, e que caso sinta qualquer tipo de  

desconforto, dor ou mal estar e se decidir não participar ou quiser desistir de continuar, em 

qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo.  

Além do questionário, informamos que haverá acesso ao prontuário para obtenção de 

dados sobre a internação do paciente. Porém, em nenhum momento, em apresentações ou 

na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade (ou identidade do paciente) será 

divulgada, mantendo-se o mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que 

permitam identificá-lo (a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para o conhecimento sobre os idosos e como, em geral, é a evolução clínica 

quando admitidos em UTIs, além de contribuir para a produção de conhecimento científico. 

Reiteramos que para responder a presente pesquisa não há custos ou compensações 

financeiras pela sua participação. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

Fabiola Mika Tanabe, fone (11) 95233-7003, ou através do e-mail fabiola.tanabe@gmail.com 

e dúvidas relativas à ética do estudo, entrar em contato com Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Unifesp – Rua Prof. Francisco de Castro, nº 55, 04020-050., tel (011) 5571-1062; 

(11) 5539-7162 ou e-mail: cep@unifesp.edu.br. 

O presente TCLE está sendo disponibilizado em duas vias originais, sendo uma para 

o participante e outra para o pesquisador.  

mailto:fabiola.tanabe@gmail.com
about:blank
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Desde já agradecemos sua valiosa colaboração.  

 

 

 

___________________________ 
Fabiola Mika Tanabe 

Enfermeira responsável pela pesquisa 

        
 

 
==================================== 

 
Declaro que após receber as orientações e informações necessárias sobre o estudo sobre 

idosos internados em UTIs, conduzido pela enfª Fabiola Mika Tanabe, concordo 

espontaneamente em participar do estudo e que recebi uma via original deste termo de 

consentimento. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Nome do participante 

______________________________ 
Assinatura do participante 

 

 

(     ) Paciente       (    ) Cuidador        (    ) Familiar/Parentesco: ___________________ 

 

 

 

 

São Paulo, ______ de _______________________201___. 

 

 

 

 

 

 


