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Resumo 

O conceito de valor em saúde representa um modelo inovador de prestação e de financiamento 

dos cuidados de saúde, pretendendo-se com o mesmo obter um maior envolvimento e uma 

maior responsabilização de todos os stakeholders, que assim contribuem, em sinergia e 

ativamente, para melhorar a saúde de cada pessoa e otimizar o funcionamento dos sistemas de 

saúde. A excelência dos cuidados de enfermagem de reabilitação acrescenta ganhos em saúde 

em todos os contextos da prática, expressos na prevenção de incapacidades e na recuperação 

das capacidades remanescentes de cada pessoa. A reabilitação precoce no doente crítico foi 

recentemente apontada como uma recomendação emanada pelas Clinical Practice Guidelines 

for the Prevention and Management of Pain, Agitation/Sedation, Delirium, Immobility and 

Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU (PADIS) de 2018, visto ser uma prática segura e 

com potencial agregação de valor, quer nos resultados para o doente, quer nos custos para a 

organização. 

O presente estudo, quantitativo e retrospetivo, pretende analisar o efeito de um programa de 

reabilitação precoce nos resultados para o doente crítico e para a organização que presta o 

serviço. Num desenho quase-experimental, recorreu-se a uma amostra de 332 doentes que 

estiveram internados num Serviço de Medicina Intensiva (SMI) do Norte de Portugal, através 

de duas bases de dados secundárias: uma para um grupo de controlo, resultante de registos 

criados entre 01 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014; outra para o grupo experimental, 

correspondente a doentes sujeitos a reabilitação precoce no período de 01 de janeiro de 2016 a 

31 de dezembro de 2017. O tratamento de dados foi efetuado através do programa estatístico 

SPSS versão 24. 

Os resultados deste estudo sugerem que a implementação de um programa de reabilitação 

precoce no doente crítico produz melhores resultados para o doente, uma vez que este efetuou 

levante precocemente com menor dependência na capacidade funcional, necessitando de menor 

aporte de oxigénio. Em termos de resultados no SMI, mais precisamente na Unidade de 

Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP), a introdução de um programa de reabilitação precoce 

permitiu reduções no tempo de ventilação mecânica invasiva, no número de dias de 

internamento em UCIP e hospitalar, assim como no índice de carga de enfermagem no cuidado 

direto ao doente crítico à alta do serviço. Em termos práticos, este estudo vem comprovar que 



 

viii 

a enfermagem de reabilitação, através do seu trabalho diário, acrescenta um inegável valor no 

cuidado ao doente crítico. 

Palavras-chave: Reabilitação precoce, Cuidados intensivos, Reabilitação no doente crítico, 

Resultados no doente, Valor em enfermagem 
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Abstract 

The concept of health value represents an innovative model of health care delivery and 

financing. It is intended to achieve greater involvement and accountability of all stakeholders, 

thus contributing, synergistically and actively, to improve each person’s health and optimize 

the functioning of health systems.  

The excellence of rehabilitation nursing care adds health gains in all practice contexts, 

expressed in the prevention of disabilities and the recovery of each person's remaining abilities. 

Early rehabilitation in critically ill patients has recently been cited as a recommendation issued 

by PADIS 2018, as it is a safe practice and potentially adds value to both patient outcomes and 

costs to the organization. 

This quantitative and retrospective study aims to analyze the effect of an early rehabilitation 

program on outcomes for critically ill patients and the organization providing the service. In a 

quasi-experimental design, a sample of 332 patients who were admitted to an Intensive Care 

Unit in northern Portugal was used, resorting to two secondary databases: one for a control 

group, resulting from records created between January 1, 2013 and December 31, 2014; another 

for the experimental group, corresponding to patients undergoing early rehabilitation from 

January 1, 2016 to December 31, 2017. Data were processed using the statistical program SPSS 

version 24. 

The results of this study suggest that the implementation of an early rehabilitation program in 

the critically ill patient translates to better outcomes for the patient, since he / she performed 

early with less dependence on functional capacity, requiring less oxygen supply. In terms of 

ICU outcomes, the introduction of an early rehabilitation program allowed reductions in 

invasive mechanical ventilation time, the number of days in ICU and in the hospital, as well as 

in the nursing load index in the direct care of the critically ill patient to discharge from the 

service. In practical terms, this study proves that rehabilitation nursing, through its daily work, 

adds an undeniable value in the care of critically ill patients. 

Keywords: Early rehabilitation, Intensive care, Critical patient rehabilitation, Patient outcomes, 

Nursing value 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Justificação do tema 

Os prestadores de serviços de saúde enfrentam atualmente uma escalada de pressão para 

fornecer maior acesso a serviços diferenciados e de alta qualidade (D. Chen, Preston & Xia, 

2013; Dobrzykowski, 2012). Como tal, as relações da cadeia de valor e, por sua vez, a criação 

de valor têm assumido importância crescente, uma vez que os benefícios que advêm das 

competências especializadas podem ser utilizados ao longo da cadeia de valor nos processos de 

criação de valor, posicionando os stakeholders como coprodutores de valor, assumindo um 

papel ativo no relacionamento de trocas e coprodução (Chakraborty & Dobrzykowski, 2014). 

Definir valor do ponto de vista económico é pensar no que o cliente está disposto a pagar por 

um bem (Garrison, Pauly, Willke & Neumann, 2018). Valor em saúde é criado quando os 

recursos, os processos, os produtos e os serviços de uma organização são utilizados como 

contributo para a melhoria da vida das pessoas (Ying, Feeley & Porter, 2016). As políticas 

criadas procuram alcançar melhores resultados para a população, melhor experiência para o 

doente e menos custos per capita (Strazzabosco, Allen & Teisberg, 2017). 

Nas últimas décadas tem-se assistido a um crescimento insustentável dos gastos em saúde, pelo 

que as políticas de saúde adotadas pelos países desenvolvidos visam a alocação adequada dos 

recursos disponíveis (Seixas, Dionne, Conte & Mitton, 2019). Ao contrário de outras políticas 

de saúde, que implicam mudanças incrementais na forma de entrega dos cuidados, o valor 

reforça a necessidade de mudança na organização do cuidado, na sua mensuração e na forma 

de pagamento (Ying et al., 2016). 

Pede-se, portanto, aos profissionais de saúde, nomeadamente aos enfermeiros, que façam uma 

leitura da cadeia de valor em que estão inseridos, fomentando práticas e adquirindo 

competências de melhoria contínua aos mais diversos níveis, especialmente durante as suas 

atividades autónomas, incrementando assim a responsabilização do enfermeiro na promoção da 

saúde, prevenção e gestão da doença (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2013). A enfermagem 

de reabilitação, enquanto especialidade multidisciplinar, compreende um corpo de 

conhecimentos e procedimentos específicos que permite ajudar as pessoas com doenças agudas, 

crónicas ou com sequelas a maximizar o seu potencial funcional e independência, incentivando 
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a promoção da independência e a satisfação da pessoa, preservando, deste modo, a autoestima. 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Reabilitação (EEER), enquadrando-se naquilo 

que serão as necessidades de reabilitação a um doente crítico: 

… concebe, implementa e monitoriza planos de enfermagem de reabilitação 

diferenciados, baseados nos problemas reais e potenciais das pessoas. O nível 

elevado de conhecimentos e experiência acrescida permitem-lhe tomar decisões 

relativas à promoção da saúde, prevenção de complicações secundárias, tratamento 

e reabilitação maximizando o potencial da pessoa. A sua intervenção visa promover 

o diagnóstico precoce e ações preventivas de enfermagem de reabilitação, de forma 

a assegurar a manutenção das capacidades funcionais dos clientes, prevenir 

complicações e evitar incapacidades, assim como proporcionar intervenções 

terapêuticas que visam melhorar as funções residuais, manter ou recuperar a 

independência nas atividades de vida, e minimizar o impacto das incapacidades 

instaladas (quer por doença ou acidente) nomeadamente, ao nível das funções 

neurológica, respiratória, cardíaca, ortopédica e outras deficiências e 

incapacidades…. (Regulamento n.º 392/2019, de 03 de maio, p.13565) 

Entende-se por doente crítico toda a pessoa cuja vida esteja ameaçada por falência de um ou de 

múltiplos órgãos, cuja sobrevivência depende de meios avançados de vigilância, monitorização 

e terapêutica (Regulamento nº 124, de 18 de fevereiro).  

A Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) é um serviço onde se prestam cuidados altamente 

diferenciados. É, por natureza, multidisciplinar, e tem por objetivo primordial suportar e 

recuperar funções vitais, de modo a criar condições para tratar a doença subjacente e, por essa 

via, proporcionar oportunidades para uma vida futura com qualidade. Com o aumento da 

esperança média de vida estima-se que haja um aumento de doentes com um maior número de 

comorbilidades com necessidade de mais tempo sob tecnologia de suporte vital, crescendo os 

custos efetivos para as UCI (Wunsch, Gershengorn & Scales, 2012). 

Em Portugal, múltiplas UCI, de vários hospitais, evoluíram para Serviços de Medicina Intensiva 

(SMI), tendo como missão a gestão do doente crítico à escala hospitalar, isto é, fora das UCI, 

fazendo uma abordagem ao doente crítico na sala de emergência dos serviços de urgência, tendo 

como equipas de trabalho médicos e enfermeiros. Nos países desenvolvidos, os SMI/UCI são 

hoje responsáveis por cerca de 13,4% do total de custos hospitalares, cerca de 4,1% dos gastos 

nacionais em saúde e cerca de 0,56% do produto nacional bruto. Em termos organizativos, os 

hospitais viram-se forçados a aumentar cada vez mais a capacidade de internamento em áreas 

destinadas a doentes críticos (Paiva et al., 2016). 

 Em Portugal, nos últimos cinco anos, houve um aumento de camas de medicina intensiva, 

estimado em cerca de 6,4 camas por 100 mil habitantes, marcadamente abaixo da média 
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europeia (11,5 por 100 mil habitantes) e insuficiente para as necessidades de cobertura da rede 

de cuidados críticos (Paiva et al., 2016). 

Os avanços em cuidados intensivos levaram ao aumento da sobrevida, mas também ao 

reconhecimento da morbilidade física e psicológica prolongada após doença grave. A disfunção 

neuromuscular foi identificada em 46% dos doentes internados no SMI com diagnóstico de 

sépsis e disfunção múltipla de órgãos (McWilliams et al., 2015). A evidência científica aponta 

que a disfunção física e psicológica em doentes pós SMI contribui para uma redução da 

qualidade de vida. Os doentes em ambiente de cuidados intensivos adquirem muitas vezes a 

síndrome de imobilidade prolongada, síndrome conhecida por ter efeitos deletérios em quase 

todos os sistemas de órgãos, contribuindo para lesões de imobilização, miopatia, neuropatia e 

polineuropatia. Estas condições são tão incapacitantes como o diagnóstico inicial que levou ao 

internamento no serviço (Corcoran et al., 2017). 

Uma percentagem elevada dos doentes em estado crítico requer longos períodos de reabilitação, 

sobretudo porque, associada à ventilação prolongada e à longa estadia no SMI, estão perdas 

musculares e funcionais e dependência nas atividades da vida diária (AVD) (Gosselink et al., 

2008). O princípio orientador pelo qual se rege a prática da enfermagem de reabilitação é o 

contribuir na capacitação para o autocuidado e o desempenho nas AVD, havendo, portanto, um 

acréscimo de valor quando o doente consegue atingir a máxima independência possível 

(Regulamento n.º 392, de 03 de maio). 

No doente crítico submetido a VMI por um período de tempo prolongado, a fraqueza adquirida 

na UCI (ICU-AW- Intensive Care Unit - Acquired Weakness) é uma condição frequente, estudos 

recentes provam como a ICU-AW se desenvolve em pouco tempo no doente crítico, tendo o 

enfermeiro de reabilitação um papel preponderante na prevenção e tratamento desta patologia, 

a sua intervenção conduz a uma melhoria do grau de mobilidade, da capacidade funcional e 

diminuição do tempo de desmame ventilatório (McWilliams et al., 2018; Hodgson & Tippinp, 

2017). 

Em Portugal, apesar de existirem recomendações internacionais sobre a reabilitação no SMI e 

de serem divulgados protocolos de mobilização precoce mais ou menos abrangentes, a realidade 

portuguesa é pouco conhecida, pelo que se justifica a investigação na área da reabilitação no 

doente crítico. Ainda, o contexto português, para além de diferentes modelos de gestão 

hospitalar, possui particularidades na organização dos próprios cuidados de reabilitação, com 
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uma multiplicidade de cenários, sem que se conheça o trabalho desenvolvido em cada centro 

nem seus resultados (Gonçalves, 2018).  

Com base nestas considerações tornou-se pertinente realizar uma pesquisa para se tentar 

perceber como a profissão de enfermagem, especificamente a especialização em enfermagem 

de reabilitação, pode potencialmente agregar valor num doente com características peculiares, 

o doente crítico, uma vez que os programas de reabilitação precoce demonstraram melhorias na 

função física e nos níveis de mobilidade, juntamente com redução do tempo de permanência 

hospitalar, dias de ventilação e incidência de delirium (P. Morris et al., 2008). Apenas 49% dos 

sobreviventes que estiveram sob VMI, retornou ao trabalho no primeiro ano após a alta, 66% 

dos doentes apresentou disfunções físicas, psicológicas e emocionais que podem persistir em 

doentes até cinco anos após a alta do SMI (Herridge et al., 2011). 

Assim, em termos de ganhos em reabilitação estão associados a diminuição do tempo de 

internamento no SMI e hospitalar e de VMI, melhoria dos resultados para o doente e diminuição 

dos custos hospitalares. Diversos estudos apontam para a poupança que pode ser atingida com 

a introdução de um programa organizado de reabilitação, concluindo que, com base num 

conjunto de assunções, há reduções de custos, e que estes são modestos relativamente à 

melhoria substancial de resultados (Corcoran et al., 2017; Gruther et al., 2017; Lord et al., 2013; 

Sawada et al., 2018). 

É neste contexto que se insere este estudo. Como motivação pessoal contribuiu para a realização 

do mesmo o facto de a investigadora ter sido enfermeira de cuidados gerais num SMI desde 

2006 até 2014, testemunhando diariamente o prejuízo funcional da pessoa provocado pela 

imobilidade resultante da doença crítica e do seu tratamento, situação esta sensível à 

intervenção da enfermagem de reabilitação e com benefícios demonstrados para o doente 

crítico. O SMI é composto por duas unidades consoante o nível de gravidade do doente, unidade 

de cuidados intensivos polivalente (UCIP) e unidade de cuidados intermédios (UCIM) de um 

centro hospitalar do interior norte de Portugal, contexto deste estudo, a investigadora é 

responsável da área de reabilitação no serviço desde 2015, assumindo o compromisso da 

vigilância, monitorização, formação e atualização na área da reabilitação precoce no doente 

crítico. 
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1.2. Problema e objetivos de investigação 

No contexto da área de estudo definida e de motivação pessoal para esta temática, surge o 

problema ao qual se quer dar resposta com este estudo de investigação empírica: Quais os 

efeitos de um programa de reabilitação precoce nos resultados para o doente crítico e nos 

custos para a organização numa UCIP portuguesa? 

Na sequência do problema de investigação em estudo surge o objetivo geral, que é analisar o 

efeito de um programa de reabilitação precoce nos resultados para o doente crítico e nos custos 

para a organização. Os objetivos específicos que dão cumprimento ao objetivo geral, são: 

• Medir os efeitos do programa de reabilitação precoce com base nos resultados do doente 

através dos seguintes indicadores: primeiro levante com tubo endotraqueal (TET), 

levante, capacidade funcional no levante, dias de sedação, dias sob VMI, início de 

desmame ventilatório, aporte de oxigénio, número de dias de internamento em UCIP, 

número de dias de internamento hospitalar, Therapeutic Intervention Scoring System 28 

à alta (TISS 28); 

• Realizar uma estimativa de impacto destes resultados nos custos para a organização e 

comparar com o custo do programa de reabilitação precoce. 

1.3. Estrutura da dissertação 

A estrutura deste trabalho comporta cinco capítulos: i) o primeiro é a introdução que 

contextualiza a motivação para o estudo, a problemática e os objetivos; ii) o segundo constrói 

o enquadramento teórico, quanto à definição de valor, valor em saúde, agregação de valor em 

enfermagem, e enfermagem de reabilitação no SMI como fator diferenciador de agregação de 

valor; iii) o terceiro refere-se à descrição da metodologia, com as diversas fases da investigação 

desde o desenho ao tipo de estudo, objetivos, questões e hipóteses de investigação, variáveis 

em estudo, programa de reabilitação precoce, população e amostra em estudo, modelo de 

análise, construção das bases de dados, procedimento de recolha de dados e questões éticas, 

tratamento e análise de dados; iv) o quarto é a apresentação e análise dos resultados mediante 

as questões de investigação, hipóteses de investigação e objetivos delineados previamente e a 

respetiva discussão dos resultados sustentados na evidência científica dos autores consultados 

na fundamentação teórica ou de importância relevante para os achados encontrados; v) o quinto 
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são as conclusões, onde se faz uma rápida alusão aos pontos de maior interesse da investigação 

do estudo em causa, descrevendo as suas principais limitações, sugerindo-se novos trabalhos 

com os achados encontrados neste estudo, que possam vir a completar e aperfeiçoar os 

resultados desta investigação. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O enquadramento teórico consiste na revisão da literatura que enquadra a temática que se 

pretende estudar, esclarecendo como a mesma foi abordada por outros autores. A revisão da 

literatura, quando realizada online, foi efetuada com recurso às bases de dados SCOPUS e Web 

of Science entre os anos 1985-2019, através da introdução das palavras chave: early 

rehabilitation, intensive care, critical patient rehabilitation, hospital costs, patients outcomes, 

safety patient, healthcare value, value added in nursing care, invasive mechanical ventilation. 

O próximo ponto fará o enquadramento do valor quanto à definição e a sua aplicação no âmbito 

da saúde. 

2.1. Saúde e valor 

O setor da saúde é indubitavelmente um setor estratégico na economia dos países que tem 

sofrido vários constrangimentos políticos e económicos (Kawczynski & Taisch, 2009). A saúde 

encontra-se atualmente numa mudança de paradigma, outrora centrada na doença foca-se 

presentemente nos sistemas, por forma a dar resposta tanto à crise financeira como aos 

problemas encontrados em projetos, honrando obviamente metas e benchmarks acordados 

internacionalmente (Buttigieg, Schuetz & Bezzina, 2016). 

2.1.1. Valor em saúde 

Na saúde, o valor é um conceito muitas vezes empregue sem que seja realizada a devida reflexão 

acerca da verdadeira essência da sua definição, pelo que existem diversas interpretações, sem 

que haja um conceito verdadeiramente unificador e consensual (Pitta & Laric, 2004; Porter & 

Teisberg, 2006).  

O conceito de valor foi inicialmente discutido no âmbito da indústria automóvel, posteriormente 

foi sendo burilado, tendo como inspiração as diversas influências emanadas de diferentes áreas. 

Porter (1985) define valor como o resultado da cooperação de diversos stakeholders que 

realizam um conjunto de transações. As competências dos recursos organizacionais são 

essenciais na criação de valor, valor é uma combinação de benefícios contabilísticos e não 

contabilísticos oferecidos ao cliente (Porter, 1996).  



Enquadramento Teórico 

 

8 

Valor é então definido como a soma total de todos os benefícios que os clientes percebem que 

receberão se aceitarem um produto de determinada organização (McDonald & Srinivasan, 

2004). Vinagre e Neves (2008) acrescentam que o valor é o resultado de produtos ou a 

capacidade de o serviço atender às prioridades de um cliente. 

Porter e Kramer (2019) baseiam-se na premissa de que tanto a economia como o progresso 

social têm que ser abordados usando princípios de valor, determinando que o valor não é mais 

do que os benefícios alcançados em relação aos custos. A criação de valor é uma ideia 

reconhecida há já algum tempo no mundo dos negócios onde o lucro é a receita auferida menos 

o custo incorrido. As empresas podem criar valor económico criando valor social, existindo três 

maneiras distintas de o fazer: recriando produtos e mercados, redefinindo a produtividade na 

cadeia de valor e construindo clusters de indústrias de apoio na localização da empresa. 

Payne e Holt (2001) analisaram cinco fatores que podem influenciar a criação de valor, 

incluindo o valor do cliente, o conceito de produto, a satisfação do cliente, a qualidade do 

serviço e a cadeia de valor. O valor tende a ser o critério pelo qual o cliente julga algo, como o 

valor de um produto ou serviço, o valor poderá ser um benefício fornecido por um produto ou 

serviço dependendo dos custos do produto, ou seja, da rede de custo versus benefício (Al-

Mudimigh, Zairi & Ahmed, 2004). Zeithaml (1988) relaciona preço, qualidade percebida e 

valor percebido, assim o cliente determina quanto valor recebe de uma determinada transação. 

O valor é, assim, uma medida relativa que cada cliente determina por comparação de produtos 

com ofertas de mercados semelhantes (Porter, 1996). 

Walters e Jones (2001) referem que a consequência direta do valor percebido é a satisfação. A 

entrega de valor compreende todas as atividades envolvidas na entrega do serviço, ou seja, os 

atributos do serviço e/ou produto que são necessários para criar a satisfação do cliente e a 

criação de um relacionamento duradouro e de confiança, reunidas estas premissas constrói-se 

uma vantagem competitiva. Isto contrasta com muitas visões/opiniões que consideram que 

desde que uma organização agregue valor à sua oferta existe vantagem competitiva, ou que, em 

termos contabilísticos, o valor é maximizado, maximizando a diferença entre o preço e os custos 

da produção. 

A teoria da vantagem da concorrência dos recursos descreve como uma organização com um 

custo inferior no que respeita a recursos pode alcançar uma vantagem competitiva, se oferecer 

um valor igual ou superior aos seus clientes em relação a empresas concorrentes, da mesma 
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forma, uma organização pode alcançar uma posição de vantagem competitiva se oferecer maior 

valor a um custo igual ou inferior ao da concorrência (Hunt & Morgan, 1997; McDonald & 

Srinivasan, 2004), pelo que a inovação é uma estratégia extremamente útil para alcançar ou 

manter posições de vantagem competitiva (McDonald & Srinivasan, 2004). 

Perceber o que é o valor em cuidados de saúde à luz do conhecimento atual ainda é difícil 

porque não é mensurável. O valor deve ser definido em torno do doente e em sistemas de 

cuidados de saúde que funcionem exemplarmente. A criação de valor para os doentes deve 

determinar a atribuição de recompensas para os stakeholders, uma vez que o valor em cuidados 

de saúde deverá ser medido pelo resultado alcançado e não pelo volume de cuidados prestados 

ao doente (Porter, 2010). O valor em cuidados de saúde não é mais do que os resultados em 

saúde alcançados pelo doente por cada dólar gasto em comparação com os pares (Porter & 

Teisberg, 2006). 

O sistema nacional de saúde contribui ativamente para entregar mais e melhores cuidados ao 

doente, é do conhecimento geral que para além do diagnóstico clínico atual, presentemente o 

doente tem associadas um conjunto de comorbilidades responsáveis pelo consumo de inúmeros 

recursos de saúde (Strazzabosco et al., 2017). 

Mais cuidados e cuidados mais caros não são necessariamente tradutores de qualidade. Para 

gerir adequadamente o valor, os resultados e o custo devem ser medidos mediante a condição 

clínica do doente, abrangendo todo o ciclo de cuidados, implicando assim uma abordagem 

holística e multidisciplinar (Kaplan & Porter, 2011; Nilsson, Bååthe, Andersson, Wikström & 

Sandoff, 2017). 

O player ideal no sistema de entrega de valor tem a responsabilidade de avaliar o desempenho 

contínuo para maximizar os lucros de um prestador de serviços de saúde, e estimar o valor da 

vida de um doente é o primeiro passo. Determinados doentes serão candidatos a um seguimento 

eficaz, em serviços que lhe oferecem, por exemplo, cuidados de reabilitação, são esses doentes 

que devem ser protegidos e fidelizados (Pitta & Laric, 2004). 

A participação do doente na prestação de serviços de saúde, afeta muito o objetivo da cadeia de 

valor, o doente fornece a descrição dos sintomas (inputs), seguindo o tratamento prescrito 

(processo), a sua participação ajuda a determinar o valor percebido que foi entregue através da 

visão do doente acerca do seu tratamento. Por outro lado, o doente pode simplesmente ignorar 

os sintomas e atrasar a sua ida ao hospital, alterando desta forma o nível de prestação de 
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cuidados, o que conduz a uma cadeia de valor diferente. Nem todos os tratamentos são isentos 

de risco, o tratamento de certas doenças pode ter efeitos colaterais que poderão ser nefastos, 

quer na qualidade de vida, quer na satisfação do doente (Pitta & Laric, 2004). 

Segundo Porter e Teisberg (2006), a vantagem competitiva baseada em valor requer uma 

transformação na forma como os cuidados de saúde são prestados, a cadeia de valor mostra as 

atividades envolvidas na prestação de cuidados dando ênfase à condição clínica do doente ao 

longo do ciclo de tratamento e ao valor que é entregue ao doente ao longo do seu atendimento. 

Foram incrementadas mudanças significativas que aumentaram a importância da cadeia de 

valor na prestação de cuidados no sistema de saúde, tais como a otimização e participação nos 

processos, troca de conhecimento, gestão das parcerias da cadeia e ênfase na tecnologia da 

informação (Burns et al., 2002; Chen et al., 2013).  

O problema da cadeia de valor nos sistemas de saúde é que a compra de determinados produtos 

é baseada na preferência clínica e não na análise de custo-benefício. A cadeia de valor em saúde 

encontra-se fragmentada porque não existe uma liderança real nos diferentes estádios, não 

existe também, por parte dos stakeholders, uma parceria por forma a padronizar os formatos e 

conteúdos das suas transações comerciais (Burns et al., 2002).  

Nos serviços de saúde, as informações sobre o valor acrescentado ou custo são parcas. O estado 

atual do conhecimento no binómio valor/custo do produto entre os prestadores de serviços de 

saúde é tão insignificante que a partilha de conhecimento é impossível. É do conhecimento 

comum que, ao longo da cadeia de valor, existem etapas duplicadas ou desnecessárias, que não 

acrescentam valor devido à falta de informação, ou relutância na partilha de conhecimento 

(Burns et al., 2002). 

Em geral, o valor surge da integração do cuidar de toda a cadeia e não apenas de melhorar cada 

intervenção ou serviço em termos individuais. O valor do ciclo de cuidados não é simplesmente 

a soma das partes, uma vez que a implementação de melhorias em algumas atividades pode ser 

tradutora de progressos em todo o sistema, o nível central da criação de valor em saúde é a 

prevenção, diagnóstico e cuidados adequados à condição clínica do doente (Kim, Farmer & 

Porter, 2013). 
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2.1.2. Saúde baseada em valor 

A crise financeira e macroeconómica global de 2008/2009 e as subsequentes recessões 

obrigaram os formuladores de políticas a maximizar o uso de recursos e reduzir o desperdício. 

Especificamente, nos cuidados de saúde, os governos começaram a explorar formas de 

estabelecer parcerias entre os setores de saúde pública e privada. Isto é essencial para garantir 

a otimização dos recursos disponíveis, garantindo a qualidade da prestação de cuidados, bem 

como sustentabilidade e resiliência de sistemas (Buttigieg et al., 2016). 

Apesar de ser um dos mais pequenos e menos abastados países da União Europeia, Portugal 

viu-se igualmente obrigado a adaptar-se às restrições económicas impostas pelo memorando de 

entendimento com a troica entre 2011 e 2014. Os esforços para aumentar a eficiência foram 

contrabalançados por um aumento do consumo dos cuidados de saúde (Azevedo, Costa-Pereira, 

Mendonça, Dias & Castro-Lopes 2016). Ainda que se falasse muito em saúde baseada em valor 

as medidas aplicadas ao setor da saúde português, foram essencialmente financeiras. O sistema 

nacional de saúde português é formado por três sistemas concomitantes que se acrescentam 

entre si, um deles é universal, enquanto os outros têm um acesso mais restrito, estes sistemas 

englobam tanto prestadores privados como públicos e diferentes níveis de partilha de custos 

(Azevedo et al., 2016). 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é uma das maiores conquistas do Estado Social português. 

Criado em 1979, veio materializar a redação constitucional, no que se refere ao dever do Estado 

em garantir a proteção e o direito à saúde de todos os cidadãos, independentemente da sua 

condição económica ou social (Simões, 2004). Em Portugal, impera a existência de um Estado 

Social e, como tal, a proteção do direito à saúde encontra-se inscrita na Constituição da 

República como um dever do Estado perante todos os seus cidadãos. Na prossecução desta 

imposição constitucional, o SNS que garante uma prestação de cuidados universais (dirigidos 

a todos os cidadãos), gerais (em todos os níveis de prestação desde a atenção primária, cuidados 

hospitalares, de reabilitação e de paliação) e com tendencial gratuidade, pois são cobradas taxas 

moderadoras que correspondem a uma pequena contribuição no acesso, criadas com o objetivo 

de racionalizar a utilização dos serviços, quando não necessários (Nunes, 2018). 

Nas últimas décadas tem havido, na maioria dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), um crescimento contínuo dos gastos em saúde como 

parcela do produto interno bruto (PIB). Embora esse esforço económico tenha sido 
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acompanhado por melhorias significativas nos serviços de saúde, há uma preocupação 

crescente com o controlo de custos e eficiência de sistemas (Rego, Claro & Sousa, 2014). Em 

Portugal, de acordo com os resultados da conta satélite da saúde, a despesa corrente em saúde 

diminuiu nos primeiros anos do memorando de entendimento, voltando a crescer de forma 

continuada a partir de 2014. Cifrou-se em 15,6 mil milhões de euros naquele ano e atingiu 18,3 

mil milhões em 2018, o que corresponde a 9% do PIB (Instituto Nacional de Estatística [INE], 

2019). 

Entretanto, o Tribunal de Contas (2019), na Auditoria à Conta Consolidada do Ministério da 

Saúde - Exercício de 2017, comprova que, no final de 2017, a dívida do SNS a fornecedores e 

outros credores estava compreendida em cerca de 2,9 mil milhões de euros, o que representa 

um agravamento da dívida em cerca de 51,6% face a 2014 (1,9 mil milhões de euros). Os 

resultados líquidos do Ministério da Saúde cifravam-se em -424 milhões de euros em 2015, -

396 milhões de euros em 2016 e -361 milhões de euros em 2017. A despesa corrente em saúde 

financiada através de entidades públicas em 2017 já estava em nível inferior ao da média dos 

países da OCDE (6,0% do PIB em oposição a 6,4% na OCDE). Face ao exposto, recomenda 

que o investimento na área da saúde deve aumentar para o nível médio da OCDE uma vez que 

o SNS representa um desígnio nacional, pelo que deve deixar de ser sistematicamente 

subfinanciado pelo Estado. 

Não basta apenas aumentar o financiamento no SNS, é necessário motivar os trabalhadores do 

SNS, valorizar a sua competência, a produtividade, os resultados. Cada doente deve ser 

valorizado, a cada caso de sucesso deve ser atribuído um valor, as organizações devem saber 

mostrar os seus resultados, demonstrando, assim, a qualidade do trabalho desenvolvido (Jorge, 

Justo & Costa, 2019). 

A ideia de saúde baseada em valor foi introduzida por Porter e Teisberg em 2006, assentando 

em três princípios: criação de valor para os doentes, baseando a organização da prática clínica 

em condições clínicas e ciclos de cuidado, medição de resultados clínicos e mensuração do seu 

custo (Kaplan & Porter, 2011).  

Para que haja criação de valor e o conceito de saúde baseada em valor seja implementado com 

sucesso é necessário haver uma equipa multidisciplinar empenhada dentro da organização. O 

primeiro passo é estabelecer o objetivo comum e indiscutível de melhorar o valor para o doente, 

para isso é necessário que o cuidado seja organizado em torno da pessoa segundo a sua condição 
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clínica, em vez de ser segmentado. Outra condição necessária é a medição dos resultados para 

o doente e o custo desses cuidados, comparando estes resultados com outros serviços dentro e 

fora da organização. Sistematizando, para que o processo de saúde baseado em valor seja 

efetivo tem que seguir as seguintes etapas: mapeamento do grupo de doentes, definição da 

medição de resultados, definição do processo de medição, colheita e análise de dados, definição 

e implementação de iniciativas de melhoria, atingindo-se assim um nível de trabalho baseado 

em valor contínuo (Liu, Bozic & Teisberg, 2017; Nilsson et al., 2017; Porter & Lee, 2013). 

B. Morris (1998) desenvolveu um conceito de equação de valor nos cuidados de saúde, nesse 

sentido Porter (2010) alega que o valor se traduz numa equação, no numerador aparecem os 

resultados, estando inerente a condição específica e multidimensional do doente e o custo, o 

denominador da equação, refere-se aos custos totais do cuidado com o doente.  

Relativamente à redução de custos é comum gastar-se mais em alguns serviços, nomeadamente 

na prevenção em detrimento de outros. Valor é simplesmente a mensuração dos resultados em 

relação aos custos, subentende-se que a eficiência é um fator que deverá ser englobado. Falar 

em redução de custos sem ter em conta o resultado poderá ser perigoso e limitante em relação 

ao cuidado efetivo. O valor deve abranger todos os serviços ou atividades que, em conjunto, 

determinem eficazmente quais as necessidades do doente, essas necessidades são determinadas 

pelo doente e pela sua condição clínica, é manifestado a longo prazo com resultados como o 

desenvolvimento sustentável, sobrevivência, recuperação, necessidade de intervenções 

contínuas, ocorrências de doença induzida pelo tratamento, no fundo valor é um rastreio dos 

resultados do doente e dos seus custos em termos longitudinais (Kaplan & Porter, 2011). 

Os resultados englobam todo o conjunto de resultados de saúde do doente e os custos são os 

custos totais dos recursos utilizados para melhorar a condição clínica de um doente, durante 

todo o ciclo de cuidados, para aumentar o valor é necessário melhorar os resultados e/ou reduzir 

os custos (Bains, Warriner & Behrendt, 2018). 

A competição baseada em valor, direcionada para os resultados, leva a uma melhoria nos 

produtos e serviços, levando a que os doentes tenham uma prestação de cuidados de excelência, 

motivando as organizações a apostar na inovação no atendimento à saúde. Cada doente valoriza 

aspetos diferentes da cadeia de valor, uns dão primazia à rápida intervenção, outros ao 

atendimento da equipa de saúde, outros às instalações, mas na realidade a criação de valor passa 
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por todo um ciclo de atividades interdependentes, no fundo valor em saúde significa o resultado 

obtido na saúde do cidadão por recurso investido (Porter & Teisberg 2006). 

As medidas de resultado durante o atendimento são obviamente fundamentais para entender 

valor em saúde ganhando insights sobre como melhorar esse valor. Devem ser consideradas 

diversas variáveis, nomeadamente o tempo que o doente gasta em viagens, o pagamento de 

consultas, o sofrimento, as perturbações na vida, as tensões entre coordenação e receção de 

cuidados de saúde, em suma, as pessoas querem melhorar a sua saúde, mas a maioria preferia 

alcançar os resultados sem dor e sem a inconveniência associada à prestação de cuidados. É por 

isso que os cuidados de saúde diferem de outros serviços onde as pessoas são clientes pela 

experiência em si, as pessoas querem otimizar a saúde e não querem com isso passar por uma 

experiência traumática, tornando-se fundamental questionar, a priori, sobre o nível de 

dependência, alívio do sofrimento e perturbação da vida, e não somente a satisfação do doente 

durante e após o atendimento (Liu et al., 2017). 

Os resultados referidos pelos doentes devem ser medidos durante e após o atendimento, 

encadeando os resultados em saúde à razão pela qual se procura cuidados de saúde, em vez de 

medir proxies para qualidade. O mais importante de tudo é envolver a pessoa no seu processo 

de doença, avaliando o que é mais importante para o doente: a função e a capacidade de 

participar nas AVDs (Bains et al., 2018; Liu et al., 2017). 

Os hospitais públicos encontram-se a ser pressionados no sentido de adotar uma gestão de 

custos mais avançada, com métodos de custeio geralmente utilizados apenas em organizações 

do setor lucrativo, métodos que permitam a compreensão das relações entre o custo e os serviços 

prestados (Popesko, 2013). Kaplan e Porter (2011) defendem que a medição precisa de custos 

e resultados é a alavanca mais poderosa que existe para transformar a economia dos cuidados 

de saúde, uma das condições mais significativas na gestão de uma organização é a capacidade 

de ter uma estimativa precisa do custo dos produtos. Assim, num ambiente de recursos 

limitados, a estimativa precisa do custo dos serviços hospitalares reveste-se de suma 

importância na busca da eficiência e transparência (Mercier & Naro, 2014). 

O custo ou sacrifício faz parte da maioria das decisões de consumo. Os doentes recebem valor 

e pagam sob a forma de dinheiro, tempo gasto, distância percorrida, mas poucos reconhecem 

uma fonte mais fundamental de custos crescentes: o sistema pelo qual esses custos são medidos. 
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É notório o desconhecimento de quanto custa a prestação de cuidados de saúde a um doente, 

pelo que a comparação entre custos e resultados alcançados é uma ilusão (Porter, 2010). 

Em Portugal, no que respeita ao setor hospitalar, o apuramento de custos está relacionado com 

o modelo de financiamento hospitalar, uma vez que estes são cada vez mais utilizados no 

cálculo dos preços dos Diagnostic Related Groups (DRG), ou Grupos de Diagnóstico 

Homogéneo (Chapman et al., 2013). Os custos advêm da contabilidade analítica de cada 

hospital, os mesmos são reportados anualmente à Administração Central do Sistema de Saúde, 

IP, com base nas regras emanadas pelo Plano de Contabilidade Analítica dos Hospitais (3a ed.) 

(Borges et al., 2010).  

Segundo Kaplan e Porter (2011), os prestadores de serviços de saúde têm uma total ignorância 

acerca do custo do atendimento ao doente, logo não percebem como se compara o custo com 

os resultados alcançados em saúde, uma vez que agregam e analisam os custos na especialidade 

médica. Quando os stakeholders falam sobre redução de custos, eles referem-se ao dinheiro que 

é pago pelo SNS ou seguradoras aos prestadores de serviços.  

Os prestadores de serviços de saúde alocam os seus custos nos procedimentos, departamentos 

e serviços com base não nos recursos efetivamente utilizados na prestação de cuidados, mas no 

financiamento que o procedimento poderá vir a ter, mas o financiamento em si é baseado em 

erros arbitrários e imprecisos. Um axioma de gestão bem conhecida é “o que não é medido não 

pode ser gerido ou melhorado”, como os prestadores de cuidados de saúde não sabem 

interpretar os seus custos, são incapazes de os vincular para processar melhorias ou resultados, 

impedindo-os de fazer reduções sistemáticas e sustentáveis de custos. Em vez disso, prestadores 

de serviços de saúde (e pagadores) recorrem a ações simplistas como cortes generalizados em 

serviços mais dispendiosos, compensação e contagem per capita, impondo limites de gastos 

arbitrários em componentes discretos de cuidados, ou em categorias específicas de despesas, 

atingindo poupanças marginais que, muitas vezes, levam a um aumento de custos dos sistemas 

e a piores resultados (Kaplan & Porter, 2011). 

A medição de custos insatisfatórios também levou a enormes subsídios cruzados entre os 

serviços. Os prestadores de serviços de saúde são generosamente reembolsados por alguns 

serviços e incorrem em perdas em outros. Esses subsídios cruzados introduzem distorções no 

fornecimento e eficiência dos cuidados. A incapacidade de medir adequadamente o custo e 

comparar o custo com os resultados está na raiz do problema de incentivo nos cuidados de 
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saúde, onde não existe um sistema de financiamento eficaz. Portanto, não existe o conhecimento 

necessário para melhorar a utilização de recursos, reduzir atrasos e eliminar atividades que não 

melhorem os resultados (Kaplan & Porter, 2011). 

Há mais de 50 anos atrás, Drucker (1954) referiu que qualquer empresa tem apenas duas 

funções primárias: comercializar e inovar, ou seja, uma organização deve esforçar-se 

continuamente para entregar algo de valor aos seus clientes de forma competitiva, tendo a plena 

noção que as necessidades e desejos dos clientes e que as ofertas do mercado concorrente estão 

em constante mutação. Kotler (1972) acrescenta que o valor é inerente ao trabalho inovador, 

assim os gestores hospitalares deverão posicionar as organizações para competir com sucesso 

pelos seus doentes, no centro dessa competição está a necessidade de inovar para melhorar a 

posição competitiva do hospital (McDonald & Srinivasan, 2004). 

McDonald e Srinivasan (2004) acrescentam que a visão baseada em recursos demonstra que as 

organizações são detentoras de recursos exclusivos e capacidades heterogéneas que abrangem 

as dimensões físicas, humanas e organizacionais. Estes recursos heterogéneos geram vantagens 

competitivas valiosas, raras e insubstituíveis (Capron & Hulland, 1999; Fahy et al., 2000). 

A entrega de valor ao doente requer uma coordenação multidisciplinar, apoio diferenciado no 

doente crítico, gestão eficaz de doenças crónicas. A vinculação dos resultados de saúde ao 

financiamento baseia-se na conformidade das medidas de processo, colocando menos ênfase 

nos resultados para os doentes. Medidas de resultados, que refletem todo o ciclo de cuidados, 

são essenciais para auxiliar os gestores na área da saúde e a equipa de saúde a melhorar a 

qualidade e o valor do cuidado (Strazzabosco et al., 2017). 

O propósito essencial dos cuidados de saúde é ajudar os doentes, ajudar a incrementar a sua 

qualidade de vida ou mesmo a sua dignidade na morte. O objetivo de aumentar o valor para os 

doentes reconhece tanto a finalidade da prestação dos cuidados de saúde, como a necessidade 

de gestão de custos. Normalmente, os doentes acometidos por condições particulares sabem 

discriminar quais os resultados funcionais obtidos, descrevendo o impacto desses resultados na 

sua qualidade de vida (Teisberg & Wallace, 2016). 

2.2. Agregação de valor em enfermagem 

Os enfermeiros desempenham um papel preponderante na qualidade do cuidado e promoção da 

saúde, sendo um recurso essencial e dispendioso (Lee, Park, Lim & Park, 2015). Compreendem 
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cerca de 62% de todos os profissionais de saúde e representam 36% dos custos hospitalares 

(Nayar, Ozcan, Yu & Nguyen, 2013), deste modo a força de trabalho de enfermagem é essencial 

para a prestação de cuidados de excelência (Min et al., 2018). 

A enfermagem é uma profissão essencialmente prática, o primeiro contacto entre enfermeiro e 

doente estabelece um vínculo fundamental que define não só a enfermagem como profissão, 

mas cada enfermeiro como prestador de cuidados de saúde. A prática de enfermagem gera valor 

e os enfermeiros têm influência direta na qualidade, segurança e custos do cuidado (Pappas & 

Welton, 2015). 

Tradicionalmente, a profissão de enfermagem tem dificuldade em mensurar o seu valor, uma 

vez que as generalizações, essencialmente financeiras, não conseguem capturar atividades 

relevantes desta profissão (Rutherford, 2010). O investimento adequado numa profissão vincula 

a capacidade de definir e documentar o seu valor, isso exige dos profissionais de enfermagem 

a identificação de drivers que demonstrem o seu valor, e que estes sejam tradutores de uma 

melhoria global dos resultados alcançados pelo doente (Doran, Sidani, Keatings & Doidge 

2002; Rutherford, 2010). 

Existe o pressuposto implícito de que o valor do cuidado de enfermagem não é facilmente 

medido ou reconhecido sem uma mudança na cultura da saúde. Historicamente, a profissão de 

enfermagem é vista como tendo um papel subserviente na equipa multidisciplinar de saúde. 

Esta estrutura hierárquica é contrária à visão do Institute of Medicine of the National Academies 

(2010) que refere que a colaboração e interdisciplinaridade aumentam a segurança do doente, 

a qualidade do atendimento e melhora a saúde da população em geral. Em 2016, a mesma 

entidade reconhece o valor dos enfermeiros nos cuidados prestados ao doente, apoiando o 

aumento de recursos, gestão adequada da carga de trabalho em enfermagem, apoio à educação 

contínua na tríade enfermeiro, doente e família (dimensão relacional). O doente e/ou familiares 

comunicam a sua perceção de valor de enfermagem através da satisfação e reconhecimento do 

papel do enfermeiro na sua vida, o valor relacional dos cuidados de enfermagem certamente 

tem um impacto positivo no valor económico do cuidado de enfermagem (Dick, Patrician & 

Loan, 2017). 

O valor dos cuidados de enfermagem pode ser definido como a relação entre custo de 

enfermagem e qualidade ou custo versus resultados alcançados pelos doentes (Pappas, 2013). 

O valor numa perspetiva económica reflete a qualidade e o custo. Um maior empenho na 
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prevenção da doença, na promoção da saúde da população melhora a experiência do doente no 

que respeita ao contacto que o mesmo tem com os cuidados de saúde e reduz os custos, 

aumentando, assim, o desempenho do SNS (Institute for Healthcare Improvement, 2016). 

Se definirmos valor como a função de resultados divididos por custos, é necessário definir 

melhor as medidas e análises para os custos dos doentes e os resultados dos cuidados de 

enfermagem. Esta medida torna-se fundamental para capturar o impacto do cuidado de 

enfermagem ao doente, portanto, é uma expansão importante de como o valor em enfermagem 

pode ser quantificado, exigindo assim que se redimensione a importância da intervenção de 

enfermagem para além das atividades, tendo em conta a dimensão humana e os resultados 

obtidos por cada enfermeiro em todo o espectro do cuidado (Pappas & Welton, 2015). 

Rutherford (2010) publica algumas ideias essenciais sobre a valorização de enfermagem, 

recomendando o uso de custos no processo de cuidado ao doente, para medir os efeitos tangíveis 

e intangíveis da prática da enfermagem realizando, assim, uma análise económica.  

Os enfermeiros são educados a avaliar o que os outros classificam como contribuições 

intangíveis, no entanto, a identificação das necessidades de saúde e a prestação de cuidados de 

saúde não existem separadamente. O cuidado de enfermagem considera o mundo e a 

experiência do doente de forma holística, contribuindo assim para a incrementação de valor, 

mas pode ser considerado invisível (Dick et al., 2017; Leary, 2006). Essencialmente, os 

cuidados de enfermagem são invisíveis dentro de um sistema de finanças de cuidados 

meramente médicos. Assim, para melhor compreender o valor em enfermagem, é necessário 

entender a relação entre enfermeiros e doentes e incluir o tempo e o custo do doente durante os 

cuidados de enfermagem (Garcia, Harper & Welton, 2019; Pappas & Welton, 2015). 

A capacidade de vincular cada enfermeiro a cada doente fornece uma nova capacidade de 

investigar não só o cuidado de enfermagem em geral, como de aferir a contribuição que cada 

enfermeiro oferece aos doentes por intermédio da prestação de cuidados (Garcia et al., 2019). 

A entrega de valor em saúde é financeiramente importante para todas as organizações 

hospitalares, pelo que o cumprimento das dotações seguras, vigilância adequada, equipa de 

enfermagem com formação e know-how para responder a eventos adversos é fundamental na 

prevenção de complicações, aumentado assim a segurança do doente. Com a adoção dos 

modelos de pagamento baseados em valor, colocar o enfermeiro no centro da tomada de decisão 
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poderá ser um fator preponderante para que os resultados clínicos sejam alcançados e haja uma 

agregação de valor em saúde (Pappas, Davidson, Woodard, Davis & Welton, 2015). 

A indústria de cuidados de saúde está a adotar padrões de garantia e melhoria de qualidade, por 

isso é imperioso que os profissionais de saúde provem que os cuidados que prestam são 

efetivamente cuidados de excelência. Os enfermeiros têm previsto no seu conteúdo funcional 

funções interdependentes e autónomas, contribuindo com a restante equipa multidisciplinar na 

consecução do objetivo comum, a prestação de cuidados baseados em padrões de qualidade 

(Doran et al., 2002; Irvine, Sidani & Hall, 1998). 

Segundo o artigo 9º do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (Decreto-Lei 

n.º 161/96, de 04 de setembro): 

1 — As intervenções dos enfermeiros são autónomas e interdependentes.  

2 — Consideram-se autónomas as ações realizadas pelos enfermeiros, sob sua única 

e exclusiva iniciativa e responsabilidade, de acordo com as respetivas qualificações 

profissionais, seja na prestação de cuidados, na gestão, no ensino, na formação ou na 

assessoria, com os contributos na investigação em enfermagem. 

3 — Consideram-se interdependentes as ações realizadas pelos enfermeiros de 

acordo com as respetivas qualificações profissionais, em conjunto com outros 

técnicos, para atingir um objetivo comum, decorrentes de planos de ação 

previamente definidos pelas equipas multidisciplinares em que estão integrados e 

das prescrições ou orientações previamente formalizadas. (p.2961) 

Doran et al. (2002) desenvolveram um modelo de eficácia do papel da enfermagem, onde 

descrevem as práticas de enfermagem e estudam qual o impacto das mesmas nos resultados 

para os doentes e para a instituição de saúde. Este modelo incorpora indicadores de estrutura, 

processo e resultado da qualidade da prestação de cuidados, demonstrando que a formação do 

enfermeiro tem um efeito positivo na comunicação e na coordenação da equipa, assim como na 

qualidade dos cuidados de saúde prestados. O tempo de serviço tem efeito positivo na 

coordenação dos cuidados, a autonomia tem um efeito positivo na qualidade dos cuidados, na 

capacidade de melhoria do autocuidado por parte dos doentes e, consequentemente, nos 

resultados. 

Muitas vezes confundida com o conceito de segurança do doente, a qualidade do cuidado de 

saúde é um conceito amplo, sendo influenciada por diversas perspetivas e interesses dos 

stakeholders, bem como por várias características das organizações de saúde, assim a qualidade 

do cuidado é definida tendo como base várias dimensões como a precisão, confiabilidade, 

eficácia, eficiência, empatia, segurança e acessibilidade (Mosadeghrad, 2013).  
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O aumento de custos na área da saúde, assim como os recursos limitados e a crescente pressão 

da sociedade exigem um aumento da prestação de contas e transparência no setor da saúde, pelo 

que se torna imperativo a adoção de registos de enfermagem eletrónicos por forma a estudar o 

valor económico de enfermagem e como este pode contribuir nos custos dos cuidados de saúde 

dos doentes (Welton & Harper, 2016).  

Os custos da profissão de enfermagem ao nível do doente não são totalmente conhecidos. O 

cuidado de enfermagem é expresso como a média de horas e custo por dia do doente no 

internamento, assim, o cuidado que é prestado pelo enfermeiro é englobado dentro de outros 

custos operacionais como, por exemplo, uma consulta clínica ou uma visita domiciliária. Esta 

abordagem esconde a variação clinicamente significativa da educação para a saúde realizada 

pelos enfermeiros a cada doente, bem como o tempo e a experiência gastos por cada enfermeiro 

em relação aos cuidados prestados, identificação de problemas de enfermagem, intervenções e 

resultados avaliados e tratamentos efetuados (Pappas & Welton, 2015). 

A remuneração do enfermeiro pode ser utilizada para calcular o dinheiro gasto no atendimento 

efetivo do doente, permitindo analisar novas métricas financeiras de enfermagem, como o 

tempo de internamento, custo do episódio de internamento, tempo e custo variável por doente 

e diagnóstico. Assim, poder-se-ia quantificar algumas das atividades invisíveis de enfermagem 

– como a vigilância, que são preponderantes para os resultados obtidos pelo doente e difíceis 

de descrever e justificar no modelo atual que mede as atividades de enfermagem (Pappas & 

Welton, 2015).  

A complexidade clínica resulta das diferentes necessidades dos doentes no que respeita ao 

diagnóstico, comorbilidades, problemas funcionais e psicossociais, que podem afetar o tempo 

de permanência hospitalar (Welton & Halloran, 2005). Os problemas funcionais e psicossociais 

podem ser identificados pela equipa de enfermagem através dos diagnósticos de enfermagem, 

complementando o diagnóstico médico, o diagnóstico de enfermagem representa o 

conhecimento conceitual dos enfermeiros, sendo o julgamento clínico relacionado com as 

respostas às condições de saúde ou processos de vida (Herdman & Kamitsuru, 2014). O tempo 

de internamento hospitalar também depende de fatores relacionados às condições de 

enfermagem, obviamente não ter em linha de conta no indicador da qualidade em saúde a 

prestação de cuidados de enfermagem é redutor e inadequado, a evidência científica indica que 

os diagnósticos de enfermagem são preditores do tempo de internamento hospitalar (Sanson, 

Vellone, Kangasniemi, Alvaro & D'agostino, 2017) 
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2.3. Enfermagem de reabilitação no serviço de medicina intensiva - fator 

diferenciador de agregação de valor 

2.3.1. Os sobreviventes da doença crítica 

Um SMI é um sistema organizado para a prestação de cuidados a doentes críticos que fornece 

cuidados médicos e de enfermagem intensivos e especializados, dotada de tecnologia de ponta 

com capacidade aprimorada de monitorização e suporte vital de órgãos (Kleinpell et al., 2018). 

A medicina intensiva desempenha um papel fundamental no sistema de saúde através do 

fornecimento imediato de cuidados, servindo como um dos principais pontos de entrada para 

aqueles que apresentam doença crítica, o atendimento de emergência tem um potencial valor 

em todo o continuum de cuidados de saúde (Carlson, Reynolds, Wallis & Calvello Hynes, 

2019).  

A doença crítica é um conceito emergente, aplica-se a todos os doentes que conseguiram 

sobreviver ao diagnóstico clínico de sépsis, e que permaneceram em ambiente de cuidados 

intensivos por um período de tempo prolongado, com múltiplas disfunções de órgãos 

persistentes e sustentadas (Gardner et al., 2019). 

Há vinte e cinco anos, não era possível quantificar quantas pessoas sobreviviam à admissão no 

SMI (Kings Fund Centre for Health Services Development, 1989), os avanços na gestão do 

doente crítico melhoram a taxa de sobrevivência ao longo dos anos (Endacott, 2011; Gruther et 

al., 2017; Intensive Care Society, 2015). Sobrevivência é, no entanto, um fenómeno muito mais 

complexo; sobreviver ao internamento no SMI é apenas um marco de uma jornada longa e dura 

(Iwashyna, 2010). Atualmente, sobreviver ao internamento no SMI não é suficiente nem 

tradutor de qualidade de vida no futuro (Gruther et al., 2017). 

Em pleno século XXI, começou a descoberta e a tentativa de sistematizar as sequelas mais 

longas da doença crítica, quer para o doente, quer para os familiares, com consequentes efeitos 

na função física e psicológica e na socialização (Govindan, Iwashyna, Watson, Hyzy & Miller, 

2014; Hart, 2014). Estudos indicam que, em doentes que sobrevivem a doenças graves, a 

disfunção física, psicológica e cognitiva é significativa por até cinco anos após a alta do SMI 

(Cuthbertson, Scott, Strachan, Kilonzo & Vale, 2005; Gruther et al., 2017), e para alguns 

sobreviventes isso pode durar muito mais tempo (Barnett, 2006; Storli, Lindseth & Asplund, 

2008). O potencial para uma carga socioeconómica social e individual significativa após a 
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doença crítica também foi confirmado (Griffiths et al., 2013). Milhões de pessoas agora 

sobrevivem fisiologicamente a doenças graves em todo o mundo (Iwashyna, 2010; Lasiter, 

Oles, Mundell, London & Khan, 2016), no entanto, há um défice tanto no conhecimento quanto 

na previsão de sobrevida no SMI (Govindan et al., 2014). Em suma, o doente crítico enfrenta 

um longo caminho em termos físicos, a imobilidade prolongada pode desencadear ICU-AW 

devido à atrofia por desuso e diminuição da força. Apenas uma semana de repouso no leito 

pode resultar num decréscimo de até 20,0%, estando associada a um pior prognóstico, a perda 

de massa óssea leva a um aumento de dor e do risco de fraturas. O delirium pode ter 

consequências devastadoras para o sobrevivente da doença crítica, incluindo maior tempo de 

VMI, aumento da taxa de mortalidade e maiores graus de declínio cognitivo após a alta 

hospitalar, e uma probabilidade aumentada de institucionalização. Em termos sociais, os 

doentes encaram uma luta financeira, a sua vida profissional assim como a vida dos conviventes 

mais próximos é alterada significativamente, coexistindo uma fragilidade social notória ditada 

pela utilização dos serviços de saúde que, muitas vezes, apresentam dificuldade no rastreio e 

follow up destes doentes. A exacerbação das comorbilidades perante a doença crítica leva o 

doente a um estado de fragilidade persistente, pelo que muitas pessoas preferem a morte do que 

a perda da sua independência (Sosnowski, Lin, Mitchell & White, 2015). 

É erróneo considerar que se trata apenas de uma questão sistémica, que é meramente uma 

múltipla disfunção de órgãos, é essencial estimar o sofrimento corporalizado que pode ocorrer 

como consequência de se ser um sobrevivente de uma doença crítica (Page, Simpson & 

Reynolds, 2019). 

2.3.2. A evidência da reabilitação precoce nos resultados para o doente e nos 

benefícios organizacionais 

A excelência da enfermagem de reabilitação traz ganhos em saúde em todos os contextos da 

prática, expressos na prevenção de incapacidades e na recuperação das capacidades 

remanescentes, habilitando a pessoa a uma maior autonomia (Regulamento n.º 350/2015, de 22 

de junho). Os princípios da reabilitação promovem o envolvimento do doente e família, no 

planeamento e implementação de cuidados que tem como objetivo o atingimento da máxima 

independência possível e a plena gestão do autocuidado (Faro, 2006). 
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O alvo de intervenção do EEER é a pessoa com necessidades especiais no contexto em que esta 

se encontra, o que implica que os cuidados especializados em enfermagem de reabilitação 

possam ser prestados em diferentes contextos da prática clínica (Ordem dos Enfermeiros [OE], 

2011).  

A enfermagem especializada em reabilitação é uma área de intervenção de enfermagem que 

previne, recupera e habilita de novo as pessoas vítimas de doença súbita ou descompensação 

de processo crónico, que provoquem défice funcional ao nível cognitivo, motor, sensorial, 

cardiorrespiratório, da alimentação, da eliminação e da sexualidade. É também uma área de 

intervenção que promove a maximização das capacidades funcionais da pessoa, potenciando o 

seu rendimento e desenvolvimento pessoal (OE, 2011). 

O EEER tem competência científica e técnica para, de forma autónoma, planear, executar e 

avaliar intervenções terapêuticas de enfermagem de reabilitação em diferentes contextos, 

nomeadamente, nas áreas de promoção da saúde, prevenção de complicações e/ou 

incapacidades secundárias, tratamento e reabilitação, maximizando o potencial da pessoa e 

minimizando sequelas (OE, 2011). 

Os avanços na ciência, na tecnologia e no cuidado prestado no âmbito da medicina intensiva 

permitiu que se verificasse um decréscimo na taxa de mortalidade, porém, as expectativas estão 

colocadas na sobrevivência e na qualidade de vida a longo prazo do doente crítico (Clarissa, 

Salisbury, Rodgers & Kean, 2019). 

A realidade dos cuidados pós-intensivos cria desafios para doentes e famílias, incluindo 

recuperação social, suporte financeiro e adaptações às necessidades físicas e cognitivas 

(Hopkins, Suchyta, Farrer & Needham, 2012; Khandelwal et al., 2018). Essas dificuldades a 

longo prazo, são agora denominadas como síndrome de cuidados pós-intensivos (PICS - Post 

Intensive Care Syndrome) (Harvey & Davidson, 2016; Hopkins et al., 2012). 

Doentes sob VMI necessitam de maior vigilância e de cuidados especializados, o doente crítico 

com diagnóstico de Síndrome de dificuldade respiratória aguda (ARDS - Acute Respiratory 

Distress Syndrome), que é um tipo de insuficiência respiratória provocada por diversos 

distúrbios que causam infiltrados pulmonares bilaterais, tem um pior prognóstico, tende a 

permanecer mais tempo sob VMI e, consequentemente, mais tempo internado no SMI, logo 

têm uma maior propensão para adquirir ICU-AW (Hodgson et al., 2016; Taito, Shime, Ota & 

Yasuda, 2016).  
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O risco de desenvolvimento de ICU-AW é uma preocupação significativa na PICS (Griffiths & 

Hall, 2010; Herridge et al., 2011). A ICU-AW descreve uma síndrome que envolve perda de 

massa muscular, o seu diagnóstico pressupõe uma doença crítica ou uma doença de gravidade 

elevada com suporte prolongado de órgãos, tem como fatores de risco a imobilidade 

prolongada, diagnóstico de sépsis, múltipla disfunção de órgãos, administração contínua de 

corticoterapia e bloqueadores neuromusculares (Hodgson & Tipping, 2017). A ICU-AW está 

associada a taxas de mortalidade mais elevadas, a piores resultados do doente e a atrasos no 

processo de desmame ventilatório (Griffiths & Hall, 2010; Junge et al., 2016).  

A reabilitação precoce enquanto o doente permanece ventilado tem sido proposta como uma 

intervenção promissora para contrariar a ICU-AW, e a pesquisa sugere que é uma intervenção 

segura e viável (Bailey et al., 2007; Pohlman et al., 2010). É vista como um processo que visa 

capacitar pessoas com deficiências a alcançar e a manter os seus níveis funcionais, físicos, 

sensoriais, intelectuais, psicológicos e sociais ideais. A reabilitação fornece ferramentas que as 

pessoas necessitam para alcançar a independência e a autodeterminação (Stucki, 2005), sendo 

muitas vezes referenciada na literatura como mobilização precoce, mobilidade progressiva ou 

até deambulação precoce, a definição de reabilitação precoce no doente crítico não é consensual 

(Clarissa et al., 2019). 

O termo “reabilitação” está associado à mobilidade ou ao cumprimento de programas de 

exercício físico (Y. Chen et al., 2012). No entanto, as estratégias de reabilitação no SMI devem 

ter como objetivos restaurar a integridade física, funcional e as capacidades cognitivas do 

doente (Parker et al., 2013). Isto pode potencialmente ser alcançado usando uma abordagem 

conjunta para tratar e prevenir tanto a ICU-AW como o delirium; é sabido que a mobilização 

precoce efetiva é limitada pela presença de delirium e sedação (Sosnowski et al., 2015). 

A reabilitação precoce inclui atividades como sentar, permanecer em pé e deambular, bem 

como exercícios passivos, como exercícios de amplitude de movimento e ergometria (Burtin et 

al., 2009; P. Morris et al., 2008). O termo “precoce” ainda não foi definido, uma vez que, entre 

os vários estudos, o início das intervenções pode variar até uma semana (P. Morris et al., 2008; 

P. Morris et al., 2016), ou seja, as intervenções de reabilitação devem ser implementadas 

imediatamente após a estabilização do doente crítico, ainda que este permaneça sob VMI e 

terapêutica vasopressora (Parker, Sricharoenchai & Needham, 2013). A reabilitação realizada 

no SMI é geralmente considerada precoce (Taito et al., 2016). 
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A reabilitação precoce tem sido considerada segura, no entanto, requer sempre uma avaliação 

física do doente por forma a determinar se a atividade vai ou não ser bem tolerada. Os critérios 

de segurança foram delineados em documentos consensuais, a avaliação vai para além da 

observação física é necessário ter em linha de conta se o doente tolera as intervenções de 

enfermagem, o seu nível de consciência e o seu basal (Hruska, 2016). 

Hodgson et al. (2014) estabeleceram um conjunto de recomendações que compilaram numa 

tabela com quatro categorias que resumem considerações radiológicas, neurológicas, 

cardiovasculares e outras extrínsecas ao doente como a integridade de linhas invasivas e TET. 

Para cada categoria de consideração existem diversos itens com um símbolo de código de cores 

e um sistema de semáforo para os exercícios a realizar no leito e fora do leito, a cor verde 

significa risco baixo, amarelo risco moderado, vermelho alto risco. Um item que não reúne 

consenso é a mobilização de doentes com suporte de terapêutica vasopressora e/ou inotrópica, 

sendo que não é considerada uma contraindicação para a mobilização, as recomendações 

encorajam a ponderar o risco benefício de cada caso.  

Atualmente, existem estudos na área da reabilitação ao doente crítico que já contemplam, quer 

os custos, quer os resultados em saúde no serviço. Gruther et al. (2017) no seu estudo, avaliaram 

se um programa de reabilitação precoce no doente crítico melhora a recuperação funcional, 

reduz o tempo de internamento e custos hospitalares. Os custos por doente no GC foram de 

19.167€. No GE foram de 14.346€ na análise conforme protocolo, isto é, considerando os 

efetivamente sujeitos a tratamento, sendo de 17.316€ na análise por intenção de tratamento. 

Corcoran et al. (2017) referem no seu estudo que embora tivessem que aumentar o número de 

profissionais para manter o programa intensivo de reabilitação precoce no SMI, tiveram uma 

melhoria na qualidade dos resultados, nomeadamente uma diminuição do tempo de 

internamento e redução do número de ocupação de camas. Analisando os dados, os autores 

afirmam que houve uma poupança de 2,2 milhões de dólares, mas como houve um acréscimo 

de pessoal houve uma economia líquida de 1,5 milhões de dólares. Acrescentam que, à data da 

alta, houve doentes que não necessitaram de outros cuidados hospitalares, não havendo taxas 

de readmissão estatisticamente significativas. Nas taxas de readmissão aos 90 dias houve um 

decréscimo no uso de terapêutica antipsicótica e diminuição das taxas de delirium, 

correlacionou-se estes resultados ao aumento da intensidade da reabilitação precoce e da 

articulação multidisciplinar. Também Sawada et al. (2018) no seu estudo, associam a 

reabilitação precoce a uma melhor qualidade de vida, função e esforço muscular, desmame 
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ventilatório mais eficaz, diminuição do tempo de internamento hospitalar e no SMI (4 dias para 

os doentes que receberam reabilitação e 5 dias para o GC), e mortalidade intra-hospitalar 

(17,9% nos doentes que receberam reabilitação e 22,6% no GC), sendo que o custo total da 

hospitalização do grupo que recebeu reabilitação foi de 8.800 dólares e do GC de 9.031 dólares. 

Schweickert et al. (2009) referem que o estado funcional “independente” na alta hospitalar foi 

recuperado por 59,0% dos doentes submetidos a reabilitação precoce que se iniciou em média 

1,5 dias após o início da ventilação mecânica, com 35,0% dos doentes do GC a começarem a 

reabilitação em média de 7,4 dias. Os doentes do grupo de reabilitação precoce também 

experimentaram períodos mais curtos de delirium, exigindo, portanto, menos dias de VMI. Os 

autores concluíram que a interrupção diária da sedação, aliada a um programa de reabilitação 

precoce, melhora a capacidade funcional no doente crítico. 

P. Morris et al. (2008) concluem que a reabilitação precoce é segura, não aumenta custos, sendo 

associada a uma diminuição do tempo de internamento no SMI e do tempo de internamento 

hospitalar. Também Schaller et al. (2016) referem que a reabilitação precoce diminuiu o tempo 

de permanência no SMI e melhorou o estado funcional do doente aquando da alta hospitalar.  

Lord et al. (2013) desenvolveram um modelo de economia/custos, fornecendo uma análise 

financeira projetada do programa de reabilitação precoce do SMI da Johns Hopkins Medical, 

com 900 admissões por ano, foram verificadas reduções reais de tempo de internamento 

hospitalar de 22,0% no SMI e 19,0% em outros serviços de internamento, com uma poupança 

de 817.836 dólares. Concluindo que o investimento num programa de reabilitação precoce no 

SMI pode gerar economia financeira líquida, na ordem dos 3.763.149 dólares para os hospitais 

dos Estados Unidos da América, o custo líquido projetado para implementar esse programa é 

modesto (cerca de 87.611dólares) em relação às melhorias substanciais nos resultados dos 

doentes, demonstradas pelos programas de reabilitação precoce na SMI. 

Por outro lado, a evidência científica indica que são três os fatores que podem condicionar a 

reabilitação precoce no SMI: o doente, o profissional de saúde e as barreiras institucionais 

(Taito et al., 2016). 

O impacto da cultura do SMI está reconhecido na literatura (Taito et al., 2016) a inexistência 

de programas de reabilitação precoce, assim como uma cultura de altos níveis de sedação e com 

compliance de tolerância ao delirium, contribui para baixos níveis de funcionalidade motora. A 
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realização de intervenções médicas também são apontadas como uma barreira à não realização 

de reabilitação (Sricharoenchai et al., 2014).  

A indisponibilidade dos profissionais responsáveis pela reabilitação do doente, a não 

envolvência da equipa multidisciplinar, a falta de liderança e comunicação, a inexistência de 

meios técnicos e de profissionais com o know how necessário, assim como o aumento da carga 

de trabalho, são aspetos apontados na literatura como potenciais handicaps no incumprimento 

da reabilitação precoce no SMI (Eakin, Ugbah, Arnautovic, Parker & Needham, 2015; Taito et 

al., 2016) realçando-se que os profissionais que intervêm no processo de reabilitação do doente 

e que percebem resultados positivos referem uma melhoria na satisfação laboral (Eakin et al., 

2015). 

A segurança é uma das barreiras mais comumente relatadas para a não realização de reabilitação 

precoce, incluindo respiratória, estabilidade cardiovascular e neurológica e integridade de 

linhas invasivas. Quarenta e oito estudos identificaram eventos adversos, nomeadamente 

quedas, remoção de TET, remoção ou disfunção de cateteres intravasculares, remoção de 

cateteres ou tubos, paragem cardiorrespiratória, alterações hemodinâmicas e dessaturação de 

oxigênio (Nydahl et al., 2014). 

Alguns estudos apontam para a necessidade de adoção do modelo “4-E” (envolver, educar, 

executar e avaliar) para que a implementação do programa de reabilitação se torne efetivo 

(Needham & Korupolu, 2010). A primeira etapa “envolver”, significa que todos os stakeholders 

devem estar comprometidos com o projeto, através de diversas estratégias, nomeadamente 

reuniões, partilha de casos clínicos de sucesso, convidando doentes para regressarem e falarem 

sobre a sua experiência. A etapa “educação”, engloba a partilha de evidência científica sobre o 

efeito positivo da reabilitação nos resultados do doente. A etapa “execução”, engloba as 

estratégias de intervenção que irão ser colocadas em prática, tendo em conta as barreiras 

percebidas, a padronização de cuidados através de guidelines que permitam simplificar as 

intervenções, tendo como máxima aprender com as situações que foram problemáticas. A 

“avaliação” é a verificação em reuniões mensais dos antecedentes e do basal do doente e os 

resultados obtidos algum tempo após a reabilitação precoce, demonstrando desta forma que o 

planeamento da reabilitação é seguro, viável e benéfico para o doente (Needham & Korupolu, 

2010). Parry, Nydahl e Needham (2018) para além de destacarem as etapas acimas descritas, 

acrescentam duas que consideram essenciais, a comunicação/coordenação e a avaliação do 

basal do doente (antes e durante o internamento no SMI).  
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Com o objetivo de criar um ambiente no SMI sustentável e altamente funcional, seguro e 

confortável para o doente, recentemente foi emanada uma task force encarregue da atualização 

das guidelines norte americanas sobre dor, agitação e delirium no doente crítico de SMI. Foram 

publicadas as Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, 

Agitation/Sedation, Delirium, Immobility and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU – 

PADIS guidelines, surgindo assim as ABCDEF bundle. Desde então, existem inúmeros estudos 

que correlacionam a implementação da ABCDEF bundle com os resultados obtidos pelo doente 

(Pun et al., 2019) sendo que ABCDEF, significam: 

• A-Assess, Prevent, and Manage Pain (Avaliar, prevenir e gerir a dor); 

• B-Both Spontaneous Awakening Trials and Spontaneous Breathing Trials (ensaios 

espontâneos de despertar e ensaios espontâneos de respiração); 

• C-Choice of analgesia and sedation (escolha de analgesia e sedação); 

• D-Delirium: Assess, Prevent and Manage (Delirium: avaliar, prevenir e gerir); 

• E-Early Mobility and Exercise (mobilidade e exercício precoce); 

• F-Family Engagement and Empowerment (envolvimento e empoderamento familiar). 

A coordenação do despertar e da otimização da sedação diária, da respiração através de treinos 

de respiração espontânea, monitorização e gestão do delirium, de mobilidade e exercício, e 

envolvimento familiar (ABCDEF), pressupõe a aplicação de protocolos de sedação e analgesia, 

de desmame ventilatório, prevenção e gestão do delirium, assim como a promoção da 

mobilidade e exercícios precoces e, por último, a envolvência da família. Protocolos e diretrizes 

são ferramentas importantes para o desenvolvimento de políticas de saúde, pois orientam o 

envolvimento, a educação, a execução e a avaliação, permitindo, assim, a melhoria da qualidade 

dos serviços de saúde (Moraes et al., 2019). 

Hsieh et al. (2019), no seu estudo, medem o impacto da implementação faseada das ABCDE 

bundles completo versus parcial na duração da ventilação mecânica no tempo de internamento 

e no custo do hospital, concluindo que a coordenação estruturada das mesmas leva a reduções 

substanciais do tempo de VMI, tempo de internamento e custos hospitalares. 

As ABCDEF bundles têm demonstrado reduzir a fraqueza muscular e o delirium. Otusanya, 

Hsieh, Gong e Gershengorn (2016) procuraram determinar qual o impacto financeiro da 
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implementação das bundles em cada doente, concluindo que diminuir o tempo de sedação (C) 

ou gerir eficazmente o delirim (D) era insuficiente na redução de custos hospitalares. Em 

contrapartida, quando era acrescentada a reabilitação precoce (E), existia uma diminuição de 

custos hospitalares, justificados pela diminuição do tempo de internamento hospitalar. 
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3. METODOLOGIA 

Após o enquadramento teórico, procede-se à investigação empírica, o presente diagrama 

(Figura 1) permite a visualização do percurso geral adotado na investigação empírica que se 

pretende efetuar para dar resposta aos objetivos, questões/hipóteses traçados. 

 

O presente capítulo encontra-se dividido nos seguintes subcapítulos: tipo de estudo, objetivos, 

questões e hipóteses de investigação, variáveis em estudo, programa de reabilitação precoce, 

população e amostra em estudo, modelo de análise, construção da base de dados, procedimentos 

de recolha de dados e questões éticas e tratamento e análise dos dados recolhidos. 

  

Figura 1: Desenho de investigação 
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3.1. Tipo de estudo 

Na sequência do problema e objetivos delineados, esta investigação insere-se na natureza de 

estudo: 

• Confirmatório: este tipo de estudo gera hipóteses para serem testadas (Yin, 2001); 

• Correlacional: este tipo de estudo procura determinar as relações entre as variáveis 

presentes num estudo (Vilelas, 2009); 

• Quase-experimental: segundo Fortin, Côté e Filion (2009), a investigação experimental 

tem subjacente a verificação de relações causa e efeito entre as variáveis, apresentando 

as três características seguintes: a intervenção em situação de investigação, o 

estabelecimento de um GC e a repartição aleatória dos participantes no GE e no GC, 

sendo que se uma ou mais destas características estiver ausente, o estudo é considerado 

quase-experimental ou pré-experimental. No estudo apresentado introduziu-se uma 

intervenção, neste caso, a implementação de um programa de reabilitação precoce. No 

entanto, e devido a questões éticas, não se verifica o requisito da distribuição aleatória 

dos doentes em GC e GE, uma vez que o GC corresponde a uma base de dados, 

constituída por doentes avaliados num igual período, relativamente aos mesmos 

parâmetros, mas num espaço temporal prévio à implementação do programa de 

reabilitação precoce, tratando-se, portanto, de um estudo quase-experimental; 

• Quantitativo: permite traduzir em números as opiniões e informações para que 

posteriormente possam ser analisadas e classificadas (Vilelas, 2009); 

• Retrospetivo: baseado em dados de períodos passados. 

No sentido de dar cumprimento aos objetivos propostos, o estudo foi delineado em duas fases: 

a primeira, efetuar uma recolha de dados dos doentes que foram submetidos a um programa de 

reabilitação precoce, sendo este o GE, a segunda foi efetuar uma recolha de dados idênticos 

relativos ao programa de reabilitação precoce num período prévio à implementação desse 

mesmo programa, construindo, assim, uma base de dados, correspondente ao GC. Por último, 

realizar-se-á a análise, tratamento de dados e respetiva interpretação, comparando os resultados 

obtidos no GE e no GC. 
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3.2. Objetivos, questões e hipóteses de investigação 

Na sequência do problema de investigação em estudo surge o objetivo geral que é analisar o 

efeito de um programa de reabilitação precoce nos resultados para o doente crítico e nos custos 

para a organização. Os objetivos específicos que dão cumprimento ao objetivo geral, são: 

• Medir os efeitos do programa de reabilitação precoce com base nos resultados para o 

doente através dos seguintes indicadores: primeiro levante com TET, levante, 

capacidade funcional no levante, dias de sedação, dias sob VMI, início de desmame 

ventilatório, aporte de oxigénio, número de dias de internamento em UCIP, número de 

dias de internamento hospitalar, TISS28 alta; 

• Realizar uma estimativa de impacto destes resultados nos custos para a organização e 

comparar com o custo do programa de reabilitação precoce. 

As questões de investigação advêm diretamente dos objetivos do estudo, precisando conceitos, 

população alvo, ou interligações entre as variáveis que se pretende aferir (Fortin et al., 2009). 

Para este estudo, foram construídas as seguintes questões de investigação: 

• Relativamente ao GE, quais os resultados obtidos pelo doente crítico com o programa 

de reabilitação precoce? 

• Qual o impacto do programa de reabilitação precoce nos custos organizacionais? 

As hipóteses de investigação constroem-se com o propósito de se perceber se existe alguma 

ligação de associação ou de causalidade entre as variáveis (Fortin et al., 2009), tendo-se 

delineado dez (10) hipóteses de investigação: 

H1- A proporção de doentes que inicia o primeiro levante com TET é maior no GE do que no 

GC; 

H2- A proporção de doentes que inicia o primeiro levante imediatamente após extubação é 

maior no GE do que no GC; 

H3- A proporção de doentes que necessita de um menor aporte de oxigénio é maior no GE do 

que no GC; 

H4- A proporção de doentes cuja capacidade funcional no levante apresenta menor grau de 

dependência, é maior no GE do que no GC; 
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H5- O GE apresenta uma média de TISS 28 à data de alta da UCIP inferior ao GC 

H6- O GE apresenta uma média de tempo até ao início de desmame ventilatório inferior ao GC; 

H7- O GE necessita de um número médio de dias de VMI, inferior ao GC; 

H8- O GE apresenta um número médio de dias de internamento na UCIP inferior ao GC; 

H9- O GE apresenta um número médio de dias de sedação inferior ao GC; 

H10- O GE apresenta um número médio de dias de internamento hospitalar inferior ao GC. 

3.3. Variáveis em estudo 

No processo de análise estatística, o investigador confronta-se sempre com “algo” que precisa 

mensurar, controlar ou manipular, durante o processo de investigação, este “algo” é designado 

de variável (Marôco, 2018).  

Nesta investigação empírica, as variáveis em estudo foram divididas em três grupos ou partes 

consoante a caracterização onde se inserem: 

• Caracterização sociodemográfica: idade e sexo; 

• Caracterização clínica: categoria diagnóstica, fatores de risco prévio, índices de 

gravidade às 24 horas da admissão ao serviço (Simplified Acute Physiology Score II – 

SAPS II; Acute Physiology And Chronic Health Evaluation Score II – APACHE II), 

índice de disfunção orgânica (Sequential Organ Failure Assessment – SOFA, avaliado 

à admissão e à alta do serviço), índice de carga de enfermagem no cuidado direto ao 

doente crítico avaliado à admissão e à alta do serviço (Therapeutic Intervention Scoring 

System 28 – TISS 28), nível de RASS (Richmond Assessment Sedation Scale), presença 

de delirium, sobrevida no serviço; 

• Resultados do doente, resultados em UCIP e custos para a organização: grupos de 

estudo, tempo até ao início de desmame ventilatório, aporte de oxigénio, presença de 

ARDS, dias sob VMI, primeiro levante com TET, primeiro levante imediatamente após 

extubação, capacidade funcional no levante, dias de sedação, número de dias de 

internamento na UCIP, número de dias de internamento hospitalar, TISS alta, custo 

médio por doente. 
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Operacionalizar as variáveis significa defini-las, enunciando as atividades necessárias para 

serem mensuráveis, por outro lado, a categorização das variáveis é a atribuição de categorias à 

variável que se quer estudar (Fortin et al., 2009). A operacionalização das variáveis encontra-

se na Tabela 1. 

Tabela 1: Operacionalização e categorização das variáveis 

Variáveis Operacionalização Escala de medida Categorização 

Grupo de 

estudo 

Divisão dos doentes i) GC constituído por grupo de 

doentes admitidos numa UCIP do norte de Portugal entre 

01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2014; ii) GE 

constituído por grupo de doentes admitidos numa UCIP do 

norte de Portugal entre 01 de janeiro de 2016 a 31 de 

dezembro de 2017 

Nominal 

0= grupo de 

controlo 

1= grupo 

experimental 

Caracterização sociodemográfica 

Variáveis Operacionalização Escala de medida Categorização 

Idade 

Época da vida; número de anos que a pessoa ou animal têm 

desde o nascimento ao momento em que é colocada a 

questão (Infopédia, 2019)  

Rácio 

(Total do número de anos) 

 

Sexo 
Conjunto de características funcionais que distingue o 

macho da fêmea/masculino do feminino (Infopédia, 2019) 
Nominal 

1= feminino 

2= masculino 

Caracterização clínica 

Variáveis Operacionalização Escala de medida Categorização 

Categoria 

diagnóstica 

Na medicina, é o ato de determinar e conhecer a natureza 

de uma doença, sendo classificadas, consoante se insiram 

na área médica, cirúrgica, … (Dicionário online de 

português, 2019) 

 

Nominal  

1= médica 

2= cirúrgica 

programada 

3= cirúrgica 

urgente 

4= trauma 

Sobrevida na 

UCIP 

Ato de sobreviver. Sobrevida ao internamento na UCIP – 

doentes vivos ou falecidos. (Infopédia, 2019) 

Nominal 

 

0=vivo 

1=falecido 

Fatores de 

risco prévios 

Presença de elementos ou características positivamente 

associadas ao risco/probabilidade de desenvolver uma 

doença/síndrome.  

Nominal (presença de 

fatores de risco) 

0=não 

1=sim 

APACHE II 

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation avalia o 

índice de probabilidade de morte calculado nas primeiras 

24 horas após admissão na UCI (Bouch & Thompson, 

2008) 

Intervalo (total de pontos 

obtidos; quanto maior 

número obtido maior 

gravidade representa) 

 

SAPS II 

Simplified Acute Physiology Score, avalia o índice de 

probabilidade de morte calculado nas primeiras 24 horas 

após admissão na UCI (Bouch & Thompson, 2008) 

Intervalo 

(total de pontos; quanto 

maior número obtido 

maior gravidade 

representa) 

 

SOFA 

admissão 

Sequential Organ Failure Assessment, avalia o índice de 

disfunção/falência orgânica calculado nas primeiras 24 

horas após admissão e depois a todas as 48 horas ao longo 

do internamento em UCI, inclusive à alta (Jain et al., 2016) 

Intervalo (total de pontos; 

quanto maior o número 

obtido maior a disfunção 

de órgãos à admissão) 

 

SOFA alta 

Sequential Organ Failure Assessment, avalia o índice de 

disfunção/falência orgânica calculado nas primeiras 24 

horas após admissão e depois a todas as 48 horas ao longo 

do internamento em UCI, inclusive à alta (Jain et al., 2016) 

Intervalo (total de pontos; 

quanto maior o número 

obtido maior a disfunção 

de órgãos à admissão) 
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Tabela 1: Operacionalização e categorização das variáveis (continuação) 

Caracterização clínica (continuação) 

Variáveis Operacionalização Escala de medida Categorização 

TISS 28 

admissão 

Therapeutic Intervention Scoring System 28, índice de 

carga de trabalho de enfermagem no cuidado direto ao 

doente crítico, calculado nas primeiras 24 horas após 

admissão à UCIP e todas as 24 horas subsequentes até à 

alta (Elias, Matsuo, Cardoso & Grion, 2006) 

Intervalo (total de pontos; 

quanto maior o número 

obtido maior o tempo de 

trabalho de enfermagem 

direto ao doente 

despendido) 

 

TISS 28 alta 

Therapeutic Intervention Scoring System 28, índice de 

carga de trabalho de enfermagem no cuidado direto ao 

doente crítico, calculado nas primeiras 24 horas após 

admissão à UCIP e todas as 24 horas subsequentes até à 

alta. (Elias et al., 2006) 

Intervalo (total de pontos; 

quanto maior o número 

obtido maior o tempo de 

trabalho de enfermagem 

direto ao doente 

despendido) 

 

Presença de 

delirium 

Síndrome neurocomportamental, caracterizado por ter 

início agudo (horas a dias) e curso flutuante ao longo das 

24 horas, resultante do comprometimento agudo cerebral, 

consequência fisiológica direta de um estado físico geral, 

de intoxicação, de abstinência de substâncias, utilização de 

medicamentos, exposição a tóxicos ou combinação destes 

fatores (American Psychiatric Association, 2013) 

Nominal 
0=não 

1=sim 

RASS 

Richmond Assessment Sedation Scale, escala de agitação/ 

sedação que pontua o nível de sedação ou agitação no 

doente crítico sedado ou não (Nassar Jr., Pires Neto, 

Figueiredo & Park, 2008). 

Ordinal (neste estudo, os 

níveis de sedação/agitação 

sinalizados foram desde -

5 a +3. 0 é o nível sem 

sedação e/ou agitação, 

estando alerta e calmo) 

 

Caracterização das variáveis quanto ao resultado do doente/resultados em UCIP e custos organizacionais 

Variáveis Operacionalização Escala de medida Categorização 

Dias de VMI 

VMI consiste num método invasivo, por intermédio de 

entubação endotraqueal, ou traqueostomia, conectado a 

ventilador, para tratamento dos doentes com insuficiência 

respiratória aguda ou crónica agudizada (Carvalho, Toufen 

Júnior & Franca, 2007) 

Rácio (total de dias sob 

VMI) 
 

Tempo até ao 

início de 

desmame 

ventilatório 

Período temporal decorrido entre a primeira prova de 

respiração espontânea até à extubação bem-sucedida 

(European Federation of Critical Care Nursing 

Associations, 2012) 

Rácio (total de dias)  

Aporte de 

oxigénio 
Método utilizado na administração de oxigénio Nominal 

1= ON/ar 

2=MAC/VM/ 

Peça T 

3=VMI/VNI 

Presença de 

ARDS 

A Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) é um tipo 

de insuficiência pulmonar provocada por diversos 

distúrbios que causam o acúmulo de líquidos nos pulmões, 

mais especificamente nos alvéolos (local onde ocorre a 

troca gasosa), é uma resposta aguda grave de insuficiência 

respiratória a diversas formas de agressão aos pulmões. 

Nominal 

 

0=não 

1=sim 

Primeiro 

levante com 

TET 

Consiste no modo como se transfere pela primeira vez um 

doente acamado para a posição de pé ou sentado com tubo 

endotraqueal 

Rácio (total dias)  

1º levante após 

a extubação 

Consiste no modo como se transfere pela primeira vez um 

doente acamado para a posição de pé ou sentado 
Rácio (total dias)  

Capacidade 

funcional no 

levante 

Consiste na capacidade física necessária para a realização 

de AVDs de forma segura, independente e sem fadiga 
Ordinal 

1=independente 

2=dependente 

parcial 

3=dependente 
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Tabela 1: Operacionalização e categorização das variáveis (continuação) 

Caracterização das variáveis quanto ao do doente/resultados em UCIP e custos organizacionais (continuação) 

Variáveis Operacionalização Escala de medida Categorização 

Dias de 

sedação 

A sedação é a depressão da consciência, por meio de que 

uma resposta paciente aos estímulos externos se torna 

limitada. 

Rácio (total dias) 

 

Número de 

dias de 

internamento 

na UCIP 

Período temporal decorrido desde a data de admissão na 

UCIP até à data de transferência 
Rácio (total dias) 

 

Número de 

dias de 

internamento 

hospitalar 

Número de dias em média que um doente permanece 

internado num hospital. É um indicador de eficiência da 

saúde (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2011) 

Rácio (total dias) 

 

Custo médio 

por doente 

Custo de internamento em UCIP e outros serviços a dividir 

pelo número de doentes  
Rácio (euros)  

3.4. Programa de reabilitação precoce 

Antes do ano de 2014, não havia a cultura de os doentes internados no SMI serem avaliados 

pelo enfermeiro de reabilitação ou outro profissional capacitado na área, pelo que determinado 

doente receberia pontualmente tratamento de reabilitação se o médico do serviço reconhecesse 

essa necessidade e fizesse o devido pedido ao serviço de medicina física de reabilitação. 

A partir do ano de 2015, o Conselho de Administração de um Centro Hospitalar do Norte de 

Portugal, após submissão de um projeto de reabilitação (apoiado pelo diretor clínico e 

enfermeira chefe do SMI), reconheceu a necessidade da implementação de um programa de 

reabilitação precoce ao doente crítico, endossando, assim, a uma enfermeira especialista na área 

a responsabilidade de proceder aos tratamentos de reabilitação aos doentes do SMI. 

O programa de reabilitação precoce rege-se pelos seguintes princípios: 

• O doente é avaliado nas primeiras 24 horas após a sua admissão, é realizada a avaliação 

inicial e verificado se reúne as condições de segurança (estabilidade cardiovascular, 

respiratória e neurológica) para se iniciar a reabilitação; 

• É personalizado de acordo com os antecedentes do doente (história pregressa, 

comorbilidades, capacidade funcional pré-existente); 

• É um programa global de reabilitação motora e reeducação funcional respiratória, que 

tem a duração média de 45 minutos a 1 hora, de segunda a sexta-feira, realiza-se no 

turno da manhã com procedimentos a repetirem-se mais do que uma vez por dia; 
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• Inclui exercícios para doentes sedados e exercícios para doentes conscientes; 

• Este programa existe na proporção de um enfermeiro de reabilitação para 14 doentes 

(oito doentes de nível III, seis doentes de nível II); 

• As escalas utilizadas são as indicadas pelo colégio da especialidade de enfermagem de 

reabilitação, e o programa de reabilitação encontra-se em anexo (Anexo A). 

3.5. População e amostra em estudo 

A população da qual se retirou um grupo de indivíduos com características comuns para este 

estudo é de um SMI, de um centro hospitalar do Norte de Portugal, composto por UCIP e UCIM 

(duas unidades que pertencem ao mesmo serviço com a mesma equipa assistencial 

multidisciplinar de saúde). O SMI é gerido em conformidade com níveis de gravidade III ou II, 

respetivamente UCIP e UCIM, como o disposto pela DGS (2003) para as UCI portuguesas de 

adultos.  

Segundo Fortin et al. (2009), a população corresponde a um conjunto de elementos que possuem 

características comuns. A amostragem, por sua vez, consiste em definir claramente a população 

considerada e os elementos que a compõem, sendo a população objeto do estudo designada de 

população alvo. Nesta perspetiva, a população alvo engloba o conjunto de indivíduos que 

satisfazem os critérios de seleção previamente definidos e que possibilitam efetuar 

generalizações. Uma vez que dificilmente existe possibilidade de estudar a população alvo na 

sua totalidade, examina-se a população acessível, correspondente à porção da população alvo a 

que se pode aceder. 

Posto isto, a população alvo, acessível, correspondente ao GE, definido para o estudo será 

constituída pelos doentes admitidos numa UCIP do norte de Portugal entre 01 de janeiro de 

2016 e 31 de dezembro de 2017. Neste contexto, foi aplicado o método de amostragem não 

probabilística, uma vez que a amostra foi constituída por indivíduos com características 

conhecidas na população. 

Para este estudo foram criados os seguintes critérios de inclusão: i) idade ≥ 18 anos; ii) 

internamento em UCIP; iii) presença de TET, ou traqueostomia; iv) presença de VMI por um 

período ≥ 72 h. Por outro lado, estabeleceram-se os seguintes critérios de exclusão i) doentes 
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com fratura da coluna instável ou das extremidades que não possam ser mobilizados; ii) doentes 

em limitação de esforço terapêutico (LET); ii) dadores de órgãos. 

O GC será constituído por uma amostra de doentes admitidos na UCIP em estudo, entre 01 de 

janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, estando sujeitos aos mesmos critérios de inclusão e 

exclusão e sendo estudados relativamente às mesmas variáveis que o GE. De referir que foi 

escolhido o mesmo período do ano de forma a minimizar o impacto das variações sazonais 

relativamente aos diagnósticos médicos, causas da falência respiratória subjacentes à 

necessidade de VMI e índices de gravidade aquando a admissão dos doentes na UCIP. Serão 

selecionados o número de casos equivalente aos do GE, procurando-se uma distribuição 

semelhante nas variáveis: categoria diagnóstica, índices de gravidade às 24 horas da admissão 

ao serviço (Simplified Acute Physiology Score II – SAPS II; Acute Physiology And Chronic 

Health Evaluation Score II – APACHE II), índice de disfunção orgânica (Sequential Organ 

Failure Assessment – SOFA, avaliado à admissão e à alta do serviço), índice de carga de 

enfermagem no cuidado direto ao doente crítico avaliado à admissão e à alta do serviço 

(Therapeutic Intervention Scoring System 28 – TISS 28) 

Assim, entre o dia 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017, foram admitidos 1574 

doentes no SMI, dos quais 874 foram admitidos na UCIM e 700 na UCIP. Após aplicação dos 

critérios de inclusão, verificou-se que a população ficou constituída por 495 doentes críticos. 

Aplicando os critérios de exclusão aos 495 doentes críticos da UCIP, a amostra do GE ficou 

constituída por 168 doentes (retirados 200 doentes com VMI < 72 h, 20 doentes com fratura da 

coluna instável ou das extremidades, 95 doentes em LET, 12 dadores de órgãos). 

Entre o dia 01 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014 foram admitidos 1132, doentes no 

SMI, dos quais 457 foram admitidos na UCIM e 675 na UCIP. Após aplicação dos critérios de 

inclusão, a população ficou constituída por 457 doentes críticos. Após a aplicação dos critérios 

de exclusão aos 457 doentes críticos da UCIP, a amostra do GC ficou constituída por 164 

doentes que satisfaziam esses critérios (retirados 85 doentes com VMI < 72 h, 9 doentes com 

fratura da coluna instável ou das extremidades, 14 doentes em LET, 7 dadores de órgãos). Foi 

elaborado um diagrama (Figura 2) para auxiliar a rápida visualização da seleção da amostra.  
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3.6. Modelo de análise 

Neste estudo irá ser construída uma base de dados que é constituída pelo GC, onde se vão 

mensurar os resultados para o doente através das variáveis: aporte de oxigénio, levante com 

TET, levante, capacidade funcional e TISS 28 à alta, estes resultados irão ser comparados com 

os resultados da base de dados do GE. Far-se-á uma avaliação de resultados em UCIP através 

das variáveis: número de dias de internamento em UCIP, número de dias de internamento 

hospitalar, dias de VMI, tempo até início de desmame ventilatório e dias de sedação, 

posteriormente proceder-se-á à conversão dos resultados em UCIP em custo médio por doente, 

tal como indica a Figura 3. 

 

Figura 2: Seleção da amostra do GE e do GC 
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Figura 3: Modelo de análise 

3.7. Construção das bases de dados  

Para a realização deste estudo, foi necessário recorrer a duas bases de dados secundárias, a 

primeira cedida pelo diretor do SMI para o GC e a segunda construída pela investigadora para 

o GE. A principal consideração para a criação da amostra foi a sua homogeneidade, a única 

diferença encontrada na sua constituição foi a presença da variável ARDS, que se encontra em 

maior frequência no GE, por esse motivo essa variável foi englobada na análise estatística. 

3.8. Procedimento de recolha de dados e questões éticas 

Qualquer investigação elaborada junto de seres humanos levanta questões de ordem ética e 

moral, podendo por vezes causar danos aos direitos e liberdades da pessoa, assim a investigação 

deve reger-se pelos princípios do respeito pela pessoa e pela beneficência. Códigos de ética 

emergiram após as conhecidas atrocidades realizadas em nome da ciência durante o regime 

nazi, destacando-se o Código de Nuremberga, que estabeleceu as regras e princípios éticos na 

investigação sobre seres humanos e serviu de base à Declaração de Helsínquia, que recomendou 

a criação de comissões de ética nas instituições de saúde (Fortin et al., 2009). 
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A World Medical Association (2013), responsável pela elaboração da Declaração de 

Helsínquia, incentiva outros investigadores da área médica em seres humanos, não somente 

médicos, a regerem-se pelos princípios emanados pela referida Declaração, princípios estes que 

estão diretamente relacionados com o presente estudo. Foi efetuado um pedido de autorização 

para a sua realização à Comissão de Ética do Centro Hospitalar em causa com o parecer 

favorável do Diretor do SMI (Anexo B). Após o parecer favorável da Comissão de Ética da 

referida instituição, o Conselho de Administração autorizou a realização do estudo (Anexo C). 

O processo de recolha de dados foi efetuado recorrendo a duas bases de dados secundárias, a 

base de dados, que originou a formação do GC, cedida pelo diretor de serviço, e a base de dados, 

que originou a formação do GE, da investigadora, e os dados colhidos foram tratados de forma 

a manter o anonimato dos participantes, preservando a confidencialidade das fontes. 

3.9. Tratamento e análise de dados 

Para o tratamento e análise de dados foi construída uma base no software informático Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 24.0. De acordo com Marôco (2018), depois 

de constituída a amostra, torna-se imperativo caracterizá-la recorrendo à estatística descritiva, 

onde assumem particular importância as medidas de tendência central, que procuram definir o 

valor da variável sob estudo que ocorre com mais frequência. Segundo o mesmo autor, o 

procedimento seguinte e final consiste em inferir acerca dos valores dos parâmetros da 

população de onde foram extraídas as amostras e/ou de validar hipóteses, nas quais se sustentam 

as teorias, acerca desses parâmetros, este processo denomina-se de inferência estatística. 

No presente estudo, em termos de estatística descritiva, procedeu-se ao cálculo da frequência 

absoluta e relativa para todas as variáveis categóricas em estudo. No caso das variáveis de nível 

de medição métrica (rácio e intervalo), efetuou-se o cálculo das medidas de tendência central e 

desvio padrão. De acordo com o exposto anteriormente e tendo em consideração que o presente 

estudo é de natureza quase-experimental, os dados obtidos foram analisados através da 

estatística inferencial, uma vez que se pretende generalizar os resultados da amostra de sujeitos 

ao conjunto da população. 

Neste sentido, para se testar as hipóteses H1, H2, H3, H4, recorreu-se ao teste de Qui-Quadrado 

(χ2) para testar se duas ou mais amostras, ou grupos, independentes, diferiam comparativamente 

a uma determinada característica (Marôco, 2018). Segundo Pestana e Gageiro (2005), trata-se 
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de um teste não paramétrico que se aplica a uma amostra em que a variável nominal tem duas 

ou mais categorias, comparando as frequências observadas com as esperadas, testando-se a 

igualdade das proporções entre todas as categorias da varável nominal. 

Para se testar a H5, recorreu-se à variância univariada (Anova) a dois fatores. Neste teste 

estatístico, o objetivo principal consistiu em determinar o efeito isolado e conjunto dos fatores 

na variável dependente (Pestana & Gageiro, 2005). Uma vez que se encontravam em estudo 

dois fatores, isto é, duas variáveis independentes (grupos de estudo e presença de ARDS), 

optou-se pela ANOVA a dois fatores (Marôco, 2007). Sendo um teste paramétrico exige o 

cumprimento dos pressupostos da normalidade e homogeneidade. Pelo Teorema do Limite 

Central, pressupõe-se a normalidade.  

Para se testar as hipóteses H6, H7, H8, H9, H10, recorreu-se ao teste de variância multivariada 

Manova a dois fatores. A escolha desta análise prende-se com o facto de se verificar diferenças 

estatísticas em múltiplas variáveis dependentes contínuas por um grupo independente de 

variáveis, enquanto influenciada por uma terceira variável (covariável). As covariáveis são 

adicionadas para que os erros possam ser reduzidos e a sua análise possa eliminar o efeito da 

covariável no relacionamento entre as variáveis de grupo independente e as variáveis 

dependentes contínuas (Dancey & Reidy, 2006, Marôco, 2018). 
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4. RESULTADOS 

Neste capítulo apresentam-se os resultados, que provêm dos factos observados no decurso da 

colheita de dados, os mesmos são analisados e apresentados por forma a dar resposta às questões 

de investigação e hipóteses de investigação efetuadas (Fortin et al., 2009). Os resultados irão 

ser apresentados em três subcapítulos: i) caracterização sociodemográfica (idade e sexo); ii) 

caracterização clínica (categoria diagnóstica, fatores de risco prévio, aporte de oxigénio, 

presença de ARDS, nível de RASS, presença de delirium, sobrevida na UCIP, índices de 

gravidade/disfunção orgânica/carga de enfermagem no cuidado direto ao doente crítico, número 

de dias de internamento em UCIP, número de dias de internamento hospitalar, dias sob VMI, 

dias de sedação, dia do primeiro levante); iii) análise do efeito da implementação de um 

programa de reabilitação precoce nos resultados para o doente e para a organização (primeiro 

levante com TET, levante, capacidade funcional no levante, análise da relação entre os grupos 

e a presença de ARDS com as variáveis dias de sedação, dias sob VMI, tempo até ao inicio de 

desmame ventilatório, aporte de oxigénio, número de dias de internamento em UCIP, número 

de dias de internamento hospitalar, TISS28 alta). 

Como já foi referido, foram incluídos na amostra um total de 332 participantes, subdivididos 

em GC (n=164) e GE (n=168). No sentido de verificar se existiam diferenças significativas 

entre os dois grupos de estudo, quer em termos sociodemográficos, quer em termos clínicos, 

procedeu-se à análise inferencial das variáveis, recorreu-se ao teste t-Student para amostras 

independentes e ao teste estatístico Qui-Quadrado (χ2). A apresentação dos resultados foi 

efetuada com recurso a tabelas, no sentido de facilitar a sua leitura e compreensão. A fonte das 

tabelas e figuras foi omissa dado serem da autoria da própria investigadora. 

4.1. Caracterização sociodemográfica 

A caracterização sociodemográfica dos doentes do estudo foi efetuada quanto à variável sexo e 

à variável idade.  Relativamente à variável idade, a média é de 62,6 no GC e 64,9 no GE, com 

desvio-padrão de 14, 9 e 13,9 respetivamente. No sentido de se verificar se os grupos têm 

idênticas distribuições de idade, procedeu-se ao teste t-Student para amostras independentes 

(Tabela 2). Verifica-se que, de acordo com o teste de Levene (F= 0,294; p= 0,588), as variâncias 

são iguais. Não se constatam diferenças estatísticas significativas para se afirmar que a média 
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de idade do GC é diferente da média de idade do GE (t= -1,427; p= 0,155), pelo que se pode 

assumir que a distribuição da variável idade não difere entre os grupos. 

Tabela 2: Comparação dos grupos quanto à variável idade 

   Teste Levene para 

igualdade de 

variâncias 

Teste t para igualdade de médias 

Variável Grupos m±dp F P t p 

95% de confiança 

Diferença médias 

idades 

Idade GC 62,6±14,9 0,294 0,588 -1,427 0,155 Inferior Superior 

GE 64,9±13,9     -5,3750 0,8562 

Legenda: GC - grupo de controlo; GE - grupo experimental; m - média; dp - desvio padrão, F – Levene; t - t-test; p - 

probabilidade de significância. 

Quanto à variável sexo, verificou-se que a maioria dos doentes pertence ao sexo masculino 

(64,3% no GE e 64,6% no GC), não havendo, de acordo com o teste estatístico Qui-quadrado 

(χ2), diferenças entre os grupos quanto às proporções de sexos (p= 0,947), como consta na 

Tabela 3. 

Tabela 3: Comparação dos grupos quanto à variável sexo 

Variável Categoria GC GE 
Desvio 

padronizado 

Valor 

do teste 

χ2 

gl p 

  n % N % GC GE    

Sexo 
Masculino 106 64,6 108 64,3 1 -1 0,004 1 0,947 

Feminino 58 35,6 60 35,7 -1 1    

Legenda: GC - grupo de controlo; GE - grupo experimental; n - frequência absoluta; % - frequência relativa; χ2 – Qui-quadrado; 

gl - graus de liberdade; p - probabilidade de significância. 

4.2. Caracterização clínica 

A caracterização clínica da amostra em estudo foi elaborada quanto às variáveis categoria 

diagnóstica, fatores de risco prévio, aporte de oxigénio, presença de ARDS, nível de RASS 

presença de delirium, sobrevida na UCIP, índices de gravidade/disfunção orgânica/carga de 

enfermagem no cuidado direto ao doente crítico, número de dias de internamento em UCIP, 

número de dias de internamento hospitalar, dias sob VMI, dias de sedação, dia primeiro levante. 

Pela análise da Tabela 4 podemos confirmar que os grupos são semelhantes quanto à 

distribuição da categoria diagnóstica, sendo a médica a mais representativa da amostra (GC= 

53%, GE= 59,5%).  No que respeita a fatores de risco, não há diferenças significativas para a 

maioria dos riscos, evidenciando-se a prevalência do HTA, que afeta cerca de metade da 
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amostra. No entanto, o GE apresenta proporções mais elevadas do que o GC nos riscos de 

DOAD (38,1% vs. 20,7%), DHCA (23,2% vs. 11%) e depressão (10,7% vs. 2,4%). Há também 

diferenças entre grupos no método de aporte de oxigénio, com uma proporção de ar ambiente 

ou ON comparativamente superior no GE (53% vs. 39%). O GE apresenta também uma maior 

probabilidade de falecimento na UCIP (8,9% vs. 3%). Finalmente, há muito maior incidência 

de ARDS no GE (25,6% vs. 8,5%), o que implica que esta variável seja incluída como 

moderadora nas verificações das hipóteses. 

Tabela 4: Caracterização clínica da amostra 

Variáveis Categoria 
GC GE 

n % n % 

Categoria diagnóstica 

Médica 87 53,0% 100 59,5% 

Cirúrgica urgente 49 29,9% 39 23,2% 

Cirúrgica programada 3 1,8% 1 0,6% 

Trauma 25 15,2% 28 16,7% 

Fatores de risco prévio 

HTA 73 44,5% 95 56,5% 

Obesidade 41 25,0% 61 36,3% 

Dislipidemia 62 37,8% 67 39,9% 

Alcoolismo 17 10,4% 18 10,7% 

ICC 28 17,1% 41 24,4% 

FA 13 7,9% 15 8,9% 

DOAD 34 20,7% 64 38,1% 

DM 42 25,6% 40 23,8% 

DHCA 18 11,0% 39 23,2% 

Depressão 4 2,4% 18 10,7% 

Tabagismo 16 9,8% 12 7,1% 

DPOC 21 12,8% 25 14,9% 

Aporte de oxigénio 

Ar ambiente, ON 64 39,0% 89 53,0% 

MV, MAC, Peça T 78 47,6% 70 41,7% 

VMI/VNI 22 13,4% 9 5,4% 

RASS entrada na UCIP 

-5 (não desperta) 78 47,5% 89 53,0% 

-4 (sedação intensa) 54 33,0% 46 27,3% 

-3 (sedação moderada) 6 3,7% 7 4,1% 

-2 (sedação leve) 2 1,2% 1 0,6% 

-1 (sonolento) 3 1,8% 4 2,4% 

0 (alerta e calmo) 17 10,3% 18 11,0% 

+1 (inquieto) 3 1,8% 4 2,4% 

+3 (muito agitado) 1 0,6% - - 

RASS saída da UCIP 

-5 (não desperta) 5 3,0% - - 

-4 (sedação intensa) 1 0,6% 4 2,4% 

-3 (sedação moderada) 1 0,6% 1 0,6% 

-1 (sonolento) 5 3,0% 7 4,2% 

0 (alerta e calmo) 129 78,7% 138 82,0% 

+1 (inquieto) 21 12,8% 16 9,5% 

+2 (agitado) 1 0,6% 1 0,6% 

+3 (muito agitado) 1 0,6% 1 0,6% 

ARDS Sim 14 8,5% 43 25,6% 

Delirium Sim 6 27,3% 4 16,0% 

Sobrevida na UCIP Falecido 5 3,0% 15 8,9% 

Legenda: GC - grupo de controlo; GE - grupo experimental; n - frequência absoluta; % - frequência relativa; HTA - hipertensão 

arterial; ICC - insuficiência cardíaca congestiva; FA - fibrilação auricular; DOAD - doença osteoarticular degenerativa; DM - 

diabetes mellitus; DHCA - doença hepática crónica alcoólica; DPOC - doença pulmonar obstrutiva crónica; ON - óculos nasais; 

VM - ventimask, MAC - máscara de alta concentração; VMI - ventilação mecânica invasiva; VNI - ventilação não invasiva; 

ARDS - Acute Respiratory Distress Syndrome; RASS - Richmond Agitation-Sedation Scale. Nota: As diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos estão assinaladas a negrito no grupo com maior proporção 
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Na Tabela 5 apresenta-se os índices de gravidade (APACHE II, SAPS II), disfunção orgânica 

(SOFA) e de carga de enfermagem no cuidado direto ao doente crítico (TISS 28), constatando-

se não haver diferenças nas pontuações das medidas à entrada. Já nas medições efetuadas à alta, 

verifica-se que o GE apresenta uma média de TISS 28 inferior (20,7 vs. 27,5) 

A Tabela 5 apresenta também os tempos de sedação, VMI, levante e internamento. O tempo de 

internamento tende a ser mais longo no GC, havendo uma diferença significativa no 

internamento na UCIP (14 dias vs. 11,9 dias no GE). Nas restantes variáveis, os valores médios 

são muito semelhantes. 

Tabela 5: Caracterização clínica da amostra (continuação) 

Variáveis 
GC 

m±dp 

GE 

m±dp 

APACHE II 20,3±7,8 20,6±7,9 

SAPS II 46,1±14,8 46,2±14,1 

SOFA admissão 8,8±3,2 8,9±3,2 

SOFA alta 2,8±2,3 2,6±1,8 

TISS 28 admissão 37,0±6,7 36,2±5,2 

TISS 28 alta 27,5±5,4 20,7±5,7 

Número de dias de internamento na UCIP 14,0±9,1 11,9±6,9 

Dias sob VMI 11,4±8,2 10,8±6,4 

Dias de sedação 7,3±6,1 7,6±5,7 

Dia de levante 12,8±8,5 12,9±7,7 

Número de dias de internamento hospitalar 35,7±27,9 30,2±20,7 

Legenda: GC - grupo de controlo; GE - grupo experimental; m - média; dp - desvio padrão.  

Nota: As diferenças estatisticamente significativas entre grupos estão assinaladas a negrito no grupo com maior média. 

4.3. Análise do efeito da implementação de um programa de reabilitação 

precoce nos resultados para o doente e para a organização 

Neste subcapítulo, apresentam-se os resultados obtidos relativos à estatística inferencial para 

testar as hipóteses respeitantes a estas variáveis. Para melhor visualização dos resultados, 

optou-se por enumerar primeiramente hipóteses referentes aos resultados do doente e os 

resultados da análise inferencial. 

H1 - A proporção de doentes que inicia o primeiro levante com TET é maior no GE do que no 

GC; 

H2- A proporção de doentes que inicia o primeiro levante imediatamente após extubação é 

maior no GE do que no GC; 
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H3- A proporção de doentes que necessita de um menor aporte de oxigénio é maior no GE do 

que no GC; 

H4- A proporção de doentes cuja capacidade funcional no levante apresenta menor grau de 

dependência, é maior no GE do que no GC; 

Para a análise inferencial das hipóteses supracitadas recorreu-se ao teste Qui-quadrado (χ2) para 

amostras independentes, verificando-se que existiam diferenças entre grupos estatisticamente 

significativas em todas as quatro variáveis (Tabela 6). Pode concluir-se que no GE é maior a 

proporção de doentes que iniciam o primeiro levante com TET (H1, 31,5% vs. 8,3%) e muito 

maior a proporção de doentes que iniciam o primeiro levante imediatamente após extubação 

(H2, 76,2% vs. 13,5%). A Tabela 6 apresenta também os desvios padronizados ajustados 

(relativamente aos valores esperados) para as diversas categorias das variáveis dependentes. A 

análise desses desvios permite concluir que o GE se superioriza ao GC na proporção de doentes 

com menor aporte de oxigénio (53% vs. 39%), tendo menor proporção de doentes com VMI ou 

VNI (5,4% vs. 13,4%), confirmando assim H3. Finalmente, confirma-se H4 ao verificar que a 

proporção de dependentes é muito superior no GC (72,6% vs. 22%), sendo os menores graus 

de dependência mais frequentes no GE. 

Tabela 6: Efeito do GE vs. GC nos resultados para o doente 

Hipóteses Variável Categoria GC GE 
Desvio 

padronizado 
χ2 p 

H1 Levante com TET Sim 8,3 31,5 2,3 5,39 0,020 

H2 
Levante após 

extubação 
Sim 13,5 76,2 11,4 129,97 < 0,001 

H3 Aporte de oxigénio 

Ar ambiente, ON 39,0 53,0 2,5 

9,92 0,007 VM, MAC, Peça T 47,6 41,7 -1,1 

VMI/VNI 13,4 5,4 -2,5 

H4 
Capacidade 

funcional no 

levante 

Independente 2,4 16,1 4,3 

87,50 0,007 Dependente parcial 25,0 61,9 6,8 

Dependente 72,6 22,0 -9,2 

Legenda: GC - grupo de controlo; GE - grupo experimental; χ2 - Qui-quadrado; p - probabilidade de significância; TET - tubo 

endotraqueal; ON - óculos nasais; VM - ventimask; MAC - máscara de alta concentração; VMI - ventilação mecânica 

invasiva; VNI - ventilação não invasiva; 

Relativamente à hipótese: 

H5- O GE apresenta uma média de TISS 28 à data de alta da UCIP inferior ao GC 

Para avaliar se o programa de reabilitação precoce aplicado no GE produziu efeitos 

significativos na redução dos scores de carga de trabalho em enfermagem na alta, procedeu-se 
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a uma análise de variância univariada (ANOVA) a dois fatores, considerando-se o grupo como 

fator fixo e a ARDS como fator aleatório e a pontuação de TISS 28 à alta como variável 

dependente. Os resultados (Tabela 7) mostram um efeito altamente significativo (β= -6,65, 

p<0,001, π= 1), fazendo com que as médias estimadas nos dois grupos estejam completamente 

separadas (Figura 4). Verifica-se assim que a introdução de um programa de reabilitação 

precoce permitiu diminuir o TISS 28 no momento de alta em cerca de 24,4%. 

Tabela 7: Efeito do GE vs. GC no score de TISS 28 alta 

Média marginal estimada 
 

GC GE Efeito p Potência 

TISS28 alta 27,213 20,560 -6,653 <0,001 1,000 

Legenda: GC - grupo de controlo; GE - grupo experimental; p - probabilidade de significância. 

 

 

Figura 4: Médias marginais estimadas no score TISS 28 alta controlando os efeitos da variável ARDS 
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Relativamente aos resultados em UCIP, temos as seguintes hipóteses: 

H6- O GE apresenta uma média de tempo até ao início de desmame ventilatório inferior ao 

GC; 

H7- O GE necessita de um número médio de dias de VMI, inferior ao GC; 

H8- O GE apresenta um número médio de dias de internamento na UCIP inferior ao GC; 

H9- O GE apresenta um número médio de dias de sedação inferior ao GC; 

H10- O GE apresenta um número médio de dias de internamento hospitalar inferior ao GC. 

Efetuou-se uma análise de variância multivariada (MANOVA) para avaliar se o programa de 

reabilitação precoce aplicado no GE produziu efeitos significativos na redução dos tempos de 

sedação, VMI e nos tempos de internamento. Para controlar os efeitos da variável ARDS, 

utilizou-se um desenho de MANOVA de dois fatores (Grupo e ARDS). Apenas no tempo de 

VMI se verificou uma interação de fatores significativa (p= 0,029), mas com uma potência 

relativamente baixa (π= 0,588). Consequentemente, optou-se por considerar um modelo de 

efeitos principais. A ARDS tem efeitos positivos sobre todas as variáveis dependentes (todos 

com p< 0,001 e π= 1) e o grupo tem os efeitos representados na Tabela 8. 

Tabela 8: Efeitos do GE vs. GC nos resultados para a organização 

 
 

Médias marginais estimadas 
 

Hipóteses Variável GC GE Efeito p Potência 

H6 Tempo de desmame ventilatório 12,467 11,341 -1,127 0,024 0,619 

H7 Dias de VMI 16,915 14,063 -2,853 <0,001 0,996 

H8 Número de dias de internamento em UCIP 19,671 15,278 -4,393 <0,001 1,000 

H9 Dias de sedação 11,439 10,089 -1,350 0,011 0,727 

H10 Número de dias de internamento hospitalar 44,730 35,540 -9,189 0,001 0,938 

Legenda: GC - grupo de controlo; GE - grupo experimental; p - probabilidade de significância. 

A potência do teste não é muito forte para os efeitos sobre os tempos de sedação (π= 0,727) e 

de desmame (π= 0,619), mas aproxima-se da unidade nos efeitos sobre os tempos de ventilação 

e de internamento. Como pode verificar-se na Figura 5, as médias estimadas pelo modelo para 

os dois grupos estão perfeitamente separadas nas variáveis VMI, número de dias de 

internamento em UCIP e hospitalar. Pode assim dizer-se que, quando controlado o efeito de 

ARDS, a introdução de um programa de reabilitação precoce neste serviço permitiu uma 
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redução estimada de 2,85 dias de VMI, 4,4 dias de internamento na UCIP e 9,2 dias de 

internamento hospitalar, o que corresponde a reduções de 17%, 22% e 21%, respetivamente. 

Figura 5: Médias marginais estimadas dos tempos de tratamento e internamento, controlando os efeitos da 

variável ARDS 

Para além da verificação das hipóteses relativas a resultados para o doente e para a organização, 

esta dissertação tinha também o propósito de estimar o impacto do programa de reabilitação 

nos custos com os doentes do GE vs. GC. No entanto, os dados recolhidos sobre a alocação de 

custos não foram considerados fidedignos, pelo que não é possível efetuar esta estimação, 

consequentemente esse objetivo não foi cumprido. 

4.4. Discussão dos resultados 

As PADIS de 2018 emanam um conjunto de 37 recomendações, sendo que apenas duas são 

consideradas fortes. Relativamente à reabilitação sugere-se que esta deve ser realizada em 

adultos em estado crítico (recomendação condicional, com baixa qualidade de evidência). A 

implementação desta recomendação será influenciada por questões relacionadas à viabilidade, 
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isto é, à disponibilidade dos profissionais de saúde habilitados para o desempenho deste tipo de 

funções, assim como a disponibilidade de recursos para a realização da reabilitação no SMI 

(Devlin et al., 2018). 

Esta task force sugere assim como boa prática a realização da reabilitação precoce no SMI, uma 

vez que eventos graves relacionados com a segurança do doente não ocorrem normalmente 

durante esta atividade, sendo que os principais indicadores de segurança para o início da mesma 

incluem a estabilidade cardiovascular, respiratória e neurológica (Devlin et al., 2018). A 

discussão dos resultados obtidos com o presente estudo de investigação será assente na 

comparação com a evidência científica internacional relacionada. 

No que concerne ao resultado obtido pelo do doente, através da análise inferencial verificou-se 

que havia diferenças estatisticamente significativas entre grupos quanto ao levante com TET, o 

levante imediatamente após a extubação, o aporte de oxigénio e a capacidade funcional no 

levante, havendo assim evidências de que o grupo que recebeu a intervenção do enfermeiro de 

reabilitação diariamente apresentou melhores resultados. Estes achados vão ao encontro dos 

estudos consultados, Balas et al. (2014) num estudo prospetivo, avaliaram o impacto da 

implementação das ABCDE bundles e concluíram que são um importante preditor para o 

sucesso da mobilização, nomeadamente no levante. Relativamente ao aporte de oxigénio, o 

programa de reabilitação precoce tem demonstrado que, em termos de função respiratória, há 

benefícios no modo de aporte de oxigénio de doentes submetidos a VMI (Chiang, Wang, Wu, 

Wu & Wu, 2006; McWilliams & Pantelides, 2008) no que concerne à capacidade funcional no 

levante, observou-se uma melhoria (Schweickert et al., 2009; Wahab et al., 2016). 

Os resultados obtidos pelo GC nesta investigação vão ao encontro dos achados em estudos com 

tipologias de doentes críticos similares, onde se conclui que os doentes críticos não têm como 

padrão de atendimento a reabilitação (McWilliams & Pantelides, 2008; Nydahl et al., 2014), a 

cultura e os recursos determinam precocemente o sucesso da reabilitação, a falta de programas 

de reabilitação precoce, presença de TET e linhas invasivas, altos níveis de sedação e tolerância 

ao delirium contribuem para altos níveis de dependência no doente (Hruska, 2016; McWilliams 

& Pantelides, 2008; Nydahl et al., 2014; Talley, Wonnacott, Schuette, Jamieson & Heung, 

2013). 

Relativamente aos dias de VMI, número de dias de internamento na UCIP e número de dias de 

internamento hospitalar, o presente estudo confirmou que, quando controlado o efeito da 
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variável ARDS, a introdução de um programa de reabilitação precoce permite reduções 

estimadas de 2,84 dias de VMI, 4,4 dias de internamento na UCIP e 9,2 dias de internamento 

hospitalar. Estes resultados são consistentes com a evidência científica que indica benefícios na 

implementação de programas de reabilitação precoce, nomeadamente na diminuição do número 

de VMI, número de dias de internamento em UCIP e hospitalar (Corcoran et al., 2017; Gruther 

et al., 2017; McWilliams et al., 2018; P. Morris et al., 2008; Schaller et al., 2016; Wahab et al., 

2016). 

No que respeita ao TISS 28 à data da alta, verificou-se que a introdução de um programa de 

reabilitação permitiu diminuir o score no GE em cerca de 24,4%, relativamente ao GC. O TISS 

28 tem-se demonstrado uma ferramenta útil, que além de demonstrar uma boa correlação com 

a gravidade da doença, tem sido utilizado como indicador da carga de trabalho em enfermagem 

no doente crítico. O TISS 28 foi desenvolvido como um instrumento que classifica os doentes 

segundo a gravidade da sua doença, regendo-se pelo princípio que o número de intervenções 

terapêuticas está diretamente relacionado com a gravidade da condição clínica, portanto, quanto 

mais grave o estado do doente, maior o número de intervenções terapêuticas necessárias, o que 

corresponde a um aumento do score do TISS, traduzindo-se num acréscimo do tempo de 

trabalho de enfermagem despendido nos cuidados a esse doente (Miranda, Rijk & Schaufeli, 

1996). 
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5. CONCLUSÃO 

A criação e a proliferação do valor que impulsione e justifique o investimento realizado é 

responsabilidade cabal do SNS, que tece continuamente compromissos entre os recursos 

disponíveis a desenvolver, os serviços prestados e os resultados obtidos (DGS, 2013), sendo 

este o conceito de valor em saúde, a obtenção de ganhos tendo em conta o investimento 

realizado (Porter & Teisberg, 2006).  

A enfermagem construiu-se nas últimas décadas com um conjunto de saberes próprio e bem 

delimitado, tornando-se numa verdadeira ciência, sendo, portanto, imperativo que a profissão 

consiga o reconhecimento por parte de todos os stakeholders da mais-valia que o cuidado de 

enfermagem gera na cadeia de valor na saúde e o seu impacto no desenvolvimento e 

sustentabilidade da sociedade portuguesa (OE, 2019). 

Valorizar a enfermagem antes de mais deve ser materializado no reconhecimento do que de 

bom e bem feito é construído pelos enfermeiros nas diferentes áreas de diferenciação, 

permitindo que os gestores dos serviços de saúde possam refletir sobre a melhor forma de 

organizar os serviços de saúde, adaptando-os às cada vez mais complexas necessidades dos 

doentes, nomeadamente do doente crítico, aproveitando as competências dos enfermeiros, 

especificamente dos enfermeiros de reabilitação, para melhorar a eficiência dos cuidados 

prestados, contribuir para a diminuição dos tempos de internamento, melhorar o desempenho 

nos relacionamentos entre os diversos stakeholders sem que isto signifique aumento de custos. 

O objetivo deste trabalho de investigação foi analisar o efeito de um programa de reabilitação 

precoce nos resultados para o doente crítico e para a organização, após uma escrutinada análise 

dos resultados e discussão dos mesmos, a investigadora encontra-se em condições para elencar 

algumas conclusões. 

A análise inferencial permitiu concluir que os indivíduos do GE, que foram submetidos a 

reabilitação precoce diariamente, tiveram uma melhoria nos seus resultados comparativamente 

com os indivíduos do GC. Verificou-se também diminuição do score TISS 28 no momento da 

alta, resultado este sugestivo de um decréscimo de tempo de trabalho de enfermagem 

despendido nos cuidados prestados ao doente que foi submetido a este mesmo programa. 

Comprovou-se igualmente que a introdução deste programa permitiu uma melhoria dos 

resultados em UCIP, reduzindo o tempo de VMI, o número de dias de internamento em UCIP 
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e o número de dias de internamento hospitalar. Estas reduções de tempos permitem deduzir um 

impacto do programa que se traduz numa redução dos custos por doente. No entanto, a 

indisponibilidade de dados fidedignos não permitiu estimar esse impacto. 

Os resultados desta investigação têm implicações para a prática de cuidados ao doente crítico, 

na medida em que se verificou que a aplicação de um programa de reabilitação precoce permite 

uma melhoria dos resultados para o doente e para a organização. Estas conclusões estão em 

linha com a evidência científica, que confirma que um programa de reabilitação precoce é 

promotor de melhorias nos resultados em saúde, nomeadamente na redução da VMI, redução 

do número de dias de internamento em UCIP e hospitalar, redução de dias de sedação, melhoria 

na capacidade funcional do doente, acrescentando que as diretrizes práticas demonstram que 

esta prática é segura e viável. Os enfermeiros de reabilitação estão numa posição de destaque, 

que lhes permite implementar medidas que fomentem uma mudança cultural dentro dos SMI, 

garantindo que a reabilitação precoce seja adotada e implementada transversalmente (Corcoran 

et al., 2017; Hruska, 2016; McWilliams & Pantelides, 2008; McWilliams et al., 2018; Nydahl 

et al., 2014; P. Morris et al., 2008; Schaller et al., 2016; Sosnowski et al., 2015; Talley et al., 

2013; Wahab et al., 2016).  

O presente estudo vem comprovar que a enfermagem de reabilitação, através do trabalho 

encetado diariamente, acrescenta qualidade e valor, quer ao doente, quer em termos 

organizacionais. Indo ao encontro da cadeia de valor de prestação de cuidados de saúde 

idealizada por Porter e Teisberg (2006) na qual o acréscimo de valor não é mais do que os 

resultados em saúde obtidos por unidade de custo, onde a reabilitação é um elo dessa cadeia, 

referenciada de modo a recuperar e a reabilitar o doente, planeando a integração do mesmo na 

sociedade com a máxima independência possível. Este trabalho permite também dar mais um 

passo na implementação das bundles ABCDEF, preconizadas pela PADIS 2018 no SMI em 

estudo, visto que a avaliação do delirium e o protocolo de desmame ventilatório são já uma 

realidade. 

Implicações/Sugestões futuras 

Para que enfermagem de reabilitação se torne inegavelmente uma profissão agregadora de 

valor, é necessário que sejam considerados alguns aspetos fundamentais, como sejam: 

• Dar conhecimento a todos os stakeholders deste estudo e de estudos similares a este que 

comprovem a melhoria de resultados quer para o doente quer para a organização; 
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• Consciencializar os gestores intermédios e gestores de topo sobre a necessidade 

premente da organização ter uma contabilidade de custos que permita fazer uma análise 

de custo/benefício da introdução de inovações como a apresentada neste estudo; 

• Dar conhecimento à equipa multidisciplinar do SMI dos resultados que foram obtidos 

neste estudo, tentando que estes sejam uma ignição para novas ideias e novos projetos 

nesta área; 

• Efetuar as diligências necessárias (através dos gestores intermédios) para que os 

gestores de topo sejam sensíveis à necessidade de alocação de mais enfermeiros de 

reabilitação nos diversos serviços; 

• Garantir a uniformização de indicadores nos sistemas de informação em enfermagem, 

de modo a que o enfermeiro de reabilitação (independentemente do serviço em que 

esteja a exercer funções) tenha acesso ao tipo de tratamento, à evolução do doente, 

sistematizando assim a informação, criando as condições necessárias para a elaboração 

de um plano de cuidados individualizado de cada doente. 

Limitações 

Este estudo teve como principal limitação a não existência na organização de uma contabilidade 

de custos que permitisse retirar dados fidedignos para atingir o segundo objetivo específico, 

pelo que não foi possível fazer uma estimativa de impacto dos resultados obtidos nos custos 

para a organização, de modo a compará-lo com o custo do programa de reabilitação precoce. 

Acrescem ainda as limitações de ordem metodológica, mais precisamente pelo facto de a 

amostragem não ser probabilística e, como tal, pouco representativa para a generalização de 

resultados para esta população. Por outro lado, tendo em conta que a monitorização dos 

resultados obtidos com as intervenções realizadas com recurso a escalas e indicadores de 

resultado é imprescindível ao desempenho do EEER, deve reconhecer-se que neste estudo não 

foram incluídas escalas relevantes, nomeadamente a escala de força muscular (escala de 

Council), tónus muscular (escala de Ashworth), Índice de Barthel e a Medida de Independência 

Funcional, porque até ao ano de 2014 não eram aplicadas no SMI.  

Por último, o facto de a investigação ter sido circunscrita a uma só instituição também constitui, 

por si só, uma limitação, pelo que é fundamental replicar e prolongar o estudo em outras 

instituições de saúde, para se ter uma visão mais alargada e pormenorizada desta prática em 
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Portugal, na medida em que as conclusões serão tanto ou mais válidas quanto mais alargada e 

aleatória for a amostra. 
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Anexo A 

Programa de Reabilitação 
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Anexo B 

Parecer favorável do diretor clínico do SMI do CHTMAD   

 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), EPE 

 

Serviço de Medicina Intensiva (SMI) 

 

 

 

Informação 

 

 

Eu, Francisco José Esteves, médico Diretor do SMI do CHTMAD, OM 27935, dou parecer favorável ao projecto  

“O valor da reabilitação precoce num serviço de medicina intensiva” da responsabilidade da Sra Enfª Tânia 

Matos, e que merece o maior interesse científico na sua aplicabilidade em ambiente de Medicina Intensiva.  

Por ser verdade e me ter sido pedido, dato e assino a presente informação 

 

 

 

Vila Real, 21 de março de 2019 

O Diretor do Serviço 

 

 

Francisco Esteves 
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Anexo C 

Parecer favorável do Conselho de Administração 

 

 


