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RESUMO 

 

 

Silva, L.G. Grau de complexidade de cuidados de enfermagem em readmissão hospitalar na 

oncologia clínica de câncer da mama [dissertação]. Rio de Janeiro (RJ): Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery; 2016. 

 

O câncer da mama é mais incidente entre as mulheres no Brasil e no mundo. O diagnóstico em 

estadiamento tardio no Brasil pode estar intimamente ligado a morbidade das pessoas 

acometidas e ao prognóstico da doença. A Política Nacional de Atenção Oncológica coloca 

como um de seus objetivos a melhora da qualidade de vida dos usuários com câncer por meio 

de ações de tratamento e de assistência contínua. A readmissão hospitalar se insere nessas ações, 

podendo ser, algumas vezes, um indicador de qualidade assistencial. Para uma assistência de 

qualidade é necessária uma dialética entre o cuidado direito e indireto, ou seja, o gerenciamento 

do cuidado. A determinação do grau de complexidade de cuidados de enfermagem é uma 

ferramenta para a gestão deste. O objetivo do estudo foi avaliar o grau de complexidade dos 

cuidados de enfermagem de pessoas com câncer da mama em situação de readmissão no setor 

de oncologia clínica. Tratou-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, transversal 

descritivo, com pessoas com câncer da mama readmitidas num CACON do RJ durante 2015. 

Foram verificadas suas características sociodemográficas, clínicas e grau de complexidade de 

cuidados de enfermagem por meio da técnica de análise de dados nos sistemas de informação 

e prontuário dos indivíduos. Foram realizadas análises estatísticas descritivas, Testes de Qui-

Quadrado e Fisher nas análises bivariadas tomando o valor de p < 0,05 para significância 

estatística e logo em seguida análise multivariada por meio do modelo de regressão binária 

mantendo índice de confiança em 95%. Verificou-se predominância de mulheres, maioria com 

60 anos ou mais, casadas, com ensino fundamental, ocupação do lar, renda entre 1 – 2 salários 

mínimos, residentes na região metropolitana do Rio de Janeiro, diagnosticadas no nível de 

atenção primário, matriculadas no cenário do estudo entre 1-5 anos, readmitidas em até 10 dias 

após alta, Estadiamento IV, PS4, internadas devido dor e com hipertensão arterial. As categorias 

do grau de complexidade de cuidados de enfermagem mais prevalentes nessa amostra 

populacional foram cuidados semi-intensivos e intensivos, ambos com frequência relativa 

similar. Na verificação de associação, constatou-se que as variáveis Estadiamento, Performance 

status e Hipertensão arterial revelaram significância estatística com a variável desfecho grau de 

complexidade. Mas já ao teste de regressão, apenas a Hipertensão arterial e a Performance status 

se confirmaram como variáveis preditoras independentes para o grau de complexidade de 

cuidados de enfermagem.  A caracterização das pessoas readmitidas e seu grau de complexidade 

de cuidados de enfermagem pode embasar a elaboração de um planejamento assistencial 

voltado às suas reais necessidades de saúde e também a previsão adequada de recursos 

necessários para uma assistência de qualidade. A identificação das variáveis que se associam 

ao grau de complexidade pode subsidiar o gerenciamento do cuidado e, além disso, auxiliar na 

previsão e otimização de recursos materiais e humanos na atenção oncológica de um CACON 

no Rio de Janeiro. Tal fato pode melhorar a qualidade e a segurança da assistência de 

enfermagem prestada e ser o primeiro passo para reflexão acerca do modelo assistencial e 

gerenciamento do cuidado na atenção oncológica. 

 

Descritores: Enfermagem oncológica. Gerência. Readmissão hospitalar. Determinação das 

necessidades de cuidados de saúde. 
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ABSTRACT 

 

 

Silva, L.G. Nursing care complexity level of the hospitals readmissions in breast cancer clinical 

oncology [dissertation]. Rio de Janeiro (RJ): Rio de Janeiro University Federal. Anna Nery 

Nursing School; 2016. 

 

Breast cancer is the most incidental neoplasm among women in Brazil and the world. The 

diagnosis in late staging in the Brazil may be closely related to the morbidity and also to the 

prognosis of the disease. One of The National Cancer Care Policy objectives is the improvement 

of the quality of life of oncological patients through treatment actions and continuous care. The 

hospital readmission is included in these actions, and can, sometimes, be a quality of care 

indicator. Care quality requires a dialectic between direct and indirect care, that is, care 

management. The determination of the nursing care complexity level is a tool for the nursing 

management. The objective of the study was to evaluate the nursing care complexity level of 

people with breast cancer in hospital readmission in the clinical oncology sector. This was a 

retrospective, cross-sectional study with people with breast cancer readmitted at a CACON in 

Rio de Janeiro in 2015. Their sociodemographic, clinical characteristics and nursing care 

complexity level were verified through of technique data analysis in the Information systems 

and records of individuals. Descriptive statistical analyzes, Chi-square and Fisher tests were 

performed in the bivariate analyzes, taking the value of p <0.05 for statistical significance and 

then following multivariate analysis using the binary regression model, maintaining a 95% 

confidence index. The predominance of women, the majority with age 60 years or more, 

married, with primary education, household occupation, income between 1 - 2 minimum wages, 

living in the metropolitan area of Rio de Janeiro, diagnosed at the primary care level, enrolled 

in the scenario of the study between 1-5 years, readmitted up to 10 day after discharge, Staging 

IV, PS4, hospitalized due to pain and with arterial hypertension. The most prevalent categories 

of the nursing care complexity level were semi-intensive and intensive care, both with similar 

relative frequency. In the verification of association, it was verified that the variables Staging, 

Performance status and arterial hypertension revealed statistical significance with the variable 

level of complexity. But the regression testing showed that only arterial hypertension and 

performance status were confirmed as independent predictors for the nursing care complexity 

level. The characterization of the people in readmission and their nursing care complexity level 

can support the elaboration of a care planning focused on their real health needs and also the 

adequate forecast of the necessary resources for a quality assistance. The identification of the 

variables associated to the complexity level can subsidize the care management and, in addition, 

help in the prediction and optimization of human and material resources in the oncological care 

of a CACON in Rio de Janeiro. Such fact may improve the quality and safety of nursing care 

provided as the first step towards a reflection on the care model and care management in the 

oncology care. 

Keywords: Nursing oncology. Management. Hospital Readmission. Determination of 

healthcare needs. 
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RESUMEN 

 

 

Silva, L.G. Grado de complejidad en los cuidados de enfermería en la readmisión hospitalaria 

en una clínica de cáncer de mama [disertación]. Rio de Janeiro (RJ): Universidad Federal de 

Rio de Janeiro. Escuela de Enfermería Anna Nery; 2016.  

 

El cáncer de mama es el de mayor incidencia entre las mujeres de Brasil y el mundo. En Brasil, 

el diagnóstico en estados tardíos puede estar íntimamente ligado a la morbidez de las personas 

afectadas y al pronóstico de la enfermedad. La Política Nacional de Atención Oncológica tiene 

como uno de sus objetivos mejorar la calidad de vida de los usuarios con cáncer por medio de 

acciones de tratamiento y de una asistencia continua. La readmisión hospitalaria se inserta en 

estas acciones, pudiendo ser, algunas veces, un indicador de calidad asistencial. Para una 

asistencia de calidad es necesario el diálogo entre el cuidado directo e indirecto, o sea, el 

gerenciamiento de los cuidados. Determinar el grado de complejidad de los cuidados en 

enfermería es una herramienta para la gestión de los mismos. El objetivo del estudio, fue evaluar 

el grado de complejidad de los cuidados de enfermería en personas con cáncer de mama en 

situación de readmisión en el sector de oncología clínica. Se trata de un estudio epidemiológico, 

retrospectivo y transversal descriptivo con personas con cáncer de mama readmitidas en un 

CACON de RJ durante 2015. Fueron analizadas las características sociodemográficas, clínicas 

y el grado de complejidad de los cuidados de enfermería, por medio de la técnica de análisis de 

datos en los sistemas de información y en los prontuarios de los individuos.  Se realizaron 

análisis estadístico descriptivos, Test de Chi-cuadrado y de Fischer en los análisis bi variados 

tomando un valor de p < 0,05 para significancia estadística y análisis multivariado por medio 

del modelo de regresión binaria, manteniendo un índice de confianza de 95%. Se verificó la 

predominancia de mujeres, la mayoría de 60 años o más, casadas, con enseñanza básica, dueñas 

de casa, renta entre 1-2 salarios mínimos, residentes en la región metropolitana de RJ, 

diagnosticadas en el nivel de atención primario, matriculadas en el CACON entre 1-5 años, 

readmitidas entre 11 y 30 dias después del alta, Estado clínico IV, PS4, internadas debido al 

dolor y con hipertensión arterial. Las categorías del grado de complejidad en los cuidados de 

enfermería más prevalecientes en esta muestra poblacional fueron cuidados semi-intensivos e 

intensivos, ambos con una frecuencia relativa similar. En la verificación de asociación, se 

constató que las variables Estadiamento, Performance Status e hipertensión arterial revelaron 

significancia estadística con la variable resultado grado de complejidad. Por otro lado, el Test 

de regresión, apenas hipertensión arterial y Performance status se confirmarán como variables 

predictivas independientes al grado de complejidad los cuidados en enfermería. La 

caracterización de las personas readmitidas y su grado de complejidad en los cuidados de 

enfermería pueden servir de base para la elaboración de un planeamiento asistencial volcado a 

sus reales necesidades de salud y también de previsión adecuada de recursos necesarios una 

asistencia de calidad. La identificación de variables que se asocian al grado de complejidad 

pueden subsidiar el gerenciamiento de los cuidados y además auxiliar en la previsión y 

optimización de recursos materiales y humanos en la atención oncológica de un CACON en 

RJ. Tal hecho puede mejorar la calidad y asegurar la asistencia de enfermería prestada y ser el 

primer paso para una reflexión acerca del modelo asistencial y gerenciamiento de los cuidados 

en la atención oncológica.   

 

Palabras Claves: Enfermería oncológica. Gestión.  Readmisión hospitalaria. Determinación de 

las necesidades de cuidados en salud. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Contextualização do estudo 

O câncer constitui um problema de saúde pública no mundo. O aumento das taxas de 

incidência pode se justificar pelo crescimento da população mundial, melhora dos métodos 

diagnósticos, maior tempo de exposição a fatores de risco biológicos, somáticos e psicossociais 

aliados ao aumento da sobrevida da população (JEMAL et al, 2011). 

Com base nas estimativas da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) por 

meio do GLOBOCAN 2012, o câncer da mama foi considerado o mais incidente entre as 

mulheres. O Brasil segue o panorama mundial, visto ser esse também o mais incidente nas 

mulheres brasileiras, estimando-se para 2016 um número de 57.960 novos casos (BRASIL, 

2015). Em 2012, houve cerca de 14 milhões de casos de câncer no mundo, sendo que destes, 

1,5 milhões foram de câncer da mama feminina (IARC, 2013).  

Tais dados epidemiológicos, bem como aqueles publicados na estimativa pelo Instituto 

Nacional do Câncer (BRASIL, 2015), não consideram as taxas de morbidade e mortalidade por 

câncer da mama masculina. Uma pesquisa sobre internações por câncer da mama masculina 

utilizando dados do DATASUS no período de 2010 a 2013 destacou que a incidência dessa 

neoplasia em homens ainda é baixa, representando menos de 1% de todos os tumores mamários. 

Mas possui números ascendentes, com um índice de 660 internações por ano com proporção de 

um óbito para cada seis homens internados pela doença (DANTAS et al, 2015). Riesgo e outros 

(2009) já tinham considerado que houve aumento nas taxas de mortalidade por câncer da mama 

masculina nos últimos anos.  

Com intuito de fortalecer a inclusão da problemática do câncer da mama masculina 

dentro dos estudos que tratem sobre o câncer da mama, demonstrando sua relevância dentro da 

atenção oncológica, mediante os dados supracitados acima, o câncer da mama abordado aqui 

será tanto da mama feminina quanto da masculina.  

O estadiamento da doença e o comprometimento axilar estão intimamente ligados ao 

prognóstico da neoplasia mamária (SALOMON et al, 2015). O estadiamento do câncer da 

mama no diagnóstico determina qual a modalidade terapêutica de escolha. As pessoas 

diagnosticadas em estádios mais precoces são submetidas a tratamentos menos agressivos e, 

consequentemente, com menor risco de complicações inerentes à terapêutica implementada 

(HADDAD; CARVALHO; NOVAES, 2015). 

Oshiro e outros (2014) destacaram que o câncer da mama ainda ocorre com diagnóstico 

tardio em diversas regiões do Brasil.  Segundo Tiezzi (2013), ao analisar dados obtidos do 
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Registro Hospitalar de Câncer do estado de São Paulo, há um predomínio de diagnóstico do 

câncer da mama em estádios avançados, sendo a taxa da doença nos estádios IIb, III e IV igual 

a 51,2%. Dados semelhantes foram observados em Minas Gerais (MG).  Soares e outros (2012) 

avaliou prontuários clínicos de pacientes admitidas em centros de referência em oncologia no 

município de Montes Claros/ MG e constatou uma taxa de 42,6% em estágios III e IV, 24% 

com estágio I e 28,5% com estágio II. 

O Brasil possui regulamentações para auxiliar no diagnóstico precoce da neoplasia 

mamária. Uma é o Consenso de Controle de Câncer de Mama (BRASIL, 2004), que dita as 

recomendações para rastreamento do câncer da mama por meio de exame clínico das mamas 

(ECM) e exames de imagem. O primeiro deve fazer parte do atendimento integral à saúde da 

mulher em todas as consultas clínicas independentes da faixa etária, e o segundo, por meio de 

mamografia e/ou ultrassonografia das mamas, deve ser realizado em periodicidade específica 

de acordo com faixa etária e enquadramento em grupos populacionais com risco elevado. 

Outra recomendação do Ministério da Saúde foi publicada com um Balanço de 2012 

sobre as recomendações para redução da mortalidade por câncer da mama no Brasil (BRASIL, 

2012). Nesse documento, analisou-se as recomendações com base em dados do contexto 

brasileiro e sistemas de informação registrando ações a serem executadas pelo gestor federal de 

acordo com as necessidades levantadas a partir de cada discussão. Por exemplo, alguns dos 

pontos discutidos foram o rastreamento mamográfico bianual para mulheres de 50 a 69 anos e 

o direito da mulher com lesão palpável ou outra alteração suspeita de receber diagnóstico no 

prazo de 60 dias.  

É de suma relevância também destacar a Portaria nº 874 (BRASIL 2013), que instituiu 

a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. Um dos seus objetivos é contribuir 

para a melhora da qualidade de vida dos usuários com câncer por meio de ações de promoção, 

prevenção, detecção precoce, tratamento e cuidados paliativos, além de prover assistência 

contínua mediante a articulação dos distintos pontos de rede de atenção à saúde. 

Oshiro e outros (2014) e Liedke e outros (2014) destacaram que o diagnóstico tardio do 

câncer da mama pode ser atribuído à dificuldade de acesso da população aos serviços públicos 

de saúde, baixa capacitação dos profissionais envolvidos na atenção oncológica, incapacidade 

do sistema público para atender à demanda ou à baixa capacidade dos gestores municipais e 

estaduais em definir o fluxo de casos suspeitos em diferentes níveis de atenção. 

O diagnóstico precoce da doença está intimamente relacionado ao cumprimento das 

medidas de rastreamento descritas acima, da adequada articulação entre pontos da rede de 
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atenção através das responsabilidades instituídas e do alcance dos objetivos propostos pela 

Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer.  

Consta ainda, na portaria, a descrição das responsabilidades de cada componente das 

estruturas operacionais das Redes de Atenção à Saúde, sendo um desses a atenção hospitalar 

que faz parte do objeto do presente estudo. Esse componente, além de oferecer tratamento 

cirúrgico, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, deve também desenvolver ações de 

cuidado na atenção às intercorrências e agudizações da doença, fatores que levam a internações 

e readmissões hospitalares (BRASIL, 2013). 

Segundo Brasil (2013), cabe aos gestores e aos profissionais de saúde realizarem ações 

com objetivo de controlar o câncer da mama, possibilitando a integralidade do cuidado. Tais 

ações abrangem: detecção precoce, abordagem educativa à população a fim disseminar a 

importância do ECM e mamografia; acessibilidade a procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

em tempo oportuno e com qualidade; referência e contra referências dos casos suspeitos e 

confirmados; implementação da terapêutica adequada a cada caso de acordo com o 

estadiamento e cumprindo a regulamentação do governo brasileiro dos 60 dias de início ao 

tratamento após diagnóstico. Tal regulamentação sobre o prazo máximo para início de 

tratamento foi instituída na Lei 12.732 (BRASIL, 2012).  

Oliveira e outros (2011), no seu estudo sobre o fluxo de pessoas com câncer da mama 

atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, indicaram que ainda existem regiões 

que não oferecem assistência a pessoas com câncer da mama em todos os níveis de atenção da 

rede assistencial. Os autores verificaram uma concentração espacial em capitais como Rio de 

Janeiro e São Paulo e destacaram que existem muitos municípios que não encaminharam 

pessoas para cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A dificuldade de acesso por meio da 

regulação, referência e contra referência dentro dos pontos da rede compromete a qualidade 

assistencial e o tratamento em tempo oportuno. 

O tratamento escolhido, local (cirurgia ou radioterapia), ou sistêmico (quimioterapia, 

hormonioterapia e terapia biológica), possui efeitos colaterais que podem levar o indivíduo a 

complicações que devem ser assistidas dentro do ambiente hospitalar. Esses efeitos podem ser 

motivos ou causas de internação e readmissão das pessoas acometidas por câncer da mama em 

tratamento (GATES, 2009). 

Entre os fatores de risco, a idade é importante, visto que as taxas de incidência 

aumentam rapidamente até os 50 anos e, após essa idade o aumento é mais lento e 

gradual.  Liedke e outros (2014) por meio de um estudo retrospectivo em centros de tratamento 

oncológico, tanto públicos quanto privados, de onze estados brasileiros constataram que a 
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média de idade de pessoas acometidas pelo câncer da mama foi de 53 anos, sendo 63% de 

mulheres pós-menopausa. 

A alta incidência de câncer da mama aliada ao diagnóstico tardio da doença, além de 

impactar nas taxas de morbimortalidade, repercute também economicamente no Brasil devido 

aos gastos com a assistência à saúde. Maciel e outros (2014) verificaram que no Brasil houve 

aumento no percentual de idosas internadas no SUS (Sistema Único de Saúde) com câncer da 

mama nos anos entre 2009 e 2011 e mostrou que 1,2% dos gastos com internações de idosas 

foi devido ao câncer da mama.  

Quando se fala em assistência a nível terciário, incluindo as internações, readmissões e 

procedimentos hospitalares, cabe ressaltar a grande necessidade de incorporação tecnológica, 

suprimento de recursos materiais e recursos humanos capacitados para cuidado direto ao 

paciente e também profissionais especializados em gestão hospitalar. Os custos hospitalares 

com as readmissões são diversos, podendo ser elevados e algumas vezes até evitáveis com um 

adequado planejamento e gestão.  

Para Castro e outros (2008), a utilização de serviços de saúde, incluindo as internações 

e readmissões hospitalares, é um tema importante de pesquisa. Tais autores consideram que 

essa ainda é uma área pouco explorada no Brasil e que pode orientar políticas públicas de 

investimento e de custeio dos serviços de saúde no país. Além disso, destaca-se que o Ministério 

da Saúde, por meio da Agência Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (BRASIL, 

2011), destacou o câncer dentro de uma subagenda de prioridade de pesquisa com tópicos 

relacionados para pesquisa clínica das neoplasias de maior prevalência no país e para a 

morbimortalidade. Destacam-se, também, dentre as prioridades de pesquisa, estudos de 

avaliação sobre resolutividade dos níveis hierárquicos do SUS, acesso aos serviços de saúde e 

às ações de recuperação e reabilitação de saúde.  

A readmissão hospitalar enquadra-se dentro do tópico de acesso aos serviços de saúde 

e também nas ações de recuperação e reabilitação de saúde. A readmissão hospitalar é definida 

pelo Ministério da Saúde (MS) como “a internação de um paciente num hospital dentro de um 

período definido após a alta deste paciente do mesmo hospital” (BRASIL, 2002, p.14).  

Com isso, levanta-se também a importância de pesquisar a readmissão hospitalar, visto 

esta poder ser considerada um indicador importante de qualidade assistencial, pois é capaz de 

refletir o impacto dos cuidados hospitalares prestados, além de ser um problema frequente nas 

instituições de saúde (WESTERT et al, 2002; BORGES; TURRINI, 2011).  

A readmissão hospitalar tem larga relevância na atenção oncológica. Borges e Turrini 

(2011), em seu estudo sobre a avaliação da readmissão como indicador de qualidade 
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assistencial, verificaram que 69,4% das readmissões de adultos dentro de 7 dias após a alta 

hospitalar ocorridas no seu cenário de estudo foram pelo mesmo diagnóstico que na internação. 

Já Chabner e Longo (2015), ao abordarem o tratamento padrão para câncer de bexiga, destacam 

que na ocorrência das possíveis complicações associadas à cistectomia 27% dos pacientes têm 

necessidade de readmissão hospitalar. 

A readmissão hospitalar, muitas vezes, é consequência da incapacidade da pessoa 

acometida pela doença para seu autocuidado e ausência de qualquer tipo de suporte ou apoio 

no atendimento de suas necessidades fora do ambiente hospitalar. 

Segundo Vigna e Perroca (2007), a equipe de enfermagem representa um segmento 

muito importante dentro dos hospitais. A falta de recursos financeiros no setor da saúde tem 

ocasionado uma redução de custos e, consequentemente, um corte nos recursos humanos, fato 

este que implica fortemente na qualidade do cuidado prestado, principalmente o cuidado de 

enfermagem. Esse cuidado envolve ações de cuidado direto e a administração da assistência a 

ser prestada, o cuidado indireto. 

Christovan, Porto e Oliveira (2012) acreditam que para a assistência de qualidade é 

necessário estabelecer uma dialética entre o cuidado direto e indireto, ou seja, o administrar e 

o cuidar intencionalmente articulados visando ao atendimento das demandas de cuidado 

apresentadas pelas pessoas. Desse modo, a enfermeira no gerenciamento do cuidado deve ser 

capaz de oferecer um cuidado sistematizado e de qualidade às pessoas usuárias, sendo 

primordial um planejamento assistencial adequado voltado às reais necessidades do indivíduo, 

prevendo os recursos necessários para uma assistência segura e de qualidade. 

A partir desse entendimento, a enfermeira realiza ações direcionadas à organização, 

coordenação e sistematização da assistência, essas consideradas como cuidado direto, e a gestão 

de recursos humanos, materiais e do ambiente terapêutico, as quais, incorporando o cuidado 

indireto (CHRISTOVAM, 2009). 

No gerenciamento do cuidado, Vigna e Perroca (2007) enfatizam a importância da 

previsão de recursos humanos de enfermagem para a qualidade do cuidado prestado em 

unidades de internação. Relatam ainda que esse é um processo que depende do conhecimento 

das necessidades de assistência dos pacientes presentes nos setores de internação e do padrão 

do cuidado pretendido. 

No interesse do zelo pela qualidade da assistência, o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) estabelece diretrizes para garantir a segurança e a qualidade da assistência ao cliente. 

Para tal, estabelece que o quadro de profissionais de Enfermagem depende de parâmetros 

específicos para seu dimensionamento e este deve se basear em um sistema de classificação de 
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pacientes (COFEN, 2004).  Perroca e Gaidzinski (1998) acreditam que um sistema de 

classificação de pacientes é uma forma de subsidiar a melhoria da qualidade assistencial, pois 

possibilita prever as necessidades de cuidado individualizado e auxiliar na alocação de recursos 

humanos de Enfermagem. 

Pensa-se que a descrição das características da clientela, bem como as peculiaridades de 

suas internações na oncologia clínica podem ser o primeiro passo para a identificação das 

necessidades de cuidados a serem planejados e implementados. A assistência de enfermagem 

oncológica deve auxiliar na reabilitação dos pacientes acometidos pela doença e seus agravos, 

empregando um cuidado direto e indireto planejado, organizado, seguro e peculiar às 

necessidades e prioridades do indivíduo. 

Perroca e Gaidzinski (1998) criaram um instrumento denominado Sistema de 

Classificação de Pacientes (SCP) para classificar os pacientes de acordo com seu grau de 

complexidade de cuidado. Esse instrumento foi validado e implementado em diversas 

instituições, mas, segundo Perroca (2011), sua utilização fez com que algumas enfermeiras 

questionassem que este poderia subestimar a categoria de cuidados cujo paciente pertencia. 

Mediante a isso, a autora revisou e atualizou o conteúdo do mesmo de forma a propiciar uma 

conformidade com avanços, incorporando novas tendências da prática da enfermeira. Esse 

instrumento classifica o grau de complexidade dos cuidados em mínimo, intermediário, semi-

intensivo e intensivo. 

Conforme constatado por Vigna e Perroca (2007) em estudo com enfermeiras que 

trabalham em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, o SCP é um instrumento gerencial 

capaz de facilitar o conhecimento das necessidades de cuidado da clientela, o planejamento da 

assistência com dimensionamento de recursos humanos de enfermagem de forma a atender e 

prestar uma assistência da forma mais resolutiva possível e com qualidade. 

A experiência profissional da pesquisadora em uma unidade de oncologia clínica de 

câncer da mama durante quatro anos permitiu a reflexão sobre as internações ocorridas no setor, 

principalmente sobre o grau de complexidade dos cuidados de enfermagem dessa clientela. 

Proporcionou também uma reflexão acerca da qualidade da assistência ali prestada diante do 

crescente número de readmissões em casos de câncer da mama em estágio avançado.  

O diagnóstico tardio das pessoas com câncer da mama acaba propiciando diversas 

internações hospitalares. Mas coube refletir aqui sobre quem são essas pessoas readmitidas na 

oncologia clínica, o que levou essas pessoas à readmissão e quais foram suas necessidades de 

cuidado de enfermagem. 
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Portanto, assumiu-se no presente estudo a importância da análise da complexidade do 

cuidado de enfermagem frente ao perfil de pessoas internadas na oncologia clínica nos casos de 

readmissão hospitalar como subsídio para o gerenciamento do cuidado. 

E, assim sendo, apresenta-se o seguinte objeto de estudo: o grau de complexidade do 

cuidado de enfermagem das pessoas com câncer da mama readmitidas na oncologia clínica. 

A questão que norteou o estudo foi: 

 Como se caracteriza o grau de complexidade de cuidados de enfermagem de pessoas 

com câncer da mama readmitidas na unidade de internação de oncologia clínica? 

 

Os objetivos do estudo foram: 

Objetivo geral 

 Avaliar o grau de complexidade dos cuidados de enfermagem de pessoas com câncer 

da mama em situação de readmissão no setor de oncologia clínica. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar o perfil clínico e sócio demográfico das pessoas com câncer da mama 

readmitidas na unidade de internação de oncologia clínica; 

 Classificar o grau de complexidade dos cuidados de enfermagem das pessoas com 

câncer da mama readmitidas na oncologia clínica; 

 Analisar a associação entre o grau de complexidade dos cuidados de enfermagem e as 

características das pessoas com câncer da mama readmitidas na oncologia clínica; 

 Discutir as implicações do perfil das pessoas com câncer da mama readmitidas na 

oncologia clínica para o gerenciamento do cuidado. 

 

1.2 Justificativa e relevância do estudo 

O estudo se justifica por diferentes aspectos que serão relacionados ao longo desse 

capítulo. Dentre eles: a mudança no processo de adoecimento da população; altas taxas de 

morbidade e mortalidade por câncer tanto no Brasil quanto no mundo, principalmente por 

câncer da mama; atuação da enfermeira na atenção oncológica situada em diversos pontos da 

Rede de Atenção à Saúde, destacando para o estudo em questão a atenção em nível terciário. 

Cita-se ainda a necessidade de conhecer as reais necessidades de cuidados de enfermagem no 

âmbito da oncologia a fim de facilitar a previsão e a provisão adequadas de recursos; o fato do 

sistema de classificação de pacientes poder proporcionar subsídios para dimensionamento de 

pessoal de enfermagem, fornecer ferramentas à enfermeira para melhoria da qualidade 
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assistencial com um gerenciamento do cuidado voltado às reais necessidades do indivíduo e 

melhor alocação de recursos tanto humanos quanto materiais disponíveis no cenário de 

trabalho. 

Perroca, Jericó e Paschoal (2014) defendem a classificação de pacientes como uma 

estratégia de avaliação que contempla as reais necessidades dos pacientes, capaz de nortear as 

decisões da enfermeira no gerenciamento do cuidado. Além disso, elas recomendam o uso de 

um instrumento de classificação de pacientes para identificação efetiva das necessidades de 

cuidados aos mesmos. 

O cuidado oncológico ainda não foi tratado de forma específica nos sistemas de 

classificação de pacientes. Mas considerando a magnitude da doença, a grande demanda de 

cuidados de alta complexidade de pacientes oncológicos decorrentes de seus tratamentos 

complexos, possibilidades de emergências oncológicas e pela dor oncológica, dentre outros 

sintomas impactantes na vida do paciente, acredita-se ser de grande relevância conhecer as 

necessidades de cuidados de pessoas com câncer a fim de facilitar a promoção de uma 

assistência segura e de qualidade. 

O câncer se inseriu na problemática da saúde pública tanto no Brasil quanto no mundo. 

O perfil epidemiológico da população modificou com o passar dos anos. Antes, as pessoas 

adoeciam por doenças transmissíveis infecto contagiosas, mas hoje a morbidade predominante 

são as doenças crônicas degenerativas, por exemplo o câncer (MENDES, 2011).  

O MS do Brasil, diante do grande acometimento populacional de doenças crônicas, 

estabeleceu novamente a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde em 2011. 

Ressalta-se que o câncer é uma das principais condições crônicas de saúde. Tal medida foi um 

recurso político a fim de facilitar o atendimento das necessidades nacionais e regionais de 

saúde. O câncer ganhou destaque em relação à sua morbimortalidade, fatores de risco, avaliação 

de programas de prevenção primária, detecção precoce e também para pacientes em cuidados 

paliativos (BRASIL, 2011).  

Tal agenda coloca a prioridade de pesquisas em câncer por meio da subagenda 21 - eixo 

2.3 e traz também a prioridade de estudos sobre atenção à saúde e dentre os pontos de destaque 

estavam estudos de avaliação sobre qualidade, humanização no atendimento e resolutividade 

dos níveis hierárquicos do SUS.  

A readmissão hospitalar está sendo frequentemente utilizada para avaliar o desempenho 

de instituições hospitalares, como um indicador de qualidade de cuidado prestado (MAURER; 

BALLMER, 2004). A pessoa com câncer da mama é submetida a diferentes modalidades 
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terapêuticas de acordo com o estadiamento da doença, e isso provoca distintos efeitos adversos 

que podem, dentre outros motivos, levar a internações hospitalares recorrentes. 

A internação hospitalar está incluída dentro das responsabilidades das esferas de gestão 

do SUS citadas na Política Nacional de Atenção Oncológica (BRASIL, 2013) no que tange a 

garantia de que todos os estabelecimentos de saúde que prestam atendimento às pessoas com 

câncer possuam infraestrutura e recursos adequados de maneira a garantir o cuidado necessário. 

A readmissão hospitalar considerada aqui será a readmissão hospitalar não planejada. 

Paula (2014) acredita que nem todas as readmissões podem ser prevenidas mesmo com o 

melhor nível e qualidade de cuidado, pois podem estar relacionadas à condição de saúde do 

indivíduo antes da internação. 

Devido ao câncer ser uma doença de alta complexidade que demanda de uma assistência 

específica para condução do seu processo de tratamento e reabilitação de saúde, acredita-se ser 

importante, a princípio, compreender quais são as pessoas que vivem em situação de readmissão 

hospitalar, o que levou tais pessoas a serem internadas novamente em instituição hospitalar e 

quais são suas necessidades de cuidados ou qual seu o grau de complexidade de cuidados a 

serem prestados. 

 Frente à decisão de analisar, na prática da Enfermagem Oncológica, o grau de 

complexidade das necessidades de pacientes com câncer da mama readmitidas na oncologia 

clínica, verificou-se o estado da arte acerca da temática a fim de alcançar um aprofundamento 

sobre o objeto de estudo e identificar as bases conceituais de relevância para serem abordadas 

na pesquisa. 

Assim, segue-se o estado da arte realizado a partir de um levantamento bibliográfico 

preliminar, destacando a seguinte pergunta para atender o objeto do estudo:  O que pode ser 

feito na Oncologia Clínica pela Enfermagem Oncológica para auxiliar na assistência a pacientes 

acometidos por câncer da mama a fim de interferir nas situações de readmissão hospitalar?  

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de uma busca geral em todas as bases 

de dados cadastradas na BIREME, incluindo bases das coleções de Bases de dados 

internacionais, Biblioteca Cochrane, Biblioteca Cochrane Plus, Bases de dados de organismos 

internacionais, Bases de dados especializadas, Bases de dados nacionais, Terminologias e 

Recursos educacionais Os descritores DECS/MESH selecionados foram: “Enfermagem 

Oncológica (Oncology Nursing)”, “Neoplasias da mama (Breast Neoplasm)”, “Readmissão do 

Paciente (Patient Readmission)” e “Necessidades e demandas de serviços de saúde (Health 

Services Needs and Demand)”.  Destaca-se que foram utilizados também os seus correlatos em 

inglês conforme supracitado. 
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O critério ano de publicação não foi aplicado no levantamento, pois ao restringir as 

publicações para os últimos 05 anos, foram encontrados menos de 05 artigos, sendo que aqueles 

que mais aderiram à temática do estudo em questão não apareceram no levantamento. Portanto, 

foram utilizados como critérios de inclusão: artigos cadastrados na BIREME, incluindo 

publicações do ano corrente (2016), considerando que a revisão de literatura foi contínua ao 

longo do curso de mestrado; disponíveis nas bases/biblioteca ou no periódico CAPES, em 

português, inglês, espanhol e francês. Ressalta-se que o periódico da CAPES foi consultado 

sempre que os artigos não estavam disponíveis na íntegra em suas bases/biblioteca.  Já os 

critérios de exclusão foram: editoriais, monografias, teses e estudos repetidos nas bases de 

dados.  

Deste modo, utilizando todas as bases de dados disponíveis no portal da BIREME, 

primeiramente conjugou-se os quatro descritores utilizando o operador booleano “AND” 

(“Enfermagem Oncológica” AND “Neoplasias da mama" AND “Readmissão do Paciente” 

AND “Necessidades e demandas de serviços de saúde") encontrando um resultado nulo. 

Destaca-se que o mesmo ocorreu nas seguintes associações: “Enfermagem Oncológica” AND 

“Neoplasias da mama" AND “Readmissão do Paciente”; "Necessidades e demandas de serviços 

de saúde" AND “Enfermagem Oncológica” AND “Readmissão do Paciente"; " Determinação 

de Necessidades de Cuidados de Saúde" AND “Neoplasias da mama” AND “Readmissão do 

Paciente.  

Então, partiu-se para a associação parcial dos descritores. Na conjugação de 

"Readmissão do Paciente" AND "Enfermagem Oncológica", foram encontrados 03 artigos, 

todos na base de dados MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde) dos anos 

2003, 2012 e 2015. Já com associação dos descritores “Neoplasias da mama" AND 

“Readmissão do Paciente”, foram encontrados 22 artigos, todos também da MEDLINE, dos 

anos 1991, 1997 e 1998, 2002, 2006 a 2008, 2012 a 2015. E com descritores “Determinação de 

Necessidades de Cuidados de Saúde” AND “Enfermagem Oncológica” AND “Neoplasias da 

mama", foram encontrados 24 artigos todos das bases de dados MEDLINE, dos anos 1998 a 

2000; 2004 a 2010, 2014 e 2015.  

Logo, a amostra inicial das produções científicas foi composta por 49 publicações. Após 

a leitura dinâmica dos títulos e dos resumos, procedeu-se à seleção dos artigos com base nos 

critérios mencionados. Selecionando então 25 produções para leitura na íntegra.  

Foram excluídas do levantamento as publicações que não atenderam aos critérios de 

inclusão e aquelas que preencheram os critérios de exclusão, destes últimos destaca-se: um total 

de sete artigos se repetiram nas bases de dados. Já dentre aqueles que não atenderam os critérios 
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de inclusão, destacam-se os seguintes motivos: referiam-se à assistência na oncologia cirúrgica 

e em sua maioria na perspectiva apenas da categoria médica; abordava apenas as necessidades 

das enfermeiras na assistência sem menção às necessidades dos pacientes; tratava-se da 

assistência em casos de suspeita de Câncer da mama. 

Todas as publicações, ou seja, 100% dos artigos selecionados de acordo com critérios 

estabelecidos foram da base de dados MEDLINE. Ressalta-se que foram encontrados artigos 

com grande diversidade nos anos de publicação. No Gráfico 1, apresenta-se a análise 

cronológica ao longo dos anos das publicações encontradas no estado da arte.  

Gráfico 1 - Análise cronológica das publicações encontradas no estado da arte realizado 

na BIREME através de conjugação dos descritores Readmissão Hospitalar, Neoplasias da 

Mama, Enfermagem oncológica e Determinação de Necessidades de Cuidados de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, evidenciou-se que as pesquisas foram realizadas em sua totalidade no âmbito 

internacional, nenhuma publicação encontrada teve o Brasil como país de afiliação. Há uma 

lacuna na produção nacional no que se refere à Oncologia Clínica, principalmente no âmbito 

da categoria profissional de Enfermagem. Destaca-se, portanto, a grande necessidade de 

incentivo a estudos com essa temática pela Enfermagem, bem como pelas outras categorias 

profissionais, visto ser essa uma área especializada da oncologia em que há grande demanda de 

uma assistência multidisciplinar às pessoas acometidos por neoplasias. 
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O resumo dos achados das buscas supracitadas de acordo com a associação de 

descritores se apresenta no Quadro 1. 

Quadro 1 - Enfoques temáticos referentes aos artigos sobre Oncologia Clínica, 

Enfermagem Oncológica, Câncer da mama e Readmissão hospitalar encontrados nas 

bases de dados disponíveis no portal BIREME, 1991-2015. 

 

A assistência à saúde da pessoa acometida por câncer da mama permeia por leis e 

consenso específicos e também pela Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer na 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças crônicas no âmbito do SUS através da 

Portaria nº 874 (BRASIL, 2013). 

Além da obrigatoriedade da importância da detecção precoce, o cuidado integral está 

também presente na política de atenção oncológica e dentre suas diretrizes está o tratamento 

oportuno e seguro aos pacientes diagnosticados com câncer. A portaria nº 874 coloca também 

as responsabilidades do SUS nas esferas de gestão, há de destacar algumas: reorientação do 

modelo de atenção às pessoas com câncer; garantia de que todos os estabelecimentos de saúde 

que prestam atendimento às pessoas com câncer possuam infraestrutura adequada, recursos 

humanos capacitados e qualificados, recursos materiais suficientes para a assistência 

necessária; desenvolvimento, disponibilização e implantação de sistemas de informação para 

coletar, armazenar, processar e fornecer dados sobre os cuidados a pacientes oncológicos de 

forma a possibilitar o planejamento, a avaliação, o monitoramento e o controle das ações 

realizadas. 

O elevado número de internações é um problema de saúde pública capaz de gerar alto 

custo hospitalar e profissional para o SUS. É necessário começar a pensar em um melhor 

planejamento de estratégias e ações e/ou incremento de novas políticas que abranjam tal 

problemática.  

Associação de descritores Enfoque temático 

Readmissão do Paciente AND 

Enfermagem Oncológica 
 Educação dos pacientes 

 Esclarecimento sobre autocuidado 

 Fatores de risco para readmissão em até 30 dias de pacientes oncológicos 

Readmissão do Paciente AND 

Neoplasia da mama 
 Medidas de acompanhamento do paciente, se com supervisão indireta de 

um profissional especializado ou não 

 Tempo e tipo de hormonioterapia  

 Doses elevadas de quimioterapia 

 Uso de medicações estimuladoras de crescimento de células 

hematopoiéticas 

Determinação de Necessidades 

de Cuidados de Saúde AND 

Enfermagem Oncológica AND 

Neoplasias da mama  

 Informações sobre doença e tratamento 

 Educação pós alta e esclarecimentos sobre medidas de autocuidado 

 Eficácia do apoio dado por enfermeiras a pacientes com câncer de mama 
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A realização dessa pesquisa é justificada, haja vista, que estudos que objetivam 

caracterizar o grau de complexidade das necessidades de uma clientela acometida por câncer 

da mama internada na oncologia clínica e que visam discutir essa caracterização com a 

problemática da readmissão hospitalar podem contribuir com implicações para o gerenciamento 

do cuidado prestado. Esses também podem favorecer pacientes/ familiares e profissionais de 

enfermagem, pois podem basear um processo de melhor alocação de recursos para a instituição 

que, economicamente, poderá ter subsídio para estimar alguns custos com os cuidados de 

enfermagem prestados a pessoas com câncer de mama em situação de readmissão hospitalar.  

  

1.3 Contribuições 

Diante dos aspectos destacados, a realização dessa pesquisa é considerada oportuna e 

de grande relevância social, principalmente ao refletir sobre o aspecto da gestão, planejamento 

assistencial e otimização de recursos materiais e humanos a serem empregados nos serviços de 

saúde, principalmente na atenção oncológica.  

Para as enfermeiras oncológicas, espera-se que os resultados apresentados possam 

contribuir para a reflexão no seu modo de pensar e agir acerca do planejamento e realização do 

cuidado ofertado, diante da qualidade de vida das pessoas durante a internação e também no 

planejamento dos cuidados na alta hospitalar. 

Acredita-se que a caracterização da clientela internada na oncologia possa ser a primeira 

etapa de um modelo gerencial e assistencial voltado às suas reais necessidades. E a análise do 

grau de complexidade das necessidades de pessoas com câncer da mama em situações de 

readmissão hospitalar possa, além de auxiliar no processo de construção de um planejamento 

assistencial na oncologia clínica, dar fundamentos que serão capazes de promover a reflexão 

dos gestores e profissionais enfermeiras sobre suas práticas e processo de trabalho. 

Posteriormente, poderá até ser uma ferramenta utilizada como indicador de qualidade na 

assistência oncológica dentro da oncologia clínica.  

Para o Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional da Enfermagem 

(GESPEN), da Escola de Enfermagem Anna Nery/ UFRJ, ao qual a pesquisa está vinculada, 

pensa-se que o estudo pode contribuir tanto no âmbito das bases conceituais ao tratar da 

readmissão hospitalar e grau de complexidade fazendo uma correlação com o gerenciamento 

do cuidado quanto no âmbito do campo prático da Gestão em Saúde na Enfermagem. Pode 

também influenciar novas pesquisas a fim ampliar o conhecimento do gerenciamento do 

cuidado em oncologia clínica tanto na perspectiva da enfermagem quanto da equipe 

multidisciplinar por meio da divulgação dos resultados.  



29 

 

A Política de Atenção Oncológica por meio da Portaria nº 874 (BRASIL, 2013) destaca 

como um dos seus princípios gerais a promoção de educação permanente dos profissionais de 

saúde que vise à aquisição de atitudes e habilidades para qualificação do cuidado. Já dentre suas 

diretrizes, ressalta-se a importância do princípio do cuidado integral na atenção oncológica com 

base em parâmetros e critérios de necessidades e diretrizes baseadas em evidências científicas, 

sendo que estes devem ser oferecidos oportunamente permitindo a continuidade do cuidado. 

Acredita-se que tal estudo fornece subsídios para atender aos princípios e diretrizes 

supracitados da Política de Atenção Oncológica. A caracterização da clientela com câncer da 

mama internada na oncologia clínica pode ser uma ferramenta para que enfermeiras oncológicas 

repensem suas condutas e reflitam sobre a necessidade do emprego de habilidades e atitudes 

que condizem com o princípio do cuidado integral e permitam sua continuidade mesmo após a 

alta dessas pessoas das unidades de internação.  

Além disso, o estudo pode também sensibilizar gestores no que tange as 

Responsabilidades das Esferas de Gestão do SUS presentes na Política de Atenção Oncológica 

quando dita sobre a garantia que todos os estabelecimentos de saúde que prestam atendimento 

às pessoas com câncer devem possuir recursos humanos capacitados e recursos materiais 

suficientes de maneira a garantir o cuidado necessário, enfatizando a otimização de recursos e 

em adequado modelo assistencial e de gestão na atenção oncológica voltado às reais 

necessidades de sua clientela (BRASIL, 2013). 
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CAPÍTULO 2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A problemática da readmissão hospitalar nos serviços de saúde 

A readmissão hospitalar é um indicador de qualidade da assistência. Além de sua relação 

proporcional com o ônus para o sistema de saúde, ela também é capaz de refletir o impacto ou 

efeito dos cuidados hospitalares prestados ao paciente após sua alta (WESTERT et al, 2002). 

A pessoa na oncologia clínica é internada por sinais e sintomas decorrentes da doença, 

intercorrências das modalidades terapêuticas implementadas e agudizações de quadro 

consequentes a progressões metastáticas. Quando tais situações são resolvidas e há a 

reabilitação do quadro que levou à admissão hospitalar, a mesma recebe alta devendo dar 

continuidade a seu tratamento em domicílio. Isso inclui desde a administração correta de 

medicações conforme a prescrição médica e a orientação da enfermagem na alta hospitalar, até 

a realização de procedimentos necessários para melhora da sua qualidade de vida.  

Segundo Pazó e outros (2012), o atendimento ambulatorial com qualidade e oportuno, 

se aliado à determinação de problemas de saúde, pode diminuir o risco de hospitalizações. O 

indivíduo devidamente esclarecido pode ser capaz de reduzir os riscos de complicações e 

empregar medidas de conforto, como curativos em feridas neoplásicas, uso de órteses e próteses 

adequadamente, manutenção de dispositivos para facilitar eliminações fisiológicas e até hábitos 

de vida saudáveis como alimentação isenta de fonte de infecção, aplicação de cuidados com a 

pele, padrão adequado de sono, dentre outras. 

Sabe-se que o câncer pela sua cronicidade e alta complexidade impacta fortemente nos 

serviços de saúde e o câncer da mama por sua alta prevalência no Brasil e no mundo segue o 

mesmo padrão. Além de requerer atendimento continuado de longa duração, emprego de 

modalidades terapêuticas de alto custo com tratamento prolongado, essas neoplasias geram alto 

número de internações. Borges e outros (2013), em seu estudo num Hospital de Blumenau, 

mostraram que o câncer da mama foi o sítio da doença predominante nas pessoas que 

procuravam atendimento na emergência. 

Segundo dados apreendidos no DATASUS em 2016, um Centro de Alta Complexidade 

em Oncologia (CACON) no município do Rio de Janeiro em sua unidade de tratamento de 

câncer da mama apresentou 4.576 internações em 2015.   

Apesar do Consenso de Câncer de Mama de 2004, a doença ainda é diagnosticada em 

estágios avançados no Brasil e em outros países em desenvolvimento, o que, consequentemente, 

impede que a cirurgia seja a primeira escolha na modalidade terapêutica planejada e 

implementada por um especialista.  Rugno (2013) corrobora o fato ao destacar, em sua pesquisa 
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realizada no Hospital de Câncer de Barretos, que 41,4% dos pacientes em tratamento na 

oncologia clínica já apresentavam tumores metastáticos. Para esses, geralmente as terapêuticas 

planejadas são radioterapia e tratamentos sistêmicos. 

A resposta tumoral às modalidades terapêuticas de tratamento sistêmico planejadas e 

implementadas podem levar a pessoa a apresentar complicações da doença, efeitos adversos 

por toxicidade, além do sofrimento para si própria quanto para sua família (RUGNO, 2013). 

Tais situações ocasionam, frequentemente, internações na oncologia clínica e essas 

caracterizam-se por admissões de primeira vez e também por readmissões hospitalares.  

Segundo Gavankar e outros (2013), a readmissão dita como não planejada dentro de 30 

dias após alta hospitalar pode ser utilizada como um indicador de qualidade. Tal autor, a partir 

de uma análise realizada entre 2003 e 2010 na Base de Dados Nacional do Câncer dos Estados 

Unidos, comparou 28.861 pacientes com câncer da mama que tiveram readmissão não 

planejada com 1.380.433 que nunca foram readmitidos. Verificou-se nesse estudo alguns 

fatores associados ao aumento do risco de readmissão não planejada em pacientes com câncer 

da mama: idade, raça, etnia, acessibilidade, região do município de moradia, escolaridade, 

renda, comorbidades por meio da escala Charlson/Deyo, localização tamanho do tumor e estado 

da margem e terapia neoadjuvante. Tais fatores apresentaram-se com diferença estatística na 

análise uni e multivariada. As pessoas mais susceptíveis à readmissão hospitalar foram: 

menores de 60 anos, portadoras de comorbidades específicas como diabetes com complicações 

crônicas, plegia de membros e doença renal crônica, renda menor ou igual a 30 mil dólares ao 

ano. 

Um estudo que analisou a readmissão em 30 dias após a alta de pacientes com câncer 

de ovário em estágio avançado revelou que o custo médio da readmissão hospitalar foi de U$ 

13.405 em 2010. Destacou fatores modificáveis associados às taxas de readmissão hospitalar, 

como a baixa renda familiar e as comorbidades. E de acordo com o referido estudo, a 

identificação dos pacientes oncológicos com risco aumentado de readmissão não planejada e o 

emprego de intervenções e orientações específicas para cada indivíduo de acordo com sua 

necessidade de saúde podem facilitar a redução dos casos de readmissão hospitalar e também a 

melhora da sua qualidade de vida. (ESKANDER et al, 2015). 

Já o estudo desenvolvido por Walters e outros (2012) analisou 52.097 admissões em 

oncologia ocorridas entre janeiro de 2010 e janeiro 2012 e revelou que 32,5% destas foram 

readmissões de 30 dias após a alta. Dentre as readmissões evitáveis, inesperadas e não 

planejadas os motivos foram infecção pós-operatória, desidratação e infecção do trato urinário.  
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Quando se fala em câncer é essencial que a readmissão seja interpretada a partir de uma 

estratificação com classificação adequada dessas readmissões para posterior avaliação dessas 

como um possível indicador de qualidade de cuidados prestados em oncologia. 

De acordo com François e outros (2001), a análise dos dados da readmissão precoce 

conduz a uma inferência mais fidedigna sobre a qualidade assistencial prestada no hospital ao 

ser comparada com a readmissão tardia, isto é, aquela que ocorreu no período de até 28 dias 

após a alta.  

Considerando as publicações em âmbito internacional sobre readmissão hospitalar, viu-

se a predominância de pesquisas sobre readmissões tardias, principalmente aquelas publicadas 

pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Estas se referem a readmissões hospitalares 

com períodos de até 30 dias após alta (ESKANDER et al, 2015).  

Borges e Turrini (2011) fizeram um estudo também sobre readmissão hospitalar como 

um indicador de qualidade assistencial, destacando a relevância de abordar a mesma como 

forma de avaliar e repensar o atendimento e planejamento dos cuidados que serão necessários 

após a alta, identificando fatores evitáveis de alta precoce e evitando uma nova internação não 

programada.  

A readmissão precoce pode mostrar claramente a falta de planejamento assistencial para 

o paciente no pós alta imediato, a ineficiência de esclarecimentos de medidas que facilitem a 

continuidade da sua assistência fora do ambiente hospitalar e muitas vezes a insegurança e 

pouca compreensão do paciente sobre as orientações recebidas. Tal raciocínio vai ao encontro 

de Clarke (1990) quando esse coloca seus estudos falando sobre a readmissão precoce e tardia, 

dividindo essa situação em duas categorias, uma de 1 - 6 dias e outra de 21-27 dias; ele verificou 

que 31,5% das readmissões clínicas e geriátricas da primeira categoria seriam evitáveis. Maurer 

e Ballmer (2004) também destacaram a importância da discussão da readmissão precoce antes 

de 10 dias ao acompanhar a curva de reinternações hospitalares durante 90 dias e verificaram 

que a maior taxa desta foi nos primeiros 10 dias. 

 

2.2 Oncologia clínica na linha de cuidado a pessoa com câncer da mama 

Na Política de Atenção Oncológica, o câncer foi reconhecido como uma doença crônica 

prevenível (BRASIL, 2013). Corrobora, portanto, Mendes (2011), quando traz que o câncer é 

uma doença crônica, a qual possui como características diferenciadoras: início gradual, 

geralmente com múltiplas causas, duração indefinida, diagnóstico e prognóstico usualmente 

incertos, com natureza de cuidado centrada no cuidado multiprofissional e no autocuidado e o 

sistema de atenção à saúde com resposta proativa e contínua. 
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O cuidado integral é um dos princípios da política supracitada, fazendo parte deste tanto 

a prevenção, a detecção precoce e o diagnóstico, como o tratamento e os cuidados paliativos de 

forma oportuna, garantindo a continuidade do cuidado (BRASIL, 2013). Ao discutir a situação 

do câncer do país, o INCA (2006) destacou que, a fim de garantir o cuidado integral, o modelo 

assistencial deve primar pela organização e articulação de recursos nos níveis de atenção à 

saúde.  

Entende-se como modelo assistencial aquele que considera a maneira como as ações de 

atenção à saúde são organizadas, ou seja, a articulação entre os recursos tecnológicos, humanos 

e físicos disponíveis para enfrentar e resolver os problemas de saúde dos pacientes (GEROLIN; 

CUNHA, 2013). 

Em 2006, o Instituto Nacional do Câncer sugeriu que atenção oncológica se desse em 

redes por meio das chamadas linhas de cuidado, integrando os níveis de atenção primária, 

secundária e terciária. "Linha do cuidado é a imagem pensada para expressar os fluxos 

assistenciais seguros e garantidos ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de 

saúde" (PESSÔA et al, 2011, p.21). 

A oncologia clínica se encontra dentro da linha de cuidado no nível de atenção terciário, 

no componente da atenção especializada dentro das estruturas operacionais das Redes de 

Atenção à Saúde. Segundo o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, a oncologia clínica 

abrange os aspectos não cirúrgicos da doença, incluindo a administração terapêutica de radiação 

e a quimioterapia citotóxica ionizantes (SEGEN, 2006). 

Um CACON localizado no Rio de Janeiro, o qual possui o curso de residência médica 

em Oncologia Clínica, define a mesma como uma especialidade médica em que se atua na 

pesquisa, ensino e assistência ao paciente em tratamento oncológico. A mesma instituição 

possui também a residência multiprofissional em Oncologia, a qual visa especializar 

Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Psicólogos, Nutricionistas e Odontólogos. 

Tal curso possui um eixo específico para enfermagem, sendo um dos módulos o Processo de 

enfermagem ao adulto e ao idoso com afecções oncológicas clínicas. 

A oncologia clínica é uma área específica dentro do âmbito oncológico e possui 

particularidades que devem ser consideradas pelos profissionais tanto no ensino e na 

assistência, quanto na pesquisa. 

É necessário maior eficácia nos diferentes níveis de atenção oncológica, incluindo tanto 

a assistência aos pacientes como a melhor gestão dos processos nos quais os mesmos estão 

inseridos no âmbito do SUS. Para que tal eficácia seja atingida são necessárias tanto a 

incorporação tecnológica, quanto os recursos materiais e humanos qualificados e capacitados. 
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A assistência a pessoas com câncer da mama exige conhecimento dos profissionais 

sobre a doença, sobre os processos metastáticos, bem como sobre as complicações do 

tratamento e as emergências oncológicas, a fim de garantir que a mesma seja segura e de 

qualidade. 

Thuler e Mendonça (2005) destacaram que no Brasil o diagnóstico de câncer da mama, 

na maioria dos casos, ainda ocorre em estadiamento avançado e para a Organização Mundial 

de Saúde são considerados avançados os casos com estádios III e IV. O estadiamento de acordo 

com o sistema TNM é usado para classificar a extensão da doença, onde T corresponde ao 

tamanho do tumor, N ao comprometimento de linfonodos e M à presença de metástases, cada 

um desses grupos possui subgrupos com números e cada um desses subdivisões com letras, 

conforme o Quadro 2 que mostra a classificação para o câncer da mama: 

 

Quadro 2 – Grupamento por estágios dos Tumores de mama de acordo com o Sistema 

TNM, Classificação de Tumores Malignos (BRASIL, 2004). 
Grupamento por Estágios 

Estádio 0 Tis N0 M0 

Estádio I T1 N0 M0 

Estádio IIa T0 

T1 

T2 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

Estádio IIb T2 

T3 

N1 

N0 

M0 

M0 

Estádio IIIa T0 

T1 

T2 

T3 

N2 

N2 

N2 

N1. N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

Estádio IIIb T4 N0, N1, N2 M0 

Estádio IIIC Qualquer T N3 M0 

Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1 

                                                            Fonte: BRASIL (2004) 

Em 2012, foi decretada a Lei nº 12732 que dispõe sobre a obrigatoriedade do início do 

tratamento em 60 dias para casos confirmados da doença (BRASIL, 2012). Não foram 

encontrados estudos comparativos ou que associassem o número de internações oncológicas 

aos anos anteriores e posteriores ao vigor da lei.  

O paciente com câncer da mama frequentemente recebe politratamentos, já que há uma 

grande diversidade de protocolos de condutas terapêuticas para esse tipo de neoplasia. O 

tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, características biológicas e condição 
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clínica do paciente, sendo que as modalidades terapêuticas são: tratamento locorregional, que 

inclui cirurgia e radioterapia e tratamento sistêmico, composto pela quimioterapia, 

hormonioterapia e terapias biológicas (RUGNO, 2013). 

O estadiamento tardio da doença altera a modalidade terapêutica de escolha, por 

exemplo, não sendo possível mais a realização de cirurgia como tratamento curativo, mas sim 

a quimioterapia neoadjuvante (THULER; MENDONÇA, 2005). As pessoas sofrem com efeitos 

adversos da terapêutica implementada, emergências oncológicas e processos metastáticos. 

Como consequência, estão sujeitas a complicações que as levam a internações na oncologia 

clínica. 

Durante um estudo realizado em Santa Catarina para traçar o perfil dos pacientes 

oncológicos que procuravam o serviço de emergência de um hospital, constatou-se que os 

principais sinais e sintomas que resultaram na procura por atendimento no hospital foram: dor, 

sintomas respiratórios, gastrintestinais e sintomas ditos como constitucionais que se definem 

por astenia, caquexia, perda de peso, anorexia, inapetência e mal-estar. A maior demanda por 

cuidados foi por pacientes nos quais o câncer da mama era o sítio primário da doença (BORGES 

et al, 2013). 

 

2.3 O grau de complexidade e sua vertente na determinação de necessidades de cuidados de 

enfermagem  

Cada queixa ou sinal/ sintoma apresentado pelo paciente exige do profissional de saúde 

uma determinada conduta, seja médico ou enfermeira. Por exemplo, pacientes diagnosticados 

com neutropenia febril devem iniciar precocemente a antibioticoterapia após coleta asséptica 

de amostra de hemocultura. Deve-se monitorizar o padrão respiratório do paciente, seu débito 

e características urinárias, a temperatura e também atentar para as precauções e rotinas 

hospitalares a serem tomadas a fim de diminuir o risco de infecção hospitalar ou infecção 

cruzada (GATES, 2009). 

Para prestar uma assistência de qualidade e segura, as enfermeiras devem conhecer 

quem estão assistindo e como está se apresentando o processo de saúde-doença do indivíduo 

assistido. Algumas informações são de grande relevância para o planejamento e para a 

implementação do cuidado.  

Na oncologia clínica é essencial o conhecimento acerca da doença neoplásica. Pensando 

no câncer da mama, é de suma importância que o profissional saiba identificar as emergências 

oncológicas, os principais efeitos adversos das modalidades terapêuticas, as predileções 

metastáticas dessa neoplasia e suas principais complicações. A equipe que presta assistência a 
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essas pessoas deve conhecer esses fatores supracitados e saber as prioridades de intervenção 

em cada um desses casos. 

A assistência a pacientes oncológicos exige dos profissionais, além de conhecimento 

técnico científico, um saber também administrativo, pois para que o cuidado seja implementado 

da melhor forma, ele precisa ser planejado. De acordo com Christovam, Porto e Oliveira (2012), 

o cuidado de enfermagem deve ser gerenciado englobando duas grandes ações: administrar e 

cuidar. O administrar caracteriza as ações ditas como cuidado indireto e o cuidar, aquelas ditas 

como cuidado direto. 

A dialética entre o administrar e o cuidar dentro do processo de trabalho foi o pilar da 

construção do conceito de gerenciamento do cuidado em cenários hospitalares por Christovam, 

Porto e Oliveira (2012). A autora construiu o conceito em sua tese de doutorado a partir uma 

metodologia a qual buscou conhecer os saberes produzidos e validados empiricamente sobre o 

tema.   

Por meio de uma busca multirreferencial, utilizando estratégias para construção de 

conceitos, Análise de Conceito, Análise Arqueológica e Análise Lexical de Co-ocorrências, foi 

definido que em uma concepção teórica o gerenciamento do cuidado é uma dialética entre o 

saber-fazer gerenciar e o saber-fazer cuidar, nos quais há um dinamismo entre essas duas ações 

articulando-se no processo de trabalho da enfermagem.  As ações de gerenciamento do cuidado 

de enfermagem se caracterizam pelo cuidado direto e indireto e envolve também o 

conhecimento sobre a complexidade do indivíduo e suas singularidades no seu processo saúde-

doença (CHRISTOVAM; PORTO; OLIVEIRA, 2012). 

É importante determinar a necessidade de cuidado de enfermagem de uma pessoa 

internada, principalmente daquelas internadas em unidades especializadas como a oncologia. 

Uma forma de identificar a necessidade de cuidado, de conhecer o grau de complexidade desses 

indivíduos, de elaborar um planejamento assistencial voltado às reais necessidades destes, é a 

classificação da complexidade desses pacientes e a caracterização do seu perfil. 

Um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos liderou o estudo inicial sobre 

classificação de pacientes; desenvolveu um sistema para classificação baseado no grau de 

necessidade de cada paciente em relação à assistência de enfermagem (CONNOR et al, 1961 

apud PERROCA; GAIDZINSKI, 1998). A partir daí surgiu um novo método para determinar, 

classificar, validar e monitorar as reais necessidades de cuidados individuais dos pacientes. 

Segundo Perroca e Gaidzinski (1998), o SCP proporciona informações para o 

planejamento assistencial de enfermagem e também para o processo de tomada de decisão 
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quanto a alocação de recursos humanos e materiais, organização dos serviços e custos da 

assistência de enfermagem. 

Existem distintos SCP publicados. O COFEN em sua Resolução 293 sobre 

Dimensionamento de pessoal de enfermagem (COFEN, 2004), utilizou o Sistema de 

Classificação de Pacientes proposto por Fugulin e outros (1994). Tal sistema foi adaptado por 

Santos e outros (2007), mas manteve-se restrito a características da esfera biológica do 

indivíduo. 

Seguindo o conceito presente na Lei nº 8080 (BRASIL, 1990) que instituiu o Sistema 

Único de Saúde, a saúde é o bem-estar físico, mental e social. Portanto, destaca-se que ao 

abordar questões acerca de necessidades de cuidados de saúde é de grande relevância considerar 

tanto aspectos da dimensão biológica quanto da psicossocial. 

Corroborando, destacam-se as necessidades humanas básicas preconizadas por Horta 

(1979), as quais inferem que a assistência de enfermagem deve permear tanto as necessidades 

psicobiológicas quanto as psicossociais dos indivíduos, pois ambas carecem de cuidados e 

determinam o estado de saúde do indivíduo. 

A partir disso, optou-se pelo uso do Sistema de Classificação de Pacientes de Perroca 

(2011), esse é uma nova versão do primeiro instrumento criado e validado por Perroca e 

Gaidzinski (1998). A primeira versão estava baseada nas necessidades individualizadas dos 

cuidados de enfermagem para pacientes adultos. Incluía 13 áreas da dimensão biológica e 

psicossocial do cuidado.  Cada uma dessas áreas ditas como indicadores variavam de pontuação 

de 1 a 5. Ao final, com o somatório dos pontos obtidos, a pessoa poderia ser classificada e umas 

das quatro categorias de cuidados: mínimo (13-26 pontos); intermediários (27-39 pontos) semi-

intensivos (40-52 pontos) e intensivos (53-65 pontos) (PERROCA; GAIDZINSKI, 1998).  

A criação da nova versão do instrumento de SCP emergiu do fato de enfermeiras que o 

utilizavam relatarem que esse não estimava, adequadamente, a categoria de cuidados do 

paciente. A partir daí a autora partiu para novos estudos. Em um, comparou o mesmo com o 

instrumento internacional Beakta que também é um SCP, verificando um alto nível de 

associação entre o total de escores obtidos e a avaliação da classificação de pacientes entre 

ambos instrumentos (PERROCA; EK, 2007). No outro estudo, investigou a opinião de usuários 

sobre o instrumento de classificação de pacientes e analisou os indicadores de cuidados que 

mais contribuem para a classificação dos pacientes nas diferentes categorias de cuidados 

(PERROCA, 2008). Nesse, corroborou a queixa dos profissionais conforme supracitado, 

verificando que a primeira versão talvez não retrate a complexidade do paciente conforme ela 

é percebida por algumas enfermeiras, pois ele contém apenas atividades realizadas junto ao 
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paciente e/ou família, não aborda as atividades gerenciais, de coordenação da assistência e 

supervisão da equipe de enfermagem. 

Uma das áreas que consome grande tempo da enfermagem durante seu processo de 

trabalho foi incluída nessa nova versão do SCP, a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. Essa foi incorporada à nova área de cuidados designada como planejamento e 

coordenação do processo de cuidar. 

Optou-se pelo instrumento de classificação de pacientes de Perroca (2011), ressaltando 

que o mesmo engloba as ações de cuidado direto e indireto, mensurando tanto os cuidados que 

acontecem na presença do paciente e/ou família quanto aqueles realizados na previsão de seu 

cuidado. De acordo com Chaboyer e outros (2008), 50% das atividades realizadas pelas 

enfermeiras se referem aos cuidados indiretos. Portanto, o uso de tal instrumento será de grande 

relevância para discussão do gerenciamento do cuidado a partir do grau de complexidade das 

pessoas com câncer da mama internadas na oncologia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

CAPÍTULO 3  CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

Nesse capítulo, é apresentado o delineamento, o local da pesquisa, a população do 

estudo e como foram os procedimentos de coleta de dados e os aspectos éticos.  

 

3.1  Delineamento do estudo 

Tratou-se de um estudo epidemiológico e retrospectivo, cujo delineamento utilizado foi 

transversal descritivo em que, de acordo com Polit, Beck e Hungler (2004), a coleta de dados 

ocorre em um ponto delimitado do tempo, visando a situação e as relações entre o fenômeno 

em estudo no período ocorrido.  

Segundo Medronho (2009), esse tipo de estudo é caracterizado pela observação direta 

de um número de indivíduos definido num prazo determinado de tempo, ou seja, das pessoas 

readmitidas na oncologia clínica em 2015. Infere ainda que a análise de mais de duas variáveis 

tem como estratégia avaliar a relação entre elas. Portanto, remetendo ao estudo em questão, 

elucidar a associação entre variáveis de perfil ou caracterização da pessoa e a variável de 

desfecho, ou seja, o grau de complexidade de cuidado de enfermagem, considerando a 

influência exercida pelas demais variáveis. 

  

3.2  Cenário da pesquisa 

O estudo foi realizado em um Centro de Alta Complexidade em Oncologia localizado 

no município Rio de Janeiro. Segundo o Decreto Presidencial nº 8.065 de 2013 (BRASIL, 

2013), o referido instituto é um órgão singular do Ministério da Saúde, integrante da Secretaria 

de Atenção à Saúde que auxilia no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para 

prevenção e controle do câncer no Brasil. Além disso, coordena vários programas nacionais 

para o controle da doença.  

Esse cenário da pesquisa foi escolhido por ser uma das maiores referências públicas na 

área de oncologia e por possuir uma unidade especializada em câncer da mama. Das 4.576 

internações de 2015, de acordo com o DATASUS, foi verificado na primeira etapa de coletas 

de dados que 1085 destas ocorreram pela Oncologia Clínica em câncer da mama. 

Algo também que influenciou a escolha do cenário foi que esse é o local de trabalho da 

pesquisadora. Fato esse que além de ter despertado o interesse pelo tema de estudo, facilitou 

também o processo de coleta de dados devido ao conhecimento prévio da pesquisadora sobre a 

logística do hospital, processo de trabalho ocorrido nas admissões, facilidade para realização 

de algumas etapas da coleta de dados por fácil acesso ao setor de Unidade de Internação na 
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Oncologia Clínica e Arquivo Médico. Consequentemente, fácil acesso aos dados dos sujeitos 

da pesquisa, pessoas acometidas por câncer da mama readmitidas na oncologia clínica.  

 

3.3 População e amostra do estudo 

A população do estudo foi composta pelas pessoas acometidas por câncer da mama 

readmitidas na Unidade de Internação de Oncologia Clínica de um CACON do Rio de Janeiro 

no ano de 2015.  

Para se obter a amostra do estudo, primeiramente foram levantados no sistema de 

informação Absolute® todas as internações pela oncologia clínica em 2015 de pessoas com 

câncer de mama, n=1085, e registrados no Software Excel® 2016. Logo após por meio da 

ferramenta de tabela dinâmica e fórmulas CONT.SE e SOMA.SE do referido programa, que 

permite contar células e somar registros de acordo com critérios estabelecidos, foram 

identificados todos os casos de readmissões hospitalares n=307. 

 Os critérios de inclusão e exclusão utilizados foram os seguintes: 

 Critérios de inclusão: pessoa readmitida em até 30 dias após alta, presença de 

autorização de internação hospitalar (AIH) com unidade solicitante para oncologia 

clínica durante o ano de 2015 e idade igual ou maior a 18 anos. 

 Critérios de exclusão: pessoas com câncer da mama readmitidas na unidade de 

internação de oncologia clínica em até 30 dias após a alta hospitalar sem registro no 

prontuário físico e nos sistemas de informação correspondentes ao primeiro dia da 

readmissão, impossibilitando assim a coleta de dados. 

A técnica de amostragem utilizada por conveniência, visto que a população descrita 

acima foi julgada e selecionada pela pesquisadora a partir do respeito aos critérios de inclusão 

e exclusão supracitados. Houve uma restrição no quesito idade, devendo ter sido composta 

apenas por pessoas adultas, conforme descrito abaixo nos critérios de inclusão. Tal fato 

justifica-se pelo processo de validação do instrumento inicial de classificação proposto por 

Perroca e Gaidzinski (1998) e também pelo teste de confiabilidade e de validade de constructo 

da nova versão do instrumento (PERROCA, 2013) destacarem que o instrumento pode ser 

aplicado apenas para pacientes adultos. É importante enfatizar que o instrumento utilizado no 

estudo em questão foi a nova versão do instrumento de classificação de pacientes proposto por 

Perroca (2011).  

Como o objeto de estudo do trabalho abrange as readmissões hospitalares até 30 dias 

após alta, a planilha com todas as readmissões foi analisada detalhadamente pela pesquisadora 

e selecionados os registros de readmissões cuja subtração da data de readmissão e alta hospitalar 
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eram menores ou iguais a 30 dias. Foram encontrados 131 casos de readmissão hospitalar de 

até 30 dias após a alta de pessoas com câncer de mama internadas na oncologia clínica de um 

Centro de alta complexidade em câncer no município do Rio de Janeiro entre janeiro a 

dezembro de 2015.  

Ao empregar os critérios de inclusão e exclusão, houve uma perda de 23 registros, 

passando a população do estudo a ser composta por 108 casos de readmissão hospitalar. As 

perdas referiram-se a: 02 registros tratavam-se de readmissão hospitalar devido à transferência 

proveniente de retorno da Unidade de Terapia Intensiva, sendo que esse episódio fez parte da 

primeira internação, foram geradas novas internações no sistema Absolute® para fins 

administrativos; 01 caso não apresentava evolução de enfermagem no sistema Alert® e nem no 

prontuário físico e 20 casos trataram-se de readmissão hospitalar gerada no sistema Absolute® 

devido à alta administrativa equivocada no sistema Alert®, sendo a readmissão hospitalar 

continuidade da primeira internação. 

 

3.4   Procedimentos para coleta de dados 

A técnica de coleta de dados utilizada foi a análise documental dos sistemas de 

informação utilizados na instituição cenário da pesquisa e prontuários físicos da população do 

estudo. Tal técnica foi escolhida por ser capaz de permitir a identificação e a avaliação das 

informações contidas em documentos de fonte primária registrados física e eletronicamente, 

garantindo a estabilidade das informações sem alterar o ambiente e os sujeitos da pesquisa 

(SOUZA; KANTORSKI; LUIS, 2011). Ressalta-se que a mesma se baseou no instrumento 

(APÊNDICE A).   

Os meios para pesquisa documental foram acessados na seguinte ordem: sistema 

Absolute®, sistema Alert® e prontuários físicos das pessoas readmitidas.  

O Absolute® é um sistema de administração hospitalar utilizado no hospital do estudo 

desde 2000.  Já o Alert® é um sistema de informação em saúde utilizado em todas as unidades 

do instituto desde início de 2014, unificando dados clínicos e administrativos dos pacientes e 

implementando o prontuário eletrônico. 

Segue o diagrama das etapas da coleta e processamento dos dados: 
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Figura 1- Diagrama com descrição das etapas de coleta e processamento dos dados 

 

A pesquisadora realizou a coleta de dados em uma sala destinada para triagem dos 

pacientes no setor de emergência fora de seu horário de uso e no setor de arquivo médico. A 

sala de triagem é utilizada somente de 08 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. A coleta foi 

feita a partir das 17 horas em dias de semana e a partir de 13 horas aos sábados. Na sala do 

arquivo médico, há um computador com mesa ampla que o chefe do ambulatório autorizou o 

uso pela pesquisadora após às 19 horas todos os dias.   

Os instrumentos de coleta de dados preenchidos ficaram sob posse exclusiva da 

pesquisadora responsável, fora do ambiente de cenário da pesquisa, e o banco de dados criado 

foi salvo em disco rígido externo de posse da pesquisadora e armazenado em correio eletrônico 

específico para a pesquisa com sua última atualização. 

 

3.5  Instrumento de coleta de dados 

 Foi utilizado um instrumento para coleta de dados, dividido em duas partes: a parte 1, 

envolvendo dimensões dos aspectos sociodemográficos, condições clínico-patológicas e 

aspectos psicossociais do indivíduo com questões a fim de elaborar uma caracterização do perfil 

sócio demográfico e clínico patológico da população elegível para o estudo; já a parte 2, foi o 

instrumento de classificação de pacientes proposto por Perroca (2011) (APÊNDICE A).   
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A nova versão do instrumento de classificação de pacientes apresentou validade de 

conteúdo (PERROCA, 2011); possui capacidade diagnóstica de 99,6% e apresentou evidências 

que é um instrumento válido e confiável para identificar as necessidades de cuidados dos 

pacientes e a categoria desse cuidado (PERROCA, 2013). 

A parte 1 do instrumento de coleta de dados (APÊNDICE A) contém as seguintes 

variáveis: 

 Perfil sociodemográfico: sexo, idade, estado civil, escolaridade, ocupação 

profissional principal, presença de suporte social ou familiar, renda mensal. 

 Características da rede assistencial no diagnóstico e tempo de tratamento da 

população do estudo: tempo de matrícula na instituição, nível de atenção na rede 

assistencial que ocorreu diagnóstico da doença, município de residência no 

diagnóstico. 

 Características de antecedentes pessoais, história da doença atual e da readmissão 

hospitalar: estadiamento do câncer da mama, Escala Performace Status (PS) de 

acordo com Escala Zubrod, motivo que justificou a readmissão segundo o registro 

na AIH no campo da causa que justificou a internação, comorbidades e intervalo da 

readmissão hospitalar se até 10 dias ou entre 11 e 30 dias após alta hospitalar. 

Considerando a recomendação do governo brasileiro que regulamenta o rastreamento 

mamográfico para mulheres acima de 50 anos a cada dois anos (BRASIL, 2004;2012), a 

variável faixa etária foi categorizada em pessoas com até 50 anos e maiores de 50 anos. Já na 

variável estado civil foram utilizadas as categorias com companheiro e sem companheiro para 

análise estatística. 

Para uniformização de termos da ocupação para análise, os mesmos foram divididos em 

categorias de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) versão 

2.0. 

A CNAE é a classificação oficial adotada pelo Sistema Estatístico Nacional na produção 

de estatísticas por tipo de atividade econômica e gerido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). A CNAE 2.0 é uma classificação estruturada hierarquicamente em 05 

níveis, 21 seções, 87 divisões, 285 grupos, 673 classes e 1301 subclasses (IBGE, 2007). No 

estudo em questão, utilizou-se somente a estrutura dividida em seções que são designadas por 

letras do alfabeto de A até U. 

O município de residência antes do início do tratamento do câncer de mama foi 

categorizado de acordo com as Regiões de Governo da Divisão Político Administrativa em 

Regiões de Governo do estado do Rio de Janeiro de 2011 (ANEXO B). 
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A capacidade funcional foi avaliada por meio da Escala Zubrod - East Cooperative 

Oncoly Group (ECOG). Trata-se de um instrumento simples, que permite medir qualidade de 

vida do paciente oncológico a partir da avaliação da sua capacidade funcional e é uma 

informação presente nos registros de todas as admissões hospitalares ocorridas no cenário de 

estudo em questão (BONASSA, 2012; INCA, 2002). 

No estudo em questão, serão consideradas as readmissões precoce e tardia. Mediante a 

isso, a variável intervalo de readmissão hospitalar possui duas categorias: até 10 dias após a alta 

e de 11 a 30 dias após a alta. Considera-se a readmissão precoce como aquela que ocorreu entre 

7 a 10 dias após a alta, e a tardia como a que ocorreu com mais de 10 dias após a alta. 

A parte 2 do instrumento (APÊNDICE A), aquela que contém o instrumento de 

classificação de pacientes onde será obtido o grau de complexidade de cuidados de enfermagem 

a partir do somatório dos escores das seguintes variáveis correspondentes aos indicadores do 

SCP da Perroca (2011): 

 Planejamento e coordenação do processo de cuidar: nessa variável deve-se 

selecionar a resposta mais adequada ao planejamento da assistência de enfermagem, 

se para elaboração desse é necessário envolvimento de profissionais de toda equipe 

de enfermagem equipe multiprofissional e recursos intra e extra-institucionais. 

 Investigação e monitoramento: nessa variável, seleciona-se a opção mais apropriada 

à necessidade do indivíduo quanto a aferição de sinais vitais e outras escalas de 

mensuração, auxílio em exames diagnósticos e terapêuticos e cuidados de alta 

complexidade e de urgência e emergência. 

 Cuidado corporal e eliminações: há opções relacionadas atuação da enfermagem no 

auxílio ao autocuidado e eliminações. 

 Cuidados com pele e mucosas: respostas relacionadas a medidas preventivas de 

lesão de pele e trocas de curativos. 

 Nutrição e hidratação: variável sobre necessidade de atuação da enfermagem para 

alimentação e ingesta hídrica. 

 Locomoção e atividade: respostas relacionadas à atuação da enfermagem na 

deambulação do indivíduo e no transporte dentro da unidade. 

 Terapêutica: respostas relacionadas à periodicidade das medicações, troca de 

infusões, cuidados com cateter, uso de sangue e derivados, dentre outros agentes.  

 Suporte emocional: nessa variável há opções sobre suporte para indivíduo e sua 

família através de conversação e apoio psicológico. 

 Educação à saúde: respostas relacionadas às orientações ao paciente e à família. 
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Cada resposta das variáveis supracitadas possui gradação de 1 a 4, o somatório geral dos 

escores de todos os indicadores definirá a categoria da avaliação do tipo de cuidado: cuidados 

mínimos (9 - 12 pontos), cuidados intermediários (13-18 pontos), cuidados semi-intensivos (19-

24 pontos), cuidados intensivos (25-36 pontos). 

A nova versão do instrumento de classificação de pacientes, a fim de permitir uma 

mensuração mais acurada da complexidade de cuidados e dos recursos necessários, modificou 

as áreas de cuidados tanto em número quanto em conteúdo. Contemplou, portanto, nove 

indicadores ou áreas de cuidados para classificar os pacientes, descritos como as variáveis 

supracitadas na segunda parte do instrumento de coleta de dados. Cada indicador possui uma 

gradação de 1 a 4, indicando a intensidade crescente de complexidade assistencial, a partir daí 

são somados os escores, conduzindo a uma categoria de cuidados definida pelo total 

encontrado: cuidados mínimos (escore 9 a 12), cuidados intermediários (escore 13 a 18 pontos), 

cuidados semi-intensivos (escore 19 a 24 pontos) e cuidados intensivos (escore 25 a 36 pontos) 

(PERROCA, 2011). 

A confiabilidade do instrumento para coleta de dados foi avaliada através da Técnica 

das metades partidas (Split-half). O conjunto de todas as questões da parte 2 do instrumento, 

aquelas referentes ao desfecho, foram separadas em duas metades, sendo que todas as questões 

eram equivalentes em conteúdo e dificuldade. Os resultados desses dois grupos foram separados 

e uma comparação foi realizada através do cálculo do coeficiente de correlação linear de 

Pearson entre o escore total de cada indivíduo na primeira metade e o escore total na segunda 

metade. A correlação de Pearson igual a 0,772) denota que existe forte correlação linear entre 

as variáveis, ou seja, o instrumento é confiável, pois as pontuações das duas metades estão 

fortemente relacionadas.  

 

3.6  Análise dos dados 

A análise dos dados iniciou após codificação de todos os instrumentos, criação de um 

banco de dados em uma planilha do programa Excel® 2016 com todas as variáveis e seus 

respectivos registros de acordo com cada instrumento coletado, ou seja, cada instrumento foi 

inserido como um novo registro. Logo após, foi realizada a importação do banco de dados para 

o software estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 21.0 para as 

análises estatísticas. 
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3.1 Análise univariada e bivariada 

Primeiramente, foi realizada a análise descritiva da amostra do estudo, sendo verificadas 

suas frequências absolutas e relativas. Nessa análise univariada, foi apresentado o perfil de cada 

variável separadamente e discutidos os casos de maior prevalência. 

Logo após, partiu-se para análise estatística bivariada por meio dos Testes Qui-

Quadrado de Pearson (X2) e Teste Exato de Fisher.  Esse último utilizado nos casos em que a 

validade do Teste Qui-Quadrado de Pearson foi violada por presença de frequência < 5 em 

alguma célula das tabelas cruzadas geradas pelo programa SPSS.  

Foram testadas as associações entre as variáveis independentes sexo, faixa etária, estado 

civil, suporte social, escolaridade, ocupação, renda, nível de atenção à saúde onde ocorreu o 

diagnóstico, macrorregião do munícipio de residência no diagnóstico, tempo de matrícula na 

instituição, intervalo da readmissão hospitalar, estadiamento, performance status na 

readmissão, comorbidades e a variável dependente grau de complexidade de cuidados de 

enfermagem, esta obtida pelo somatório dos escores dos indicadores do SCP utilizado.  

Na execução da análise, as respostas das variáveis foram agrupadas em menores 

números possíveis de categorias durante a realização de testes para verificar significância 

estatística, como será exibido nas tabelas presentes no capítulo de apresentação e discussão dos 

dados. E é importante ressaltar também que todas as variáveis foram testadas quanto à sua 

normalidade pelos gráficos de Histograma e pelo Q-Q-Plot e foi considerado p<0,05 como nível 

de significância estatística com índice de confiança em 95%. 

Aquelas variáveis em que a partir do teste de associação foi identificado p<0,05 foram 

consideradas com significância estatística, isto é, foram consideradas de alguma forma 

associadas à variável desfecho. Aquelas que se mostraram associadas foram discutidas de 

acordo com suas taxas e relação com o gerenciamento do cuidado na atenção oncológica. 

 

3.2 Análise multivariada 

A fim de saber, de fato, se as variáveis consideradas associadas na análise bivariada, 

eram associadas ao desfecho grau de complexidade de cuidados de enfermagem de maneira 

livre do efeito de outras variáveis ou se essa associação é modificada pela interação com outras, 

procedeu-se à análise multivariada. 

Ao analisar as tabelas de frequências da análise univariada, verificou-se a possível 

existência de associação entre outras variáveis e a variável desfecho grau de complexidade, em 

virtude das frequências relativas elevadas, geralmente presente em mais de 50% dos casos. Nem 

todas as associações sugeridas na análise das tabelas de frequência, apresentaram p<0,05 nos 
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testes de associação com X2 e Exato de Fisher, ou seja, essas variáveis que apresentaram uma 

tendência para associação ao desfecho a partir de seus valores de frequência relativa, 

apresentaram valor de p<0,20 e não p<0,05.   

Portanto, foram identificadas as variáveis com p<0,20 e a partir daí procedeu-se a 

análise multivariada das seguintes variáveis: estadiamento com 3 categorias, performance status 

com 2 categorias, hipertensão arterial, ausência de comorbidades, tempo de matrícula e 

escolaridade em 3 categorias. Estas foram inseridas no modelo de análise multivariada para 

verificar quais variáveis se mostravam realmente associadas ao desfecho grau de complexidade 

de cuidados de enfermagem a partir do valor de p<0,05. Aquelas que apresentaram p-

valor<0,05 foram consideradas associadas ao desfecho. 

Foi realizada a Regressão Logística Binária para estudar os efeitos das variáveis 

envolvidas no desfecho corrigindo eventuais confundimentos, considerando possíveis 

interações por meio do método Forward – LR e mantendo índice de confiança em 95%. 

 

3.7 Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi cadastrado na Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Escola de enfermagem Anna Nery/ HESFA/Universidade Federal do Rio 

de Janeiro CAAE 53075716.2.0000.5238, parecer nº 1480362, como instituição proponente. 

Foi também apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional do Câncer 

CAAE 53075716.2.3001.5274 parecer nº 1512800, instituição coparticipante, respeitando 

todos os preceitos estabelecidos pela Resolução nº466 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012).  

Toda pesquisa realizada com seres humanos confere riscos aos mesmos em graus 

variados (BRASIL, 2012). Essa pesquisa não ofereceu riscos à dimensão física do ser humano. 

Contudo, ofereceu riscos às dimensões psíquica, moral, cultural e espiritual do participante, 

podendo ocasionar incômodo devido dados relacionados a seu perfil sociodemográficos e 

clínico-patológico que foram secundariamente coletados por meio da análise documental. Tal 

incômodo pode ser gerado pelo temor que os dados pessoais e informações sobre a saúde dos 

participantes não fossem mantidos de maneira confidencial e sigilosa.  

A fim de minimizar tais riscos, a pesquisadora e coordenadora do presente projeto se 

comprometeu através da assinatura do Termo de Confidencialidade a preservar a privacidade 

das informações coletas através dos sistemas de informação e prontuários físicos de pacientes 

internados na Oncologia Clínica da instituição cenário da pesquisa e divulgar as informações 

somente de forma anônima. 
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Devido à impossibilidade de aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) em todos os seres humanos envolvidos na pesquisa indiretamente através dos seus 

dados a serem obtidos durante a coleta de dados, foi solicitado ao Comitê de Ética e Pesquisa 

do Instituto Nacional do Câncer e autorizado pelo mesmo isenção do TCLE. 
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CAPÍTULO 4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 108 casos de readmissão hospitalar em até 30 dias após a alta de 

pessoas com câncer da mama internadas na oncologia clínica de CACON no município do Rio 

de Janeiro em 2015.  

A apresentação dos resultados e a discussão dos dados dar-se-á por 04 eixos analíticos: 

1) Perfil sociodemográfico da população do estudo; 2) Caracterização da rede assistencial no 

diagnóstico e tempo de tratamento da população do estudo; 3) Caracterização de antecedentes 

pessoais, história da doença atual e da readmissão hospitalar; 4) O grau de complexidade de 

cuidados de enfermagem requeridos durante a readmissão, suas associações e o gerenciamento 

do cuidado. 

 

4.1 Perfil sociodemográfico da população do estudo 

Nesse primeiro eixo serão apresentadas a partir da Tabela 1 e discutidas as condições 

sociodemográficas da população com câncer da mama readmitida na oncologia clínica em 2015 

em um CACON do Rio de Janeiro.  

Acredita-se que a análise dessas condições possibilita o entendimento da influência de 

fatores relacionados à saúde da população que podem agir como determinantes e condicionantes 

no processo saúde-doença, o que possibilita a compreensão mais dinâmica e complexa do 

fenômeno da readmissão, na medida em que os dados gerados extrapolam a análise focada 

exclusivamente nos aspectos clínicos dos usuários (SEEGER et al, 2014). 

Os dados da Tabela 1 mostram que os pacientes readmitidos foram na sua totalidade 

representados por mulheres. Esse achado era esperado, visto que, apesar do câncer da mama 

acometer tanto homens quanto mulheres, sua incidência mundial é maior entre as mulheres. Na 

Europa e Estados Unidos estima-se a ocorrência de 1 caso de câncer da mama masculina para 

100 casos de câncer da mama feminina, e no Brasil, a partir do estudo realizado em um hospital 

universitário de Campinas no estado de São Paulo, verificou-se que o câncer da mama em 

homens correspondeu a 0,57% de todos os casos de câncer da mama diagnosticados 

(ESPINOLA; FALCONE; TORESSAN, 2013).  
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Tabela 1- Características sociodemográficas de pessoas com câncer de mama readmitidas 

em unidade de internação de oncologia clínica (n=108). Rio de Janeiro – RJ, 2015  

 

O fato de não ter encontrado readmissão de homens com câncer da mama não anula o 

fato que o CACON cenário do estudo assista a população masculina acometida pela doença, tal 

Características Sociodemográficas 

Sexo N % 

Feminino 108 100 

Faixa etária   

31 a 50 anos 37 34,3 

51 a 59 anos 33 30,6 

≤ 60 anos 38 35,2 

Estado civil   

Solteiro 32 30,2 

Casado 47 44,3 

Divorciado 11 10,4 

Viúvo 16 15,1 

Escolaridade   

Analfabeto 02 1,9 

Ensino Fundamental 66 61,1 

Ensino Médio 24 22,2 

Ensino superior  16 14,8 

Ocupação – CNAE     

Atividades administrativas e serviços complementares 11 10,2 

Educação 7 6,5 

Indústrias de transformação 7 6,5 

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 5 4,6 

Alojamento e alimentação 4 3,6 

Serviços doméstico 4 3,6 

Outros serviços 3 2,8 

Artes, cultura, esporte e recreação 2 1,9 

Saúde humana e serviços sociais 2 1,9 

Administração pública, defesa e seguridade social 2 1,9 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 2 1,9 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1 0,9 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 1 0,9 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 1 0,9 

Do lar 49 45,4 

Aposentados 7 6,5 

Renda   

< 1 salário mínimo 23 27,7 

1 a 2 salários mínimos 44 53,0 

3 a 5 salários mínimos 11 13,3 

> 5 salários mínimos 5 6,0 
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relato embasa-se por meio de uma pesquisa que caracterizou todos os casos de câncer da mama 

masculina nesse CACON e encontrou 97 casos entre 1999 e 2011 (SILVA, 2014). 

Na variável faixa etária foram verificadas variações. O grupo predominante 

apresentava-se com idade maior ou igual a 60 anos (35,2%), seguido pelo grupo com idade 

entre 31 e 50 anos (34,3%) e por último o grupo entre 51 e 59 anos (30,6%). Destaca-se que 

dentre as readmissões na oncologia clínica em 2015 não foram encontradas mulheres com idade 

entre 18 e 30 anos. 

Apesar dessas frequências relativas com valores próximos, é importante destacar que a 

maioria (64,8%) tinha mais de 50 anos. Essas faixas etárias encontradas são corroboradas pelas 

estimativas de câncer da mama no Brasil e no mundo. No Brasil, a incidência do câncer da 

mama continua aumentando gradativamente após 50 anos e, considerando a população mundial, 

de acordo com o GLOBOCAN, a incidência da doença é maior, primeiramente, nas mulheres 

acima de 75 anos e em segundo lugar na faixa etária de 59-65 anos (BRASIL, 2015; IARC, 

2013). 

O câncer da mama tem uma etiologia heterogênea com envolvimento multifatorial: 

fatores endócrinos e reprodutivos, como a nuliparidade ou primeiro filho após 30 anos; história 

hormonal, como o uso de contraceptivos orais ou terapia de reposição hormonal; idade de 

menarca e menopausa; envelhecimento populacional; maior exposição a fatores de risco 

relacionados a estilos e hábitos de vida, como obesidade, alta ingesta de dieta hipercalórica, 

consumo de álcool e inatividade física (STEWART;WILD, 2014). Baseando-se num estudo de 

caso controle alemão, verificou-se que 37,2% dos fatores de risco para o câncer da mama são 

não modificáveis, sendo um desses a idade (BARNES et al, 2011).  

 Tanto sua incidência quanto mortalidade aumentam com a idade. Segundo a American 

Cancer Society (2013), 79% dos novos casos de câncer da mama ocorrem em mulheres com 50 

anos ou mais e 88% das mortes pela mesma doença também acontecem nessa faixa etária. 

Apesar disso, percebe-se a incidência da doença também em mulheres jovens. Um estudo 

transversal utilizando dados do Sistema de Registro Hospitalar de Câncer do INCA e da 

Fundação Oncocentro de São Paulo encontrou mais de 12 mil mulheres maiores de 18 anos e 

menores de 40 anos com câncer de mama entre 2000 e 2009, sendo 62,8% classificadas com 

estadiamento avançado (≥IIb) (PINHEIRO et al, 2013). 

Verificou-se também na Tabela 1 que quase metade das mulheres eram casadas 

(44,3%), mas ao categorizar aquelas quem vivem com ou sem companheiro (a), constatou-se 

que a maioria vivia sem companheiro (55,7%); destaca-se que aquelas que viviam sem 

companheiro incluíram as mulheres solteiras, divorciadas e viúvas. De acordo com o IBGE 
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(2014), na Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios (PNAD), 23,4% das mulheres no 

Brasil não possuem companheiro (a). Já em relação ao estado civil, o achado corrobora um 

estudo realizado numa Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) do Rio de 

Janeiro, onde 41,7% das mulheres submetidas a tratamento cirúrgico para câncer da mama eram 

casadas (HADDAD; CARVALHO; NOVAES, 2015).  

O estado civil pode influenciar na maneira como a pessoa enfrenta a doença, fazendo 

parte de uma das dimensões a ser considerada no processo saúde-doença do indivíduo. Um 

estudo realizado nos Estados Unidos estudou a associação do estado civil e o otimismo entre 

722 pessoas que tiveram diagnóstico de câncer da mama. Os autores verificaram associação 

significativa do estado civil e otimismo entre pessoas com câncer da mama com até 5 anos de 

diagnóstico, ou seja, as pessoas casadas com até 5 anos de diagnóstico de câncer da mama eram 

mais otimistas que as não casadas.  Os autores ainda destacaram que a característica ser casada 

ou possuir companheiro (a) está associada a um melhor suporte social, à qualidade de vida e ao 

otimismo das mulheres em tratamento para essa neoplasia (CROFT; SORKIN; GALLICCHIO, 

2014). 

De acordo com a Tabela 1 constata-se também que a maioria das mulheres com câncer 

da mama readmitidas na oncologia clínica possuía Ensino Fundamental (61,1%), seguidas por 

mulheres com Ensino Médio (22,2%), logo após apareceu o Ensino Superior (14,8%) e por 

último, o analfabetismo com 1,9%. Esses achados seguem as estimativas do PNAD (IBGE, 

2014) ao considerar mulheres brasileiras acima de 15 anos: 41,7% destas tinham Ensino 

Fundamental, completo ou incompleto, 29,7% possuíam Ensino Médio completo ou incompleto 

e 17% tinham Ensino Superior. É relevante relatar que a taxa de analfabetismo do estudo em 

questão (1,9%) foi abaixo da estimada para mulheres acima de 15 anos residentes na região 

Sudeste (4,6%).  

Tal fato coaduna também com um estudo realizado num CACON do município de 

Vitória que verificou que entre as mulheres com câncer de mama em hormonioterapia, 50,5% 

tinham Ensino Fundamental, 8,1% eram analfabetas e apenas 11,9% possuíam Ensino Superior 

completo (LEITE et al, 2011). Em um outro estudo sobe perfil de pacientes em quimioterapia 

paliativa, houve também predominância da escolaridade ensino fundamental e as autoras 

destacaram que tal fato deve ser considerado na elaboração de um plano de cuidados, pois a 

compreensão acerca das medidas para continuidade do tratamento fora do ambiente hospitalar, 

entendimento das orientações que lhes são dadas e até seu poder de escolha diante do seu plano 

terapêutico e assistencial podem ser comprometidos. Além disso, tais autoras ainda afirmam 
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que o nível de escolaridade está associado a padrões menores de cuidados à saúde (SOUZA; 

SIMÃO; LIMA, 2012).  

A comunicação que a enfermeira estabelece com a pessoa e sua família durante a 

readmissão deve considerar tanto o contexto de vida das mesmas, quanto seu grau de 

escolaridade, seu conhecimento prévio e aquele relativo ao senso comum. Tal fato pode facilitar 

o estabelecimento de vínculo, confiança entre profissional-pessoa-família, auxiliando na 

construção de ferramentas que fortaleçam a autonomia da pessoa com seu autocuidado e dando 

mais segurança diante do manejo de suas possíveis complicações de baixa complexidade.   

No que se refere à ocupação, a maioria das mulheres referiu-se como “do lar” (45,4%). 

Essa ocupação não se enquadra dentro das classificadas no CNAE, compondo, juntamente com 

aquelas que se designaram como aposentadas ou pensionistas (6,5%), o grupo de mulheres não 

economicamente ativas. Dentre as mulheres economicamente ativas, o grupo de Atividades 

administrativas e serviços complementares foi o que apresentou maior frequência relativa 

(10,2%) (Tabela 1). 

Esse achado não seguiu a tendência do Censo de 2010 do IBGE que estimou que a 

maioria das mulheres economicamente ativas por mais de 10 anos se enquadrava na seção de 

Comércio, Reparação de veículos automotores e motocicletas (16,7%), seguido de Serviços 

domésticos com 15,1%. As atividades administrativas e serviços complementares englobaram 

apenas 3,2% das mulheres acima de 10 anos economicamente ativas no Brasil (IBGE, 2010). 

O perfil sociodemográfico de mulheres submetidas à cirurgia para câncer da mama de 

um UNACON do Rio de Janeiro verificou que 29% dessas mulheres definiram sua ocupação 

como do lar, taxa esta que ficou somente abaixo daquela que correspondia a mulheres que 

exerciam alguma atividade econômica, ou seja, de todas as mulheres que fizeram cirurgia 

mamária, a maior parte designou sua ocupação como “Trabalha fora” (32,3%) e o segundo 

maior grupo foi de mulheres, designaram-se com a nomenclatura conhecida como “donas de 

casa” (HADDAD; CARVALHO; NOVAES, 2015).  

A escolaridade baixa está intimamente relacionada com a ocupação profissional que o 

indivíduo exerce, ou seja, a pessoa com maior nível de instrução tem maiores oportunidades de 

trabalho do que aquelas com nível de instrução mais baixo. Se a amostra do estudo apresenta 

uma maioria de pessoas com Ensino Fundamental, provavelmente as atividades econômicas 

dessa amostra comporão ocupações que exigem esse grau de escolaridade. 

 Vê-se também na Tabela 1 que mais da metade das mulheres readmitidas na oncologia 

clínica tinha renda entre 1 a 2 salários mínimos e apenas 6% recebiam mais que 5 salários 

mínimos. Os achados seguem a PNAD (IBGE, 2014), onde a maioria, 28,9% das pessoas 
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residentes em domicílios particulares no Brasil, tinha renda per capita entre 1 a 2 salários 

mínimos.  

Um estudo que caracterizou o perfil sociodemográfico de mulheres submetidas à 

cirurgia para câncer de mama em um hospital de ensino do Rio de Janeiro também verificou 

predominância da renda máxima de até dois salários mínimos. Quase metade das mulheres 

submetidas à cirurgia para câncer da mama tinha renda igual ou menor a 2 salários mínimos 

(HADDAD; CARVALHO; NOVAES, 2015). 

Assim como a escolaridade se relaciona com a ocupação profissional, acredita-se 

também que o mesmo ocorre com a renda. Infere-se que níveis de instrução mais elevados 

possibilitam a obtenção de ocupação com maiores salários, isto é, um indivíduo com maior 

escolaridade tem mais chances de obter um emprego ou exercer uma ocupação profissional que 

lhe confira maior poder aquisitivo ou rentabilidade financeira. 

De acordo com Shi e outros (2015), fatores socioeconômicos interferem na sobrevida 

global e na taxa de mortalidade por câncer da mama. Desigualdades no poder econômico de 

famílias e pessoas acometidas por câncer da mama podem acarretar em dificuldade no acesso 

ou no atendimento de suas necessidades de saúde. Essas diferenças no poder aquisitivo também 

influenciam em fatores de hábitos de vida durante a vivência da doença, impedindo às vezes 

um padrão nutricional adequado, dificultando o transporte até os serviços de saúde para 

continuidade da sua assistência, aquisição de materiais e insumos para tratamento de suas 

complicações oriundas da neoplasia, por exemplo a obtenção de materiais para curativos de 

Lesões Vegetantes Malignas (LVM), sinal clássico de metástase cutânea do câncer da mama.  

O câncer da mama não pode ser diretamente evitado pela condição socioeconômica 

favorável, fato esse corroborado pela alta incidência da doença em países desenvolvidos. 

Porém, as taxas de mortalidade podem sofrer reduções caso o indivíduo possua situação 

econômica favorável para, por exemplo: detecção precoce da doença, obtenção de informação 

para decisão sobre seu processo saúde-doença, implementação de meios e hábitos de vida 

auxiliadores para seu tratamento, reabilitação e até mesmo para sua postura crítica e poder 

decisório nas escolhas de condutas em caso de impossibilidade terapêutica devido ao estágio 

avançado e terminal da doença (RODRIGUES; CRUZ; PAIXÃO, 2015).  
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4.2 Caracterização da rede assistencial no diagnóstico e tempo de tratamento do câncer de 

mama 

A caracterização da rede assistencial no diagnóstico, apresentada na Tabela 2, abrange 

as variáveis: nível de atenção no diagnóstico, município de residência antes de iniciar 

tratamento do câncer da mama e tempo de matrícula no CACON específico para essa neoplasia 

no município do Rio de Janeiro. O conhecimento acerca da rede assistencial e o tempo de 

matrícula propiciam informações que podem subsidiar a análise da situação a qual a pessoa 

com câncer readmitida vivenciou no trânsito nos pontos de atenção oncológica e também é um 

ponto de partida para se pensar na complexidade de cuidados das pessoas com câncer da mama 

com tempos curtos de diagnóstico da doença e de início de tratamento oncológico. 

 

Tabela 2- Características da rede assistencial no diagnóstico do câncer de mama e tempo 

de matrícula no centro de alta complexidade em oncologia de pessoas com câncer de 

mama readmitidas em unidade de internação de oncologia clínica(n=108). Rio de Janeiro 

– RJ, 2015  

       1Outras regiões: município de residência antes do início do tratamento localizado no estado de Pernambuco. 

 

 

A maior parte das mulheres estudadas foi diagnosticada na atenção primária (34,4%) e 

um pouco menos (25%) foi diagnosticada no nível terciário de atenção. No entanto, é 

importante destacar que para mais de um terço das mulheres (33,3%), o nível de atenção no 

diagnóstico era desconhecido (Tabela 2). 

A predominância do diagnóstico em nível primário e secundário de atenção à saúde 

segue a recomendação e princípios do SUS, sendo um desses a integralidade. De acordo com 

Brito-Silva e outros (2014), o acesso da população aos distintos níveis assistenciais é um dos 

Características relacionadas ao diagnóstico e tratamento 

Nível de atenção do diagnóstico     

  n % 

Primário 33 34,4 

Secundário 7 7,3 

Terciário 24 25,0 

Desconhecido 32 33,3 

Região no estado do RJ de residência no diagnóstico  

Metropolitana do Rio de Janeiro 98 90,8 

Serrana 4 3,7 

Costa Verde 3 2,8 

Baixada litorânea 1 0,9 

Centro-sul fluminense 1 0,9 

Outras
1 1 0,9 

Tempo de matrícula na instituição 

Menos de 1 ano 25 23,2 

1 a 5 anos 63 58,3 

6 a 10 anos 16 14,8 

Mais de 10 anos 4 3,7 
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sentidos da integralidade que, mesmo sendo um princípio constitucional, ainda enfrenta 

dificuldades no que tange ao acesso universal e na continuidade da assistência prestada. 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Oncológica, é competência da atenção 

primária encaminhar oportunamente a pessoa com suspeita de câncer para confirmação 

diagnóstica na atenção secundária. Nesse segundo nível de atenção, deve-se realizar assistência 

diagnóstica, contra referência dos usuários para a unidade básica de saúde, se necessário, e 

assegurar o encaminhamento quando caso suspeito ou em confirmação da doença para as 

UNACON ou CACON. Além disso, cabe a atenção primária, o acompanhamento dos pacientes 

que estão em tratamento ou em cuidados paliativos (BRASIL, 2013). 

As ações de rastreamento para diagnóstico precoce são responsabilidades da atenção 

primária, bem como o acompanhamento das pessoas com câncer na região próxima de sua 

residência. Já a investigação para efetivar o diagnóstico cabe à atenção secundária e o 

tratamento é responsabilidade da atenção terciária (BRASIL, 2013). Um estudo realizado com 

mulheres diagnosticadas com câncer da mama num ambulatório de um município do estado de 

São Paulo verificou significância estatística entre mulheres que usavam a atenção primária à 

saúde e o tempo de demora no diagnóstico, ou seja, aquelas que usavam a atenção primária 

demoraram menor tempo para diagnosticar o câncer da mama (TRALDI et al, 2016). Sabe-se 

que o câncer da mama diagnosticado precocemente possibilita a detecção da doença em estádio 

inicial e com isso maiores chances de implementação de modalidades terapêuticas com 

finalidade curativa.  

Cabe destacar que os casos nos quais o diagnóstico ocorreu na atenção terciária vão 

contra o preconizado na Política de Atenção Oncológica (BRASIL, 2013), visto que a mulher 

não foi avaliada nos distintos pontos da rede assistencial com adequada referência e contra 

referência e, portanto, não houve uma articulação dos pontos da rede no fluxo da linha de 

cuidado oncológico. Tal fato pode atrasar a implementação das ações diagnósticas e 

terapêuticas, influenciando na história patológica dos indivíduos em fase mais avançada da 

doença (BRITO-SILVA et al, 2014).  

Para que o cuidado na atenção oncológica seja integral é imprescindível que o mesmo 

seja organizado em redes assistenciais.  O Ministério da Saúde do Brasil sugeriu uma atenção 

oncológica, permeado por uma rede assistencial estruturada em linhas de cuidado capazes de 

integrar a atenção primária, secundária e terciária (INCA, 2006).  

Para Traldi e outros (2016) ao diagnóstico do câncer de mama, a linha de cuidado visa 

garantir o atendimento às necessidades de saúde e pode ser compreendida também como o 
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itinerário que a mulher com câncer da mama percorre para garantir o acesso à assistência 

integral.  

A partir daí destaca-se a grande relevância da articulação da rede de assistência à saúde 

para que a atenção oncológica seja realizada de forma segura, oportuna e com qualidade, 

seguindo as recomendações do governo brasileiro no que tange ao prazo de 60 dias entre 

diagnóstico e início do tratamento (BRASIL, 2012). O INCA recomendou também um prazo 

para que fosse realizado o diagnóstico do câncer da mama em até 60 dias (INCA, 2013), mas, 

no estudo supracitado realizado em São Paulo, encontrou-se uma média de intervalo entre a 

primeira consulta e o diagnóstico de 142 dias.  Na União Europeia, o prazo é de 15 dias úteis 

entre a realização e a emissão do laudo da mamografia de rastreamento e para aqueles casos de 

mulheres sintomáticas, o prazo é reduzido para 5 dias úteis (EUROPEAN COMUNITIES, 

2006). Tal fato explica a estimativa de alta taxa de incidência do câncer da mama em países 

desenvolvidos, como a maioria da União Europeia, contrastando com a diminuição das taxas 

de mortalidade pela doença. 

O nível de atenção terciário tem a responsabilidade de dar assistência terapêutica às 

pessoas com câncer da mama e de assegurar a continuidade do cuidado, enquanto a atenção 

primária continua tendo responsabilidade na atenção oncológica desse indivíduo. Ela deve 

avaliar a capacidade de autocuidado das pessoas com câncer, coordenar e manter o cuidado 

desses e realizar atendimento domiciliar e participar no cuidado paliativo de forma integrada 

com atenção terciária (BRASIL, 2013).  

São diversos os motivos que podem levar a pessoa com câncer procurar a atenção 

terciária e aqueles que podem justificar internações serão vistos no próximo eixo temático. Mas 

cabe destacar aqui que alguns desses poderiam ser manejados ambulatoriamente, sem 

necessidade de internações e readmissões hospitalares tão frequentes. A partir de um estudo 

realizado no sul do Brasil traçando o perfil de pacientes oncológicos que procuravam o setor de 

emergência do hospital, concluiu-se que a melhoria dos serviços de cuidados primários e a 

eficiência dos atendimentos de oncologia clínica poderiam evitar idas dispensáveis aos serviços 

de emergência de hospitais (BORGES et al, 2013). 

A integração dos níveis de atenção primária e terciária e o acompanhamento dos 

pacientes oncológicos são essenciais tanto para a continuidade dos cuidados dos mesmos 

quanto para a aquisição de conhecimento dos profissionais envolvidos nessa rede de forma a 

prestar uma assistência segura e de qualidade. O conhecimento acerca das peculiaridades do 

câncer da mama, suas implicações para a saúde do indivíduo, principais efeitos colaterais das 

modalidades terapêuticas implementadas e o manejo adequado dos mesmos respeitando seus 
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níveis de complexidade podem ser uma ferramenta para a boa articulação da rede de atenção 

oncológica no acompanhamento das pessoas com câncer da mama.  

A implementação de modalidades terapêuticas, como radioterapia, quimioterapia e 

hormonioterapia pode resultar em efeitos adversos que muitas das vezes devem ser tratados no 

nível terciário. Porém, com adequado seguimento dessas mulheres na atenção primária, onde 

residem e têm uma equipe de saúde mais próxima da sua realidade atual, com estabelecimento 

de vínculo e conhecimento das necessidades inerentes ao seu contexto de vida, os efeitos 

adversos, em casos de menor complexidade, podem ser evitados ou até manejados sem que seja 

necessária uma internação hospitalar (TRALDI et al, 2016). 

O vínculo e a responsabilização estabelecida na atenção primária podem ser fatores 

facilitadores no processo de reabilitação do indivíduo, permitindo que suas necessidades sejam 

prontamente identificadas e resolvidas no nível de atenção de menor complexidade, quando 

possível.  

Em relação ao tempo de matrícula no CACON, ou seja, o período da confirmação do 

diagnóstico e início do tratamento no CACON até a data da readmissão na oncologia clínica 

das mulheres com câncer de mama, foi encontrado que para a maioria das mulheres (53,8%), 

no momento da readmissão, o intervalo estava entre um e cinco anos. Mas, ainda é relevante 

enfatizar que 23,2% das mulheres que foram readmitidas tinham menos de um ano de 

seguimento terapêutico (Tabela 2). Numa pesquisa realizada em Espírito Santo com mulheres 

já diagnosticadas com câncer da mama cadastradas num determinado Programa Saúde da 

Família (PSF) entre 2005 e 2011, verificou-se que a maioria também tinha entre 1 a 2 anos de 

diagnóstico da doença (LEITE et al, 2012). 

Já o achado de parte das mulheres com menos de 1 ano de diagnóstico também corrobora 

o verificado em mulheres com câncer da mama cadastradas no PSF do Espírito Santo que 

encontrou uma taxa de 21,7% de mulheres com menos de 1 ano de tempo de diagnóstico 

(LEITE et al, 2012). 

O tempo de tratamento oncológico entre 1 a 5 anos tem relação com os estudos de 

sobrevida do câncer da mama quando considera taxas de sobrevida de 5 anos. No Brasil a 

sobrevida de 5 anos para mulheres com câncer da mama é de aproximadamente 58%, diferente 

do que ocorre nos Estados Unidos, onde a taxa de sobrevida de 5 anos é de 89% (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2013). O câncer da mama tem altas taxas de incidência tanto nos países 

em desenvolvimento, quanto nos países desenvolvidos, porém sua taxa de mortalidade vem 

decrescendo nos países desenvolvidos. A neoplasia, por ser diagnosticada em estádios 

avançados nos países em desenvolvimento, apresenta pior prognóstico, maiores complicações 
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relativas à própria doença e sua progressão, podendo acarretar mais episódios de internações 

hospitalares (OSHIRO et al, 2014). 

Por ocasião do local de residência no diagnóstico, a maioria das mulheres (90,9%) 

residia na região metropolitana do Rio de Janeiro conforme mostra a Tabela 2. O que contrapõe 

um estudo realizado com mulheres australianas com câncer da mama em situação de readmissão 

hospitalar em até 42 dias de submissão à cirurgia. Esse estudo destacou que as pessoas que 

residiam em regiões metropolitanas tinham menor risco de experimentar uma readmissão não 

planejada (LAI et al, 2007). Mas Gavankar e outros (2013), por meio de um estudo utilizando 

a Base Nacional de dados de Câncer dos Estados Unidos, compararam pacientes com câncer da 

mama readmitidos e não readmitidos e verificou que os fatores relacionados com a localização 

ou região de moradia estão associados ao risco elevado de readmissão hospitalar em até 30 dias 

após a alta.  

Em 2008, o Ministério da Saúde habilitou serviços de saúde em oncologia e a partir daí 

diversas instituições localizadas em municípios dos estados do Brasil foram habilitadas como 

UNACON e CACON (BRASIL, 2008). Acredita-se que esse seja um fator favorável à 

descentralização da atenção oncológica no SUS, visto que pessoas que residem em municípios 

fora da região metropolitana do Rio de Janeiro possam receber assistência de alta complexidade 

em oncologia no seu município de residência ou em local mais próximo do mesmo.  

A prevalência de mulheres com câncer da mama readmitidas na oncologia clínica que 

residiam na região metropolitana do Rio de Janeiro corrobora o instituído na Portaria 146 e na 

Política Nacional de Atenção de Oncológica (BRASIL, 2008; 2013). A partir desse fato infere-

se que as pessoas com câncer de mama atendidas num CACON do município do Rio de Janeiro 

residem na região que engloba tal cidade, portanto não precisam realizar deslocamento 

interestadual para receber assistência oncológica. 

 

4.3 Caracterização dos antecedentes pessoais, história da doença atual e da readmissão 

hospitalar 

A caracterização dos antecedentes pessoais, da história da doença atual e da readmissão 

hospitalar, como mostra a Tabela 3, permite uma análise do contexto clínico do indivíduo, bem 

como as peculiaridades inerentes ao seu episódio de readmissão hospitalar. Essas informações 

podem basear a construção de um planejamento assistencial voltado às reais necessidades dos 

indivíduos, visto que, segundo Silva e Cruz (2014), o planejamento envolve desde a 

organização à sistematização de atividades, e, como sua primeira etapa, consta a análise da 

situação atual. 
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Tabela 3- Características da história clínica e da causa da readmissão hospitalar de 

pessoas com câncer de mama readmitidas em unidade de internação de oncologia clínica 

(n=108). Rio de Janeiro – RJ, 2015  

 

Intervalo da readmissão hospitalar     

 n % 

Até 10 dias após a alta 59 54,6 

Entre 11 e 30 dias após a alta 49 45,4 

Estadiamento  49 45,4 

II 5 4,8 

III 27 25,7 

IV 72 69,5 

Perfomance status na readmissão     

PS1 6 5,5 

PS2 15 13,9 

PS3 38 35,2 

PS4 49 45,4 

Motivo de readmissão     

Dor 25 23,1 

Queda do estado geral ou piora clínica 23 21,3 

Dispnéia 20 18,5 

Febre ou Neutropenia febril 15 13,9 

Náusea ou vômito 11 10,2 

Alterações sistema gênito-urinário 8 7,4 

Parestesia, paresia ou plegia 8 7,4 

Fraqueza ou astenia 7 6,5 

Metástase em SNC ou cérebro 7 6,5 

Alteração cognitiva 5 4,6 

Desidratação 4 3,6 

Edema 4 3,6 

Convulsão 3 2,8 

Diarréia 3 2,8 

Metástase hepática 3 2,8 

Plaquetopenia 2 1,9 

Derrame pleural ou pneumotórax 2 1,9 

Outros1 4 3,6 

Comorbidades     

Sem comorbidades 34 32,4 

Hipertensão arterial 49 45,4 

Diabetes melittus 12 11,1 

Asma 2 1,9 

Hipotireoidismo 7 6,5 

Insuficiência cardíaca congestiva 5 4,6 

Insuficiência renal 2 1,9 

Estenose pilórica 2 1,9 

Outros2 4 3,6 
1Outros motivos de internação: metástase em partes moles, hipercalcemia, internação social e disartria/ataxia. 
2Outras comorbidades: hidrocefalia, transtorno psiquiátrico, traço falcêmico e vitiligo.  
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Os dados da Tabela 3 mostram que a maioria das mulheres (54,6%) foram readmitidas 

em até 10 dias após a alta. Esse resultado vai de encontro com o encontrado em um estudo 

retrospectivo com pacientes oncológicos em situação de readmissão hospitalar, utilizando a 

base de dados do sistema de saúde das universidades dos Estados Unidos. Nesse estudo, os 

autores verificaram que, em serviços clínicos, a maioria das readmissões ocorreu entre 14 e 30 

dias (BROWN et al, 2014). 

Os serviços de oncologia clínica, quando comparados aos cirúrgicos, apresentam taxas 

mais altas de readmissão hospitalar e, no que tange ao sítio neoplásico dos sujeitos da pesquisa, 

Brown e outros (2014) também destacaram que dentre sítios de tumores primários, o câncer da 

mama foi um dos que tiveram menor taxa de readmissão hospitalar.  

Um estudo realizado em Bauru no estado de São Paulo encontrou uma taxa de 3,1% de 

readmissão hospitalar da população internada num hospital público e verificou ainda que essa 

taxa aumentava para 5,7% quando se avaliou as readmissões em pessoas com 60 anos ou mais. 

(MERLI; LOPES; MACHARELLI, 2013). Pouco menos da metade das mulheres com câncer 

da mama readmitidas no cenário de estudo atual foi reinternada entre 11 e 30 dias após a alta 

(45,4%). 

Esse achado permite uma reflexão acerca da influência desses episódios com a 

assistência prestada na internação anterior. Acredita-se que um terço de readmissões ocorridas 

entre 7 dias ou menos seja caracterizada por pacientes sem condições clínicas estáveis para alta, 

ou seja, quanto menor o intervalo de readmissão, maior é a probabilidade de influência da 

qualidade assistência prestada inicialmente e da condição operacional do hospital na ocorrência 

de uma nova internação (MERLI; LOPES; MACHARELLI, 2013; HEGGESTAD, 2008). 

No Brasil, as causas de readmissões hospitalares ainda é uma área pouco explorada nos 

estudos. Encontram-se poucas publicações sobre a readmissão hospitalar não planejada 

envolvendo a readmissão em unidades de terapia intensiva, pacientes idosos e em pacientes 

com disfunção cardíaca (MERLI; LOPES; MACHARELLI, 2013; PAULA, 2014; 

BELITARDO; AYOUB, 2015). Mas, no âmbito da oncologia, ela não tem sido amplamente 

estudada. Já no âmbito internacional, a readmission unplanned tem sido mais discutida com 

foco na população geral e em casos de doenças cardiovasculares, com poucos estudos inseridos 

na área da oncologia. A readmission unplanned tem sido estudada como uma medida de 

qualidade assistencial a fim de identificar seus fatores preveníveis e modificáveis para diminuir 

custos para os serviços de saúde (BROWN et al, 2014; CENTERS FOR MEDICARE AND 

MEDICAID SERVICES, 2014; PAULA, 2014).  
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A readmissão não planejada, definida como readmissão em até 30 dias após a alta, pode 

ser utilizada como um indicador de qualidade de cuidado. Mas é importante considerar a 

oncologia de forma distinta, principalmente a oncologia clínica, pois diversos fatores preditores 

de uma nova internação não são modificáveis ou preveníveis, portanto não podem ser somente 

ou diretamente relacionados com a qualidade da assistência prestada, devendo ser consideradas 

as comorbidades pregressas do indivíduo, estadiamento da doença, etc. (BROWN et al, 2014; 

PAULA, 2014).   

A maioria das mulheres apresentou estadiamento IV (69,5%) e em seguida apareceu o 

estádio III em 25,7% dos casos. É importante destacar que 4,8% destas apresentaram estádio II 

e nenhuma apresentou estadiamento 0 ou I (Tabela 3).  

Um estudo de coorte realizado com pessoas com câncer da mama em instituições 

hospitalares da rede pública e privada de saúde de 11 estados brasileiros mostrou que mais da 

metade das pessoas com câncer da mama da rede pública de saúde possuem estádio III. Tal 

fato, apesar da diferença no estágio predominante entre as duas populações comparadas, segue 

a mesma tendência dos achados do estudo atual, mostrando que o estadiamento das pessoas 

com câncer da mama ainda é avançado no Brasil (LIEDKE et al, 2014). 

Um estudo longitudinal e prospectivo com mulheres com câncer de mama e 

ginecológicos avançados no Hospital de Barretos verificou que 41,4% dessas mulheres 

encontravam-se com estádio IV, enquanto 58,6% enquadravam-se nos estádios de I-III 

(RUGNO, 2013).  

O estadiamento avançado da doença implica em maiores complicações da mesma, 

favorecendo a diminuição da qualidade de vida desses doentes, maior morbidade, menores 

chances de controle da sua doença e, consequentemente, diminuição do seu tempo de sobrevida 

(OSHIRO et al, 2014). Pessoas com câncer da mama em estádio avançado, com doença 

metastática, mas sem sintomatologia, ainda podem ser submetidos a politratamentos, pois o 

câncer da mama é uma doença heterogênea e possui ampla gama de possibilidades de 

protocolos antineoplásicos a serem implementados, existindo até a quimioterapia paliativa 

(SENKUS et al, 2015).  

Pessoas em estádios avançados e sem possibilidade terapêutica devem ser encaminhadas 

aos cuidados paliativos. Acredita-se que o encaminhamento em tempo oportuno seja uma 

medida favorável para a qualidade de vida dos indivíduos, implicando em um seguimento do 

processo de saúde-doença especializado para as principais necessidades da pessoa com câncer 

sem chances de cura, podendo até diminuir o número de readmissões hospitalares provenientes 

de manejo inadequado de sinais e sintomas da doença e sua progressão (RUGNO, 2013). 
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Como performance status na readmissão, apresenta-se na Tabela 3 que as mulheres com 

câncer da mama readmitidas na oncologia clínica apresentaram PS4 em 45,4% dos casos. Esse 

achado segue a mesma tendência do estudo supracitado no Hospital de Barretos, onde Rugno 

(2013) relatou que, entre as mulheres com câncer da mama e ginecológicos avançados, houve 

predominância dos escores de desempenho clínico (KPS) menores ou iguais a 50, o quais 

condizem com a performance status de acordo com a Escala de Zubrod ECOG PS3 e PS4. 

Esses achados permitem inferir que as mulheres com câncer de mama readmitidas na 

oncologia clínica possuem baixa performance clínica, e, de acordo com a definição de 

performance status 3 e 4, elas são incapazes de levar uma vida normal ou de cuidar de si mesmas 

sozinhas, permanecem por longo tempo restritas ao leito e requerem assistência e cuidados 

especiais. A performance clínica permite acompanhar a evolução clínica e determinar as 

condutas a serem estabelecidas para as pessoas sob cuidados de uma equipe na atenção 

oncológica (BRASIL, 2002).  

Dentre os motivos que as levaram à readmissão hospitalar, a dor foi aquela com maior 

predominância (23,1%), seguida de queda do estado geral ou piora clínica (21,3%) e dispneia 

(18,5%) (Tabela 3). Esses motivos predominantes são similares aos sintomas mais frequentes 

reportados por pessoas com câncer avançado, pois dentre eles estão a dor, fadiga e perda de 

peso e a dispneia (WALSH; DONNELLY; RYBICKI, 2000). Os mesmos também corroboram 

o que Rugno (2013) destacou, as internações em unidade oncologia clínica ocorrem por 

progressões da doença e toxicidade da terapêutica implementada.  

Dados da OMS demonstraram que 70% das mortes por câncer ocorrem em países em 

desenvolvimento e que nesses ainda há elevada taxa de prevalência de pacientes com estádios 

avançados e que para estes a dor é um dos sintomas mais prevalentes. Um estudo com pacientes 

oncológicos internados em setor de oncologia clínica verificou que dentre as pessoas admitidas 

por dor, uma taxa entre 33-80% delas são compostas por pessoas ainda em tratamento adjuvante 

ou neoadjuvante para a neoplasia e uma taxa entre 75-100% são aquelas em estádio avançado 

e terminal (LIMA et al, 2013). 

A dor oncológica é sintoma de difícil controle que requer uma monitoração contínua 

para manejo e controle adequados, tanto quanto para a implementação de terapias analgésicas 

corretas e adequadas a cada caso e também medidas não farmacológicas combinadas a outras 

terapias estabelecidas. 

Os antecedentes pessoais foram caracterizados com as comorbidades registradas nos 

sistemas de informação dos sujeitos da pesquisa. Dentre elas a hipertensão arterial foi aquela 

verificada na maioria dos casos (45,4%) tanto de forma isolada como em combinação com outra 
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comorbidade, e em segundo lugar apareceu o Diabetes melittus, abrangendo 11,1% dos casos, 

conforme descrição na Tabela 3. A predominância da hipertensão arterial como comorbidade 

prevalente entre mulheres com câncer de mama também foi encontrada em uma pesquisa 

realizada com mulheres maiores de 70 anos que tiveram diagnóstico de câncer e não 

apresentaram recidiva da doença em um hospital da Espanha. Nesse estudo verificou-se que a 

hipertensão arterial foi a comorbidade predominante nesse grupo de mulheres correspondendo 

a 33% dos casos, seguida pela Doença vascular periférica e em terceiro lugar apareceu o 

Diabetes melittus com taxa de 11% dos casos (GIRONÉS; TORREGROSA; DÍAZ-

BEVERIDGE, 2010). 

No Brasil, também foi encontrado estudo corroborando os achados quanto a 

comorbidades em mulheres com câncer da mama readmitidas em oncologia clínica. Dados de 

uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Mastologia, realizada num hospital 

universitário de Vassouras no estado do Rio de Janeiro com mulheres com câncer da mama 

tratadas entre 2010 e 2014, demostraram que 59% tinham a Hipertensão arterial como doença 

de base predominante, seguida pela Diabetes melittus que correspondeu a 27% dos casos 

(OLIVEIRA et al, 2016). 

Taxas de comorbidades altas têm sido encontradas em pessoas com câncer da mama. O 

envelhecimento populacional, a maior prevalência de câncer da mama na faixa etária maior de 

50 anos, além de exposição prolongada, devido à idade mais avançada, a fatores de risco para 

doença, como tabagismo, obesidade e hábitos de vida não saudáveis podem estar relacionados 

com o alto índice de comorbidades em mulheres com câncer de mama (GIRONÉS; 

TORREGROSA; DÍAZ-BEVERIDGE, 2010). 

De acordo com a Sociedade Europeia de Oncologia clínica em seu guideline, o 

tratamento sistêmico para o câncer inclui a quimioterapia, hormonioterapia e terapia alvo-

molecular, dando destaque ao Tratuzumabe incorporado ao SUS em 2011. Dentre os regimes 

quimioterápicos mais usados estão os antracíclicos, exemplo a Doxorrubicina que faz parte de 

protocolos de forma isolada ou combinada a outros antineoplásicos, e os Taxanos, como o 

Paclitaxel e Docitaxel (SENKUS et al, 2015). 

As antraciclinas fazem parte do grupo causador de lesão irreversível no coração pela 

sua alta toxicidade cardíaca, e dentre os fatores de risco para a cardiotoxicidade associados ao 

seu uso estão as doenças cardiovasculares prévias, como a Hipertensão arterial, Doença 

coronariana, Insuficiência cardíaca, Diabetes, obesidade e uso de drogas combinadas, como o 

Trastzumabe (KALIL FILHO et al, 2011).  
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A taxa elevada de hipertensão arterial dentre as mulheres readmitidas na oncologia 

clínica e a presença de uma taxa de 4,6% desse mesmo grupo com Insuficiência cardíaca são 

aspectos que merecem destaque visto que pessoas em tratamento oncológico com drogas 

cardiotóxicas devem ser devidamente acompanhadas e monitoradas para se prevenir disfunções 

ventriculares e insuficiências cardíacas e, obter um diagnóstico precoce de qualquer 

anormalidade (ROCHA; SCHNEIDER; MOREIRA, 2013). 

A presença do diabetes como comorbidade em mulheres com câncer da mama 

readmitidas na oncologia clínica também deve ser discutida, pois estudos internacionais já 

destacam a associação da Diabetes tipo 2 com o risco aumentado de câncer da mama e a história 

desse distúrbio metabólico também está associada com o aumento da mortalidade pelo câncer 

da mama (DE BRUJIM et al, 2013; ROSE; GRACHECK; VONA-DAVIZ, 2015). 

É de suma importância conhecer as características das pessoas requerentes de assistência 

à saúde, tanto seus aspectos sócios demográficos quantos suas condições clínicas, pois tal fato 

facilita a elaboração de um adequado planejamento assistencial de enfermagem voltado às reais 

necessidades de saúde dos indivíduos, sendo uma ferramenta para a organização de uma 

assistência segura, qualidade e mais resolutiva possível (GVOZD et al, 2012). 

 

4.4 O grau de complexidade de cuidados de enfermagem requeridos durante a readmissão e o 

gerenciamento do cuidado  

A classificação do grau de complexidade dos cuidados de enfermagem das mulheres 

com câncer da mama readmitidas na oncologia, como mostra a Tabela 4, é capaz de 

instrumentar o gerenciamento do cuidado, permitindo a identificação das principais 

necessidades de saúde dos pacientes, tanto na dimensão biológica quanto psicossociais, e se 

tornando uma ferramenta gerencial para o planejamento assistencial (SILVA; ESCHER; 

MAGALHÃES, 2016). 

O grau de complexidade de cuidados de enfermagem foi caracterizado de acordo com a 

variável grau de complexidade encontrada a partir do somatório dos indicadores do SCP 

proposto por Perroca (2011). Cada indicador da escala do grau de complexidade de cuidados 

de enfermagem e seus respectivos escores encontram-se na Tabela 4. 
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Tabela 4 -  Indicadores do Sistema de Classificação de Pacientes de pessoas com câncer 

de mama readmitidas em unidade de internação de oncologia clínica (n=108). Rio de 

Janeiro – RJ, 2015  

Continuação 

 

 

 

Indicador - Planejamento e coordenação do processo de cuidar 

 n % 

1-Manutenção do planejamento, sistematização da assistência de enfermagem (SAE) 18 16,7 

2-Revisão, em parte, do planejamento da SAE 21 19,4 

3-Elaboração do planejamento da SAE envolve participação de profissionais da equipe de 

enfermagem ou requer alocação de recursos intra-institucionais 25 23,2 

4-Elaboração do planejamento SAE envolve participação da equipe multiprofissional ou requer 

alocação de recursos extra-institucionais ou junto à comunidade 44 40,7 

Indicador - Investigação e Monitoramento 

1-Sinais vitais (3 vezes ao dia); exames diagnósticos simples (até 15 minutos); avaliação clínica; 

pesagem e verificação de outras medidas antropométricas; escalas de mensuração (1vez ao dia 48 44,4 

2-Sinais vitais e saturação de O2 (3 vezes ao dia); desobstrução de vias aéreas (até 3 vezes ao 

dia); auxílio em exames diagnósticos e terapêuticos de média complexidade (15-30 minutos); 

escalas de mensuração (2-3 vezes ao dia) 29 26,9 

3-Sinais vitais, saturação de O2, PAM (4-6 vezes ao dia); desobstrução de vias aéreas (4-6 vezes 

ao dia); auxílio em exames diagnósticos e terapêuticos de média complexidade (30-50 minutos); 

atendimento de urgências; escalas de mensuração (4-6 vezes ao dia) 22 20,4 

4-Sinais vitais, saturação de O2, PIC e outros (maior 6 vezes ao dia); cuidados com tubo 

endotraqueal e equipamentos de ventilação mecânica; auxílio em exames diagnósticos e 

terapêuticos tais como hemodiálise, swan-ganz, etc. (maior que 50 minutos); atendimento de 

PCR; escalas de mensuração (mais que 6 vezes ao dia) 9 8,3 

Indicador - Cuidado corporal e eliminações 

1-Auto-suficiente 8 7,4 

2-Requer orientação e/ou supervisão de enfermagem e/ou auxílio de enfermagem para vestir-se 

ou deslocar-se para o toalete, banho de chuveiro, higiene oral, controle das eliminações; 

tricotomia e higiene pré-operatória 23 21,3 

3-Requer atuação de enfermagem para as atividades de higiene pessoal e medidas de conforto (até 

6 vezes ao dia): colocação de comadre e papagaio, troca de fraldas, absorventes; esvaziamento 

e/ou troca de bolsa coletora, controle de cateteres, drenos, dispositivo para incontinência urinária 

e estomas 72 66,7 

4-Requer atuação de enfermagem para as atividades de higiene pessoal e medidas de conforto 

(mais de 6 vezes ao dia): colocação de comadre e papagaio, troca de fraldas, absorventes; 

esvaziamento e/ou troca de bolsa coletora, controle de cateteres, drenos, dispositivo para 

incontinência urinária e estomas 5 4,6 

Indicador - Cuidado com pele e mucosas 

1-Orientação e supervisão de medidas preventivas de lesões de pele 25 23,1 

2-Medidas preventivas de lesões de pele até 3 vezes ao dia; troca de curativo de pequena 

complexidade técnica em uma ou mais áreas do corpo (1vez ao dia) 51 47,2 

3-Medidas preventivas de úlcera por pressão (4-6 vezes ao dia); troca de curativo de pequena ou 

média complexidade técnica em uma ou mais áreas do corpo (2-3 vezes ao dia); mudança de 

decúbito (até 6 vezes ao dia) 10 9,3 

4-Medidas preventivas de úlcera por pressão (maior 6 vezes ao dia); troca de curativo de média 

complexidade técnica em uma ou mais áreas do corpo (mais de 3 vezes ao dia) ou de alta 

complexidade técnica (1vez ao dia); mudança de decúbito (mais de 6 vezes ao dia) 22 20,4 
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Indicador - Nutrição e Hidratação     

1-Auto-suficiente 33 30,6 

2-Requer orientação e/ou supervisão e/ou auxílio de enfermagem para alimentar-se e/ou ingerir 

líquidos; controle hídrico 33 30,6 

3-Requer atuação de enfermagem para alimentar-se e ingerir líquidos e/ou alimentação por sonda 

nasogástrica ou nasoenteral ou estoma (até 6 vezes ao dia) 6 5,5 

4-Requer atuação de enfermagem para alimentar-se e ingerir líquidos e/ou alimentação por sonda 

nasogástrica ou nasoenteral ou estoma (mais de 6 vezes ao dia); atuação de enfermagem para 

manipulação de cateteres periféricos ou centrais para nutrição e/ou hidratação. 36 33,3 

Indicador - Locomoção e atividade     

1-Auto-suficiente 7 6,5 

2-Requer auxílio para deambulação e/ou encorajamento, orientação e supervisão para movimentação 

de segmentos corporais, deambulação ou uso de artefatos (órteses, próteses, muletas, bengalas, 

cadeiras de rodas, andadores) 22 20,4 

3-Requer atuação de enfermagem para deambulação até 2 vezes ao dia: passagem da cama para 

cadeira e vice versa com auxílio de dois colaboradores, treino para deambulação e para as atividades 

da vida diária (AVD); transporte dentro da unidade com acompanhamento do pessoal de 

enfermagem 31 28,7 

4-Requer atuação de enfermagem para deambulação mais de 2 vezes ao dia: passagem da cama para 

cadeira e vice versa com auxílio de mais de dois colaboradores; transporte fora da unidade com 

acompanhamento do pessoal de enfermagem 48 44,4 

Indicador- Terapêutica     

1-Requer medicação (1- 3 vezes ao dia); colocação e troca de infusões (1-2 vezes ao dia) 16 14,8 

2-Requer medicação (4 vezes ao dia) colocação e troca de infusões (3-4 vezes ao dia); cuidados com 

sonda nasogátrica, nasoenteral ou estoma; oxigenoterapia 30 27,8 

3-Requer medicação (6 vezes ao dia); colocação e troca de infusões (5-6 vezes ao dia); medicações 

específicas para exames de diagnóstico e/ou cirurgia (laxantes,enemas); cuidados com cateter 

periférico; uso de sangue e derivados, expansores plasmáticos ou agentes citostáticos; diálise 

peritoneal 27 25 

4-Requer medicação a cada 2 horas ou horária; colocação e troca de infusões (mais de 6 vezes ao 

dia); uso de drogas vasoativas ou outras que exigem maiores cuidados na administração; cuidados 

com cateter epidural e central; hemodiálise 35 32,4 

Indicador - Suporte emocional     

1-Paciente/ família requer suporte através de conversação devido a preocupações cotidianas ou com 

relação à doença, tratamento e processo de hospitalização 80 74,1 

2-Paciente/ família requer suporte através de conversação devido à presença de ansiedade, angústia 

ou por queixas e solicitações contínuas 6 5,5 

3-Paciente/ família requer conversação e suporte psicológico devido à presença de apatia, 

desesperança, diminuição do interesse por atividades ou aumento da frequência dos sintomas de 

ansiedade 3 2,8 

4-Paciente/ família requer reinteradas conversações e apoio psicológico; recusa de cuidados de 

atenção à saúde, problemas psicossociais 19 17,6 

Indicador - Educação em saúde     

1-Orientações ao paciente/família na admissão 17 15,7 

2-Orientações ao paciente/família: pré-pós-operatórias, procedimentos, resultado de testes, de alta 61 56,5 

3-Orientações ao paciente/família com problemas de comunicação (cego, surdo, problemas mentais, 

distúrbios de linguagem), sócio-culturais, ou proveniente de outras culturas; com dificuldade de 

compreensão e/ou resistência às informações recebidas; orientações sobre manejo de equipamentos 

e/ou materiais especiais no domicílio 17 15,7 

4-Orientações reiteradas ao paciente/família sobre autocuidado, orientação e treino para manejo de 

equipamentos e/ou materiais especiais em casa e realização de procedimentos específicos 13 12,1 

Conclusão 
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Os graus de complexidade predominantes obtidos por meio do somatório dos escores 

dos indicadores supracitados (Tabela 4) foram cuidados semi-intensivos e intensivos (Gráfico 

2). 

Gráfico 2 - Grau de complexidade de cuidados de enfermagem de pessoas com câncer de 

mama readmitidas na unidade de internação de oncologia clínica. Rio de Janeiro– RJ, 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, são discutidos os achados de cada indicador do SCP de Perroca (2011) 

aplicado aos registros dos sujeitos da pesquisa. 

 No indicador de Planejamento e Coordenação do processo de cuidar, 23,2% das pessoas 

com câncer readmitidas na oncologia tiveram seu planejamento e SAE elaborados envolvendo 

a participação da equipe multiprofissional ou requerendo alocação de recursos extra 

institucionais ou junto à comunidade. 

Para a enfermagem oncológica, o conhecimento das principais demandas de cuidados 

das pessoas readmitidas pode facilitar a elaboração de um planejamento assistencial adequado 

às suas reais necessidades e à realidade da instituição de saúde. Para Silva e Cruz (2014), em 

um estudo com enfermeiras oncológicas, esse planejamento envolve a organização, priorização 

e a sistematização de atividades, e para que o trabalho seja devidamente organizado e 

sistematizado parte-se primeiramente para a análise da situação e depois para o processo de 

tomada de decisão considerando o que será feito, o objetivo de ser feito, se é prioritário ou não, 

quem o deve fazer, o que é necessário para fazê-lo e como deve fazê-lo. 

O envolvimento da equipe multiprofissional é essencial no planejamento do processo 

de cuidar, principalmente quando as necessidades de saúde das pessoas requerem ações que 

cabem a categorias externas à enfermagem. Com o planejamento do processo de cuidar é 

possível prever o que será necessário e também quais atores serão requeridos também para uma 

assistência de qualidade e resolutiva.  
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Em relação aos Sinais Vitais e Monitoramento, houve predominância daquelas pessoas 

que aferiram sinais vitais (3 vezes ao dia), exames diagnósticos simples (até 15 dias), avaliação 

clínica, pesagem e verificação de outras medidas antropométricas, escalas de mensuração (1 

vez ao dia), com 44,4%. Já no indicador cuidado corporal e eliminações, mais da metade dos 

casos, 66,7% requeriam atuação de enfermagem para as atividades de higiene pessoal e medidas 

de conforto (até 6 vezes ao dia): colocação de comadre e papagaio, troca de fraldas, absorventes; 

esvaziamento e/ou troca de bolsa coletora, controle de cateteres, drenos, dispositivo para 

incontinência urinária e estomas. 

As pessoas com câncer da mama readmitidas na oncologia necessitam, na maioria dos 

casos, de auxílio para seu autocuidado, principalmente em relação a sua higiene e eliminações 

urinárias e intestinais. Esse auxílio demanda uma força de trabalho de enfermagem em 

quantidade e qualidade adequada, pois um profissional de enfermagem deve auxiliar nas 

eliminações e medidas de higiene e conforto em aproximadamente 6 vezes durante as 24 horas, 

como visto na Tabela 4. A caracterização do grau de complexidade de cuidados de enfermagem 

é uma ferramenta, dentre outras funções, para subsidiar o dimensionamento da equipe de 

enfermagem a partir da identificação da carga de trabalho requerida à equipe. Ela também 

auxilia na alocação desses recursos humanos a fim de possibilitar uma assistência de 

enfermagem segura e de qualidade reduzindo a sobrecarga do profissional.  

O protocolo de prevenção de quedas, parte integrante do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente, institui diversas ações preventivas, incluindo a identificação dos fatores 

de risco para quedas. Dentre esses fatores de risco, verifica-se as especificidades das 

necessidades fisiológicas e higiene pessoal do paciente, e como suas medidas de ação destacam-

se manter o paciente confortável no que tange às eliminações, realizando a troca de fralda 

frequentemente ou programando horários regulares para levar o mesmo até o banheiro 

(BRASIL, 2013). 

Foi encontrado nos achados do presente estudo que a maioria das pessoas com câncer 

da mama readmitidas na oncologia clínica necessitam da equipe de enfermagem para suas 

eliminações fisiológicas e higienização. Sabe-se que tais atividades demandam tempo e 

conhecimento técnico dos profissionais envolvidos. O profissional de enfermagem é 

responsável pelo cuidado e esse envolve o atendimento às necessidades humanas básicas do 

indivíduo, o que inclui a higiene e conforto (HORTA, 1979). Esse cuidado exige também da 

enfermeira um planejamento adequado para que sua execução possa ser realizada com a 

previsão e provisão dos recursos necessários para sua execução adequada, com segurança e 

qualidade tanto para o paciente quanto para o profissional. 
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Identificar quais as necessidades relacionadas a eliminações, higiene e conforto das 

pessoas internadas pode facilitar o gerenciamento do cuidado a ser prestado, pois envolve tanto 

as medidas de cuidado indireto, como a previsão dos recursos necessários, organização e 

preparo do ambiente, bem como as medidas de cuidado direto, como a realização dos 

procedimentos por um profissional capacitado para a atividade e com tempo hábil para que sua 

execução possa ocorrer da forma mais segura possível. 

Nos cuidados com pele e mucosas, verificou-se que 47,2% requeriam medidas 

preventivas de lesões de pele até 3 vezes ao dia, troca de curativo de pequena complexidade 

técnica em uma ou mais áreas do corpo (1 vez ao dia).  

Esses curativos de pequena complexidade técnica não envolvem os curativos das LVM, 

pois tais feridas são de alta complexidade técnica, sendo um desafio para a enfermeira o 

planejamento e a implementação de ações adequadas para o seu manejo objetivando o conforto 

do paciente e controle de sinais e sintomas (Castro et al, 2016). No que tange às LVM, verificou-

se que 20,4% das pessoas com câncer da mama readmitidas na oncologia clínica possuíam 

metástase cutânea e consequentemente apresentavam uma ou mais lesões na região do tórax, 

axilar ou cervical. 

A implementação de medidas preventivas de lesões na pele, bem como o tratamento de 

lesões, sejam elas úlceras por pressão ou LVM, requerem no geral conhecimento técnico 

científico acerca da alteração tegumentar sofrida, especificidade dessas lesões, seus principais 

sinais e sintomas correlacionados e coberturas indicadas para cada caso. Sabe-se que é privativo 

da enfermeira a avaliação e a elaboração do plano de cuidados para o tratamento das feridas. 

prescrição de enfermagem, isto envolve a prescrição das coberturas não medicamentosas a 

serem utilizadas durante os curativos de lesões de baixa e média complexidade. Destaca-se que 

é conhecido já o tempo despedindo pelas enfermeiras para o cuidado em situações em quebra 

de integridade tegumentar, principalmente nos casos de LVM, onde a avaliação da ferida deve 

ser pautada na meta principal, paliação, no manejo adequado e no suporte psicossocial que as 

pessoas portadoras de feridas tumorais requerem (CASTRO et al, 2016) 

Essas atividades também estão inseridas no gerenciamento do cuidado, quando a 

enfermeira conhece as principais especificidades das lesões sofridas pelas pessoas as quais 

assistem, esse profissional pode melhor se capacitar, bem como a sua equipe, para a 

implementação das terapêuticas necessárias, propiciando tanto a reabilitação, se possível, 

quanto o conforto dos indivíduos. Com isso, é possível também a previsão dos recursos 

necessários e melhor alocação e otimização dos mesmos, propiciando qualidade na assistência 
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prestada e reduzindo custos desnecessários ou oriundos de desconhecimento do que deva ser 

utilizado para a finalidade desejada (SILVA; ESCHER; MAGALHÃES, 2016). 

De acordo com Castro e outros (2016), as LVM são de evolução rápida e apresentaram 

modificações constantes em seus sinais e sintomas correlacionados. A avaliação e a mudança 

de intervenções devem ser contínuas e conhecer as características das lesões bem como as 

possibilidades de opções de tratamento aumentam a segurança dos profissionais e 

consequentemente diminuem o impacto das repercussões em vários aspectos da vida do 

indivíduo.  

No ambiente hospitalar, a pessoa portadora da LVM, bem como sua família, está sendo 

cuidados pela equipe. Porém, quando esse indivíduo recebe alta, retorna para seu domicílio e 

requer que suas necessidades de saúde sejam atendidas fora do ambiente hospitalar, o mesmo 

necessita de suporte ou auxílio, visto que o manejo da ferida tumoral é desafio tanto para o 

paciente quanto para a família. A enfermeira deve elaborar medidas que facilitem o autocuidado 

da pessoa internada, para que a mesma possa adquirir conhecimento e segurança acerca do 

manejo das complicações da sua doença e também saiba identificar o momento em que deve 

procurar serviço de saúde para reavaliação e/ou troca de plano de cuidados.  

Quanto à Nutrição e à Hidratação, 30,6% são autossuficientes e a mesma proporção 

recebeu orientação e/ou supervisão e/ou auxílio de enfermagem para alimentar-se ou ingerir 

líquidos e controle hídrico. Já no indicador locomoção e atividade, 44,4% receberam atuação 

de enfermagem para deambulação mais de 2 vezes ao dia: passagem da cama para cadeira e 

vice-versa com auxílio de mais de dois colaboradores; transporte fora da unidade com 

acompanhamento do pessoal de enfermagem.  

No indicador de terapêutica, a predominância foi 32,4% das pessoas readmitidas tiveram 

medicação administrada a cada 2 horas ou horária, colocação e troca de infusões (mais de 6 

vezes ao dia), usam drogas vasoativas ou outras que exigem maiores cuidados na administração, 

cuidados com cateter epidural e central e hemodiálise. 

Recomenda-se que pacientes oncológicos em uso de quimioterapia com drogas 

vesicantes possuam cateter venoso central devido ao elevado risco de lesões capilares 

irreversíveis. Todas as pessoas readmitidas que faziam uso de terapia endovenosa por cateter 

venoso central foram enquadradas no indicador de terapêutica com escore 4. Sabe-se que a 

manipulação de cateter venoso central é uma atividade de alta complexidade técnica que exige 

da profissional enfermeira capacitação específica a fim de garantir uma execução do 

procedimento de forma segura, com menor risco possível de contaminação e visando garantir 

a permeabilidade do cateter, seja ele de curta ou longa permanência (BONASSA, 2012). 
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Tal procedimento requer planejamento adequado, devendo ter um tempo previsto e 

reservado para sua execução, bem como utilizando recursos adequados para cada indivíduo. 

Identificar essa demanda auxilia na elaboração do planejamento assistencial, bem como no 

gerenciamento, pois impacta tanto nas medidas administrativas relacionadas, como previsão e 

alocação de recursos, como na execução do procedimento, realização do mesmo por 

profissional capacitado para tal e com tempo hábil e ambiente que proporcione uma execução 

segura. 

No tange ao suporte emocional, destacou-se que 74,1% das pessoas readmitidas ou sua 

família requeriam suporte através de conversação devido a preocupações cotidianas ou com 

relação à doença, tratamento e processo de hospitalização e, 2,8% destes, conversação e suporte 

psicológico devido à presença de apatia, à desesperança, à diminuição do interesse por 

atividades ou ao aumento da frequência dos sintomas de ansiedade. 

As respostas para esse indicador, contrapondo-se à vivência profissional da 

pesquisadora no cenário do estudo, permitiram uma reflexão sobre os achados. Iniciou-se a 

dúvida se os mesmos estavam retratando realmente a prática, pois, a partir da vivência 

profissional, poder-se-ia dizer, empiricamente, que o suporte emocional requerido era maior do 

que o encontrado nos registros. Mediante a isso, foram avaliadas também as evoluções das 

psicólogas a fim de obter maiores informações acerca da presença de sinais e sintomas descritos 

nos escores estabelecidos para esse indicador.  

Atividades relacionadas ao suporte emocional, educação em saúde e orientações exigem 

maior tempo das enfermeiras, bem como de toda a equipe de enfermagem, a depender do 

vínculo estabelecido pelo paciente com cada profissional e também da interferência do 

ambiente no momento da assistência (MAGALHÃES et al, 2015). 

No último indicador, educação em saúde, em mais da metade dos casos, 56,5% das 

pessoas readmitidas e suas famílias receberam orientações pré-pós-operatória, procedimentos, 

resultados de testes ou alta. E 12,1%, orientações reiteradas às pessoas readmitidas ou suas 

famílias sobre autocuidado, orientações e treino para manejo de equipamentos e/ou materiais 

especiais em casa e realização de procedimentos específicos. 

Cabe destacar aqui que as respostas obtidas para esse último indicador emergiram na 

maioria dos casos das evoluções médicas, visto que não foram encontrados registros de 

enfermagem sobre orientações de alta para todas as pessoas readmitidas. Tal fato coaduna com 

o encontrado por Pestana e Santo (2011) em um hospital universitário do Rio de Janeiro, onde 

também não foram encontrados registros de enfermagem com descrição de orientações de alta 

na maioria dos prontuários avaliados.  
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O SCP instrumentaliza o gerenciamento do cuidado, auxilia no planejamento 

assistencial, bem como na previsão de recursos humanos e materiais. Mas é importante enfatizar 

sua importância também como norteador de um planejamento de alta para as pessoas internadas.  

A educação em saúde para alta viabiliza a continuidade do tratamento no domicílio, 

principalmente nos dias atuais em que se tem diminuído o tempo de permanência no hospital. 

Consequentemente as pessoas recebem alta com maiores níveis de complexidade e requerem 

cuidados específicos para a continuidade do seu processo de tratamento e reabilitação. A equipe 

de enfermagem não tem dedicado todo tempo devido ao planejamento de alta das pessoas 

internadas e com isso muitas pessoas são readmitidas por não conseguirem dar continuidade ao 

seu processo de tratamento ou manejar sinais e sintomas possíveis de serem controlados no 

ambiente fora do hospital (PAGLIARINI; PERROCA, 2008). 

Um estudo norte-americano ao tratar sobre fatores de risco de readmissão não planejada 

em pacientes com câncer destacou que existem ferramentas que podem impedir readmissões, 

dentre eles está o planejamento de alta. Destacou ainda a importância da enfermeira oncológica 

no desenvolvimento dessa atividade, pois esta possui melhor posicionamento profissional para 

desenvolver estratégias para um adequado plano de alta envolvendo paciente, família e redes 

de atenção à saúde (CAMERON et al, 2015). 

Na Tabela 5, são mostradas as médias dos indicadores do SCP da Perroca (2011) 

obtidos a partir da classificação da demanda de cuidados das mulheres com câncer da mama 

readmitidas na oncologia. Verificou-se que os indicadores com as maiores médias foram 

Planejamento e coordenação do processo de cuidar (2,88), Terapêutica (2,75) e Cuidado 

corporal e eliminações (2,68). E aqueles com maiores variações, desvios padrão mais elevados, 

foram: nutrição e hidratação (1,3) e suporte emocional (1,2). 

 

Tabela 5- Média e desvio padrão da pontuação de cada indicador do SCP (n=108). Rio de 

Janeiro – RJ, 2015  

Indicadores  Média DP Mínimo Máximo 

Planejamento e coordenação do 

processo de cuidar 2,9 1,1 1 4 

Investigação e Monitoramento 1,9 1,0 1 4 

Cuidado corporal e eliminações 2,6 0,7 1 4 

Cuidados com pele e mucosas 2,3 1,04 1 4 

Nutrição e hidratação 2,4 1,3 1 4 

Locomoção e atividade 3,1 0,9 1 4 

Terapêutica 2,7 1,1 1 4 

Suporte emocional 1,6 1,2 1 4 

Educação em saúde 2,2 0,9 1 4 
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Esse achado segue a mesma tendência de um estudo num hospital da região sul do Brasil 

que avaliou o grau de dependência de cuidados de pacientes clínicos e cirúrgicos internados por 

meio do sistema de classificação de pacientes proposto por Perroca (2011). Nesse estudo, os 

indicadores com maiores médias entre os escores foram Terapêutica, Investigação e 

monitoramento, Locomoção e atividade, Cuidado corporal e eliminações (SILVA; ESCHER; 

MAGALHÃES, 2016). 

O indicador Planejamento e coordenação do processo de cuidar foi o que apresentou 

maior médica de escores, porém no estudo supracitado, o mesmo foi o quinto indicador com 

maior média (SILVA; ESCHER; MAGALHÃES, 2016). Esse indicador envolve a SAE e essa, 

segundo COFEN (2009), deve ser realizada em todos os hospitais públicos e privados, como 

uma ferramenta capaz de organizar o trabalho da enfermagem quanto ao método e recursos a 

serem utilizados operacionalizando o processo de enfermagem.   

Haja vista que a amostra do estudo foi composta por pessoas com câncer da mama 

readmitidas na oncologia clínica de um CACON, entende-se que essas pessoas demandam da 

instituição uma assistência complexa para seu processo de reabilitação de saúde. Tal assistência 

é composta por uma gama de recursos materiais e humanos e estes envolvem: trabalho de uma 

equipe multiprofissional; insumos e medicamentos específicos para a doença; aparelhos de alta 

tecnologia a fim de embasar diagnósticos e terapêuticas a serem implementadas; recursos extra 

hospitalares, pois o indivíduo portador de uma doença crônica volta para sua residência e lá 

necessita de ferramentas que o auxiliem na continuidade do seu cuidado. 

No indicador de Planejamento e coordenação do processo de cuidar, o item com maior 

escore designa pessoas que tiveram a elaboração do seu planejamento SAE envolvendo a 

participação da equipe multiprofissional ou requerendo alocação de recursos extra 

institucionais ou junto à comunidade (Tabela 4).  

O cenário do estudo é uma instituição de referência para o tratamento do câncer da 

mama no país e tem sua assistência pautada do trabalho de uma equipe multiprofissional 

composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes 

sociais, dentre outros. Esses profissionais estão envolvidos na assistência de pessoas internadas 

na oncologia clínica, bem como na unidade cirúrgica e no setor ambulatorial. Além disso, é 

importante destacar que essa unidade do CACON não possui aparelhos para realização de 

exames de alta complexidade tecnológica, como ressonância magnética, cintilografia, 

tomografia por emissão de pósitrons fundida com tomografia computadorizada (PET-CT), 

endoscopia, dentre outros. Consequentemente, na necessidade dessas pessoas internadas 

realizarem alguns dos exames supracitados, as mesmas devem ser encaminhadas para outras 
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unidades do CACON, requerendo, portanto, recursos extra institucionais no processo 

assistencial. 

Quando se fala em planejamento e coordenação do processo de cuidar, o instrumento 

utilizado para caracterizar o grau de complexidade de cuidado de enfermagem logo remete para 

a SAE. O plano assistencial embasa o planejamento de um cuidado a ser realizado e a previsão 

dos recursos a serem utilizados para atender as necessidades do indivíduo. Um cuidado não 

planejado será um cuidado possivelmente não realizado e esse quando não realizado passa a ser 

um cuidado perdido, ou seja, uma assistência de enfermagem que a pessoa demandava, mas 

que lhe foi omitida (FAEDA; PERROCA, 2016).   

Ao discutir os outros indicadores, é importante lembrar que já foi verificado no eixo 

analítico anterior que as pessoas com câncer da mama readmitidas na oncologia clínica 

possuem, em sua maioria, baixa performance clínica (Tabela 2). Ao refletir sobre as maiores 

médias nos indicadores Terapêutica, Cuidado corporal e eliminações, infere-se que pessoas com 

baixa performance clínica, de acordo com INCA (2002), permanecem longo tempo restritas no 

leito e requerem assistência e cuidados especiais. O item com maior escore no indicador 

Terapêutica referiu-se a pessoas que requerem medicação a cada 1-2 horas, administração de 

infusões mais de 6 vezes ao dia, uso de drogas vasoativas ou hemodiálise (Tabela 4).  

Em um hospital de Campinas no estado de São Paulo verificou-se que dentre os 

pacientes oncológicos atendidos na emergência, as terapias medicamentosas de mais uso foram 

os analgésicos e os antieméticos e as vias de administração predominantes foram acesso venoso 

periférico e acesso venoso central (BOAVENTURA; VEDOVATO; SANTOS, 2015). Tal fato 

corrobora o achado no indicador Terapêutica, visto que dentre os analgésicos utilizados em 

pacientes oncológicos tem-se os analgésicos opióides, e alguns desses podem ser administrados 

com intervalos bem curtos, por exemplo a cada 1 hora ou até sob infusão contínua em 24 horas. 

A dor oncológica é um sintoma de difícil controle e seu tratamento agrega, dentre terapias não 

medicamentosas, várias classes de medicamentos incluindo: analgésico franco, forte, 

antidepressivos, corticoides e até sedativos (PEREIRA et al, 2015).  

O cuidado corporal e eliminações apresentou como escore de maior pontuação aquele 

designador de pessoas que requerem atuação de enfermagem para higiene pessoal e medidas de 

conforto até 6 vezes ao dia (Tabela 4). Na classificação do grau de dependência de pacientes de 

um hospital do sul do Brasil, verificou-se que 39,6% de pessoas internadas nessa instituição 

tinham seu cuidado corporal realizado em cadeira de rodas no chuveiro ou no leito. As autoras 

destacam ainda que houve um aumento da prevalência de banho no leito ou em cadeira de rodas 
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entre pacientes classificados nas categorias de cuidado semi-intensivo e intensivo (SILVA; 

ESCHER; MAGALHÃES, 2016). 

O câncer da mama tem como predileção metastática sistema nervoso central, osso e 

fígado (GATES, 2009). O estadiamento avançado na população do estudo mostra que a maioria 

das pessoas readmitidas na oncologia clínica possuem progressão metastática. No estudo em 

questão, não foram avaliados os sítios metastáticos, porém, levando-se em consideração a 

predileção metastática da doença e os motivos de internação prevalentes (Tabela 2), infere-se 

que a capacidade dessas pessoas de realizarem sua higiene corporal sozinhas ou aquelas que 

estavam em risco de necessitar de auxílio da equipe de enfermagem para sua higiene e conforto 

compunham aproximadamente quase metade da população estudada (48,2%). As tais 

abrangiam as pessoas internadas por parestesia, paresia ou plegia, fraqueza /astenia, metástase 

em SNC, alteração cognitiva, convulsão, plaquetopenia e dispneia (Tabela 2). 

Como citado anteriormente, os graus de complexidade que predominaram na maioria 

das pessoas readmitidas foram cuidados semi-intensivos (36,1%) e cuidados intensivos 

(36,1%), ambos com frequências similares. Destaca-se que as pessoas com câncer da mama 

readmitidas na oncologia clínica que demandavam cuidados mínimos de enfermagem 

correspondiam menos de 10% dos casos (Gráfico 2). 

 Esse resultado coaduna com os achados do estudo realizado num hospital universitário 

de Porto Alegre estado do Rio Grande do Sul. Neste, 51,3% dos pacientes internados foram 

classificados em cuidados semi-intensivos, 32% em cuidados intermediários e 14,4% em 

cuidados intensivos. Já ao classificar pacientes com idade igual ou maior que 60 anos, a referida 

pesquisa verificou que as taxas aumentaram na classificação de cuidados semi-intensivos e 

intensivos: 52,4% e 20,6% respectivamente (SILVA; ESCHER; MAGALHÃES, 2016). Já um 

estudo também realizado no sul do país numa unidade de internação cirúrgica verificou 46,5% 

de pessoas internadas com demanda de cuidados semi-intensivos, 44% de cuidados 

intermediários e apenas 6,4% de cuidados intensivos (MAGALHÃES et al, 2015). 

O fato de estar classificando pessoas com câncer readmitidas na oncologia clínica de 

uma instituição especializada no tratamento da doença faz com que todos os sujeitos da pesquisa 

sejam pessoas com doenças crônicas que necessitaram ser submetidas a uma nova internação 

para ter sua necessidade de saúde atendida. De acordo com Magalhães e outros (2015), 

pacientes que internam mais, geralmente são mais complexos, ou seja, exigem uma assistência 

baseada em cuidados de maior grau de complexidade. Portanto, é possível inferir que pessoas 

em situação de readmissão hospitalar requerem uma assistência mais complexa, ou seja, 

cuidados em maior número e/ou com maior grau de complexidade. 
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Cabe ressaltar que pelo cenário do estudo se tratar de uma unidade de internação, assim 

como em outras publicações, não se esperava encontrar uma predominância das classificações 

cuidados semi-intensivos e intensivos, pois tal setor não tem facilmente disponíveis recursos 

humanos, materiais e tecnológicos necessários a esse tipo de demanda.  

Assim como dito por Silva, Escher e Magalhães (2016), o baixo índice de pessoas 

classificadas com cuidados mínimos (7,4) no estudo em questão instiga uma reflexão acerca do 

cenário do estudo e da mudança no perfil de pacientes internados em unidades de internações 

de instituições de referência para tratamento de doenças crônicas. A dificuldade em obter um 

leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) acaba demandando que pessoas com agravamento 

do quadro clínico ou em condições complexas permaneçam em unidades de internação. Bem 

como a predominância de pessoas com estadiamento avançado da doença, sem possibilidades 

terapêuticas para cura, também podem ser um dos fatores facilitadores para que pessoas com 

grau de complexidade de cuidados semi-intensivos e intensivos permaneçam em unidades de 

internação e não sejam encaminhadas para instituição ou setor especializado em cuidados 

paliativos. 

Esse perfil de grau de complexidade de cuidado de enfermagem encontrado emerge a 

necessidade de uma reavaliação da alocação de recursos necessários ao atendimento das pessoas 

com câncer da mama readmitidas na oncologia clínica. Essa clientela é composta por pessoas 

que demandam cuidados de enfermagem mais complexos, carecendo de recursos materiais e 

tecnológicos especializados para cuidados semi-intensivos e intensivos, recursos humanos em 

quantidade específicas para esse tipo de assistência e também com qualificação profissional 

para tal fim. Essas são condições indispensáveis para assistência de enfermagem contínua, 

segura e qualidade (BRITO; GUIRARDELO, 2012).  

De acordo com Abreu, Pompeu e Perroca (2014), a caracterização do grau de 

complexidade de cuidados de enfermagem a partir de um SCP interfere no gerenciamento do 

cuidado. Ela é capaz de facilitar a identificação das reais necessidades de saúde das pessoas 

internadas, auxiliar no gerenciamento de custos, embasar o dimensionamento e a alocação de 

recursos humanos de enfermagem, bem como recursos materiais e insumos necessários para o 

processo assistencial. Tais autoras relataram também que esse sistema tem sido utilizado de 

diversas formas em âmbito internacional, por exemplo: Na Suécia, o SCP designado como 

ZEBRA calcula o custo de pessoal de enfermagem por dia em substituição aos custos fixos 

padronizados; já na Finlândia, o instrumento RAFAELA, tem sido utilizado para diversas 

finalidades, como para mensurar a utilização e custos de profissionais de enfermagem no 
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processo de cuidar, auxiliar no processo de tomada de decisão para alocação de recursos 

humanos, mensurar sobrecarga de trabalho associada a assistência prestada ao paciente.   

Uma pesquisa sobre o uso do SCP RAFAELA, realizada por Juntilla e outros (2016), 

examinou se a mortalidade hospitalar poderia ser prevista com a otimização da carga de trabalho 

da enfermagem. As autoras verificaram que o índice de mortalidade hospitalar aumentou 

quando a carga de trabalho de enfermagem foi além do nível ideal e também quando houve 

falta de pessoal. Mediante a isso, pode-se dizer que o grau de complexidade elevado, pode 

aumentar o nível de sobrecarga dos profissionais de enfermagem, influenciar negativamente na 

qualidade da assistência e, consequentemente, aumentar o risco de mortalidade das pessoas 

internadas.  

 

4.4.1 As relações de associação com o grau de complexidade de cuidados de enfermagem e 

sua implicabilidade no gerenciamento do cuidado  

Conforme mostrado na Tabela 6 e Tabela 7, não foram encontradas significâncias 

estatísticas entre as características sociodemográficas e os graus de complexidade, bem como 

entre as características da rede assistencial, tempo de matrícula no CACON e o grau de 

complexidade de cuidados de enfermagem.  
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Tabela 6- Características sociodemográficas e sua relação com grau de complexidade de 

cuidados de enfermagem de pessoas readmitidas na oncologia clínica (n=108). Rio de 

Janeiro – RJ, 2015  

* A % apresentada em n (%) é a porcentagem em relação ao total da amostra. 
aTeste Qui Quadrado de Pearson 
b Teste Exato de Fisher 

 

Acredita-se que seja necessária a realização de uma pesquisa com uma amostra maior, 

obtendo dados da população readmitida em um intervalo maior que um ano a fim de avaliar se 

as proporções encontradas aqui serão as mesmas ou se sofrerão alteração. Assim, será possível 

nova análise estatística, avaliando a hipótese da presença de significância estatística entre as 

variáveis que compõem o perfil sociodemográfico, características da rede assistencial, tempo 

 Grau de Complexidade   

Variável 
Cuidado mínimo / 

intermediário 

Cuidado semi-

intensivo / intensivo 
Total Valor de p 

 n (%) n (%) n (%)  

Faixa etária     
31 a 50 anos 9 (8,3) 28 (25,9) 37 (34,3) 0,546a 

51 a 59 anos 8 (7,4) 25 (23,1) 33 (30,6)  

60 anos ou mais 13 (12,0) 25 (23,1) 38 (35,2)  

Menor ou igual a 50 anos 9 (8,3) 29 (26,9) 38 (35,2) 0,484a 

Maior que 50 anos 21 (19,4) 49 (45,4) 70 (64,8)  
Estado civil     
Solteiro 9 (8,5) 23 (21,7) 32 (30,2)  

Casado 16 (15,1) 31 (29,2) 47 (44,3)  

Divorciado 2 (1,9) 9 (8,5) 11 (10,4) 0,639b 

Viúvo 3 (2,8) 13 (12,3) 16 (15,1)  

Com companheiro 16 (15,1) 31 (29,2) 47 (44,3) 0,242a 

Sem companheiro 14 (13,2) 45 (42,5) 59 (55,7)  
Escolaridade     
Fundamental 18 (16,7) 48 (44,4) 66 (61,1)  

Médio 5 (4,6) 19 (17,6) 24 (22,2) 0,139b 

Superior 5 (4,6) 11 (10,2) 16 (14,8)  

Analfabeto 2 (1,9) 0 (0,0) 2 (1,9)  

Ensino Fundamental e Médio 23 (21,3) 67 (62) 90 (83,3) 0,102b 

Escolaridade Superior 5 (4,6) 11 (10,2) 16 (14,8)  
Escolaridade Analfabeto 2 (1,9) 0 (0) 2 (1,9)  
Ocupações - CNAE     
Ocupações grupos CNAE  15 (13,9) 37 (34,3) 52 (48,1)  

Ocupação do lar 14 (13,0) 35 (32,4) 49 (45,4) 0,889b 

Aposentado/pensionista 1 (0,9) 6 (5,6) 7 (6,5)  
Suporte social     
Sim 30 (27,8) 77 (71,3) 107 (99,1) 1,000b 

Não 0 (0) 1 (0,9) 1 (0,9)  
Renda     
< 1 salário mínimo 8 (9,6) 15 (18,1) 23 (27,7)  

1 a 2 salários mínimos 11 (13,3) 33 (39,8) 44 (53,0) 0,639b 

3 a 5 salários mínimos 2 (2,4) 9 (10,8) 11 (13,3)  

< 5 salários mínimos 2 (2,4) 3 (3,6) 5 (6,0)  

< 1 salário mínimo  8 (9,6) 15 (18,1) 23 (27,7) 0,648b 

1 a 2 salários mínimos 11 (13,3) 33 (39,8) 44 (53)  
 < 3 salários mínimos 4 (4,8) 12 (14,5) 16 (19,3)  
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de matrícula no CACON e o grau de complexidade de cuidados de enfermagem de pessoas com 

câncer da mama readmitidas na oncologia clínica.  

 

Tabela 7- Características da rede assistencial e tempo de matrícula no CACON do Rio de 

Janeiro e sua relação com o grau de complexidade de cuidados de enfermagem de pessoas 

readmitidas na oncologia clínica (n=108). Rio de Janeiro - RJ, 2015  

a Teste Qui Quadrado de Pearson 
bTeste Exato de Fisher 
1 O nível de atenção em que ocorreu o diagnóstico não estava especificado claramente no prontuário e nos sistemas de informação, neles 
constavam somente o registro de encaminhamento a partir da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Verifica-se na Tabela 8, a partir da análise bivariada das características da história 

clínica, readmissão hospitalar e o grau de complexidade de cuidados de enfermagem, 

significância estatística entre as variáveis estadiamento com três categorias, II, III e IV 

(p=0,037), estádio IV (p=0,032) e o grau de complexidade de cuidados de enfermagem. Isto 

infere que houve diferença no grau de complexidade de cuidados de enfermagem em relação 

ao estadiamento e a presença do estádio IV entre as pessoas com câncer da mama readmitidas 

na oncologia clínica.  

 

 

 

                           Grau de complexidade 

Variável 
Cuidado mínimo/ 

intermediária  

Cuidado semi-

intensivo / intensivo 
Total 

Valor 

 de p 

  n (%)* n (%)* n (%)*   

Nível de atenção     
Primário 10 (10,4) 23 (24,0) 33 (34,4) 0,370b 

Secundário 1 (1,0) 6 (6,3) 7 (7,3)  

Terciário 3 (3,1) 21 (21,9) 24 (25,0)  

Desconhecido¹ 10 (10,4) 22 (21,9) 32 (33,3)  

Primário 10 (15,6) 23 (35,9) 33 (51,6) 0,920a 

Secundário e Terciário 4 (6,3) 27 (42,2) 31 (48,4)  
Macrorregião do município de 

residência no diagnóstico     
Região Metropolitana do RJ 26 (24,3) 72 (67,3) 98 (91,67) 0,250b 

Região Serrana 2 (1,9) 2 (1,9) 4 (3,7)  

Região Costa Verde 0 (0,0) 3 (2,8) 3 (2,8)  

Região da Baixada Litorânea 1 (0,9) 0 (0,0) 1 (0,9)  

Região do Centro Sul Fluminense 0 (0,0) 1 (0,9) 1 (0,9)  

Região Metropolitana do RJ 26 (24,1) 72 (66,3) 98 (91,6) 0,463b 

Região Serrana 2 (1,9) 2 (1,9) 4 (3,7)  
Outras macrorregiões 2 (1,9) 4 (3,7) 6 (5,6)  
Tempo de matrícula     
< 1 ano 11 (10,2) 14 (13,0) 25 (23,1) 0,740b 

Entre 1 e 5 anos 16 (14,8) 47 (43,5) 63 (58,3)  

Entre 6 a 10 anos 2 (1,9) 14 (13,0) 16 (14,8)  

>10 anos 1 (0,9) 3 (2,8) 4 (3,7)  

Menor ou igual a 5 anos 27 (25) 61 (56,5) 88 (81,5) 0,158a 

Mais que 5 anos 3 (2,8) 17 (15,7) 20 (18,5)   
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Tabela 8- Características da história clínica e da causa da readmissão hospitalar e sua 

relação com o grau de complexidade de cuidados de enfermagem de pessoas readmitidas 

na oncologia clínica (n=108). Rio de Janeiro - RJ, 2015  

* A % apresentada em n (%) é a porcentagem em relação ao total da amostra. 
aTeste Qui Quadrado de Pearson  b Teste Exato de Fisher 
1 1Traço Falciforme, Vitiligo, Estenose pilórica e Transtorno psiquiátrico 

 

As pessoas com estadiamento avançado têm suas readmissões hospitalares causadas por 

sinais e sintomas mal controlados ou por complicações oriundas de progressão neoplásica ou 

processos metastáticos. 

O prognóstico da doença nos casos de estadiamento avançado é pior e sua sobrevida é 

menor (SHI et al, 2015). A ocorrência de diferença no grau de complexidade de acordo com o 

estadiamento demonstra que o estádio da doença pode influenciar o grau de complexidade de 

cuidados de enfermagem de pessoas com câncer da mama em readmissão hospitalar. Considera-

se que a redução de casos de readmissão pode indicar qualidade assistencial, melhorar a 

                            Grau de complexidade 

Variável 
Cuidado mínimo/ 

intermediário 

Cuidado semi-

intensivo/ intensivo 
Total 

Valor 

de p 
 n (%)* n (%)* n (%)*  

Intervalo de readmissão hospitalar    

Até 10 dias após a alta 16 (14,8) 33 (30,6) 49 (45,4) 0,303a 

Entre 11 e 30 dias após a alta 14 (13) 45 (41,7) 59 (54,6)  

Estadiamento     
II 3 (2,9) 2 (1,9) 5 (4,8) 0,037b 

III 10 (9,5) 17 (16,2) 27 (25,7)  

IV 15 (14,3) 58 (55,2) 73 (69,5)  

 II 3 (2,9) 2 (1,9) 5 (4,8) 0,117b 

 III e IV 25 (23,8) 75 (71,4) 100 (95,2)  
II 3 (2,8) 2 (1,9) 5 (4,8) 0,117b 

II 10 (9,5) 17 (16,2) 27 (25,7) 0,157ª 

III 15 (14,3) 58 (55,2) 73 (69,5) 0,032a 

Perfomance status na readmissão    
PS – 1 3 (2,8) 3 (2,8) 6 (5,6)  

PS – 2 10 (9,3) 5 (4,6) 15 (13,9) <0,001b 

PS -3 15 (13,9) 23 (21,3) 38 (35,2)  

PS – 4 2 (1,9) 47 (43,5) 49 (45,4)  

P S - 1 e 2 13 (12) 8 (7,4) 21 (19,4) <0,001a 

P S - 3 e 4 17 (15,7) 70 (64,8) 87 (80,6)  
Comorbidades     
Hipertensão arterial isolada ou 

combinada a outras comorbidades 8 (7,4) 42 (38,9) 50 (46,3)  0,019a 

Outras comorbidades 6 (5,6) 15 (13,9) 21 (19,4)  

Sem comorbidades 16 (14,8) 21 (19,4) 37 (34,3)  

Hipertensão arterial 8 (7,4) 41 (38) 49 (45,4) 0,015a 

Diabetes 4 (3,7) 8 (7,4) 12 (11,1) 0,734b 

Hipotireoidismo 1 (0,9) 6 (5,6) 7 (6,5) 0,671b 

Insuficiência cardíaca congestiva 1 (0,9) 4 (3,7) 5 (4,6) 1,000b 

Insuficiência Renal 0 (0) 2 (1,9) 2 (1,9) 1,000b 

Asma 1 (0,9) 1 (0,9) 2 (1,9) 0,480b 

Sem comorbidades 16 (14,8) 21 (19,4) 37 (34,3) 0,010a 

Outras comorbidades1  1 (0,9) 3 (2,8) 4 (3,7) 1,000b 
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qualidade de vida das pessoas e também reduzir custos para os serviços de saúde. Então, pode-

se dizer que a identificação dos estadiamentos dos indivíduos internados, a inclusão dessa 

informação e suas peculiaridades na identificação de problemas relacionados ao seu processo 

saúde-doença podem facilitar a elaboração de um planejamento assistencial voltado às suas 

reais necessidades de saúde e consequentemente interferir nas demandas de cuidados requeridos 

por essas pessoas. 

A classificação de pacientes, isto é, a caracterização do grau de complexidade de 

cuidados de enfermagem, permite conhecer as principais demandas do indivíduo de acordo com 

as dimensões contempladas no instrumento da Perroca (2011). É também uma ferramenta de 

gestão de cuidado, subsidiando tanto a assistência indireta, com a previsão de recursos, 

organização do ambiente e sistematização de atividades, quanto a assistência direta voltada ao 

atendimento propriamente dito e aos cuidados prestados para atender as necessidades de saúde 

das pessoas (SOUZA; JERICÓ; PERROCA, 2013).  

O fato da pessoa readmitida possuir estadiamento IV também pode influenciar o grau 

de complexidade de cuidado de enfermagem (Tabela 8). Uma pesquisa realizada numa 

UNACON do Rio de janeiro utilizando a análise documental em sua metodologia (PEIXOTO 

et al, 2011), identificou um grande número de pacientes oncológicos internados com 

estadiamento avançado. A partir disso, destacou a importância dos cuidados paliativos serem 

inseridos no seu contexto assistencial dentro das unidades de internação. O avanço da doença, 

o prognóstico desfavorável e até os episódios de readmissões decorrentes de complicações 

devem ser manejados com a meta de se trabalhar em torno da sobrevida, proporcionando a essas 

pessoas cuidados especializados, conforto, qualidade de vida, dignidade e alívio dos seus sinais 

e sintomas da melhor forma possível.  

As pessoas com estadiamento avançado, respeitando sua singularidade, possuem 

problemas ou necessidades de saúde diferentes daquelas com estadiamento inicial. E como o 

que está sendo discutido aqui abrange o grau de complexidade de cuidados de mulheres com 

câncer da mama em situação de readmissão, deve-se considerar o que Cameron e outros (2015) 

destacaram em seu estudo sobre os fatores associados a readmissão em pacientes com câncer. 

Eles verificaram que dentre os fatores preditores de readmissão em pessoas com câncer está o 

estadiamento avançado da doença. 

As pessoas com estadiamento avançado são expostas a tratamentos mais agressivos, 

consequentemente ficam mais susceptíveis a maiores complicações das modalidades 

terapêuticas implementadas e daquelas consequentes às progressões metastáticas. Percebeu-se 

que há diferença no grau de complexidade de acordo com esse estádio e que as pessoas com a 
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doença avançada demandam mais cuidados de enfermagem no seus processos de doença. Seus 

problemas e necessidades a serem atendidas envolvem aspectos multidimensionais, pois além 

de fatores biológicos, sofrem também devido fatores emocionais, psicossociais e espirituais 

(CIRILO et al, 2016).  

O cuidado de enfermagem a ser prestado para essa clientela deve ser pautado na 

assistência multidimensional, a equipe deve possuir recursos e estar capacitada para executar 

esse tipo de trabalho. De acordo com Cirilo e outros (2016), o gerenciamento do cuidado é 

capaz de subsidiar a enfermeira para ser capaz de identificar os problemas, elencar as 

prioridades, otimizando tempo, alocando adequadamente recursos necessários e promovendo 

uma qualidade na assistência.  

A determinação do grau de complexidade do cuidado de enfermagem demandado pode 

instrumentalizar esse gerenciamento do cuidado em suas múltiplas facetas e dimensões, as quais 

são muito presentes nas pessoas com estadiamento avançado do câncer da mama.  

Os indivíduos com estadiamento IV, ao serem identificados na internação, deveriam ter 

um planejamento de alta elaborado com base no seu grau de complexidade. Isso objetivaria 

auxiliar o mesmo na continuidade da assistência em seu domicílio e promover uma facilitação 

na articulação das redes por meio de encaminhamentos ou referências para a atenção primária 

(MENDES, 2011). Tal atividade facilitaria também a descentralização da atenção oncológica, 

fazendo com que a mesma permeasse pelos distintos pontos da rede de acordo com nível de 

complexidade, propiciando uma troca de informação entre profissionais dos diferentes níveis. 

Poderia existir um elo entre a atenção primária e terciária com o indivíduo doente e carente de 

assistência profissional capacitada para contribuir na continuidade do seu cuidado e no 

fortalecimento da sua capacidade de autocuidado fora do âmbito hospitalar. 

Ainda tratando dos achados da análise bivariada, foi verificado na Tabela 8, 

significância estatística entre grau de complexidade de cuidados de enfermagem e performance 

status (p<0,001). Isso indica que há diferença no grau de complexidade de cuidados de 

enfermagem de acordo com o PS das mulheres com câncer da mama readmitidas na oncologia 

clínica.  

Constatou-se também na Tabela 8, significância estatística entre as variáveis 

hipertensão arterial (p = 0,015), sem morbidades (p=0,010) e grau de complexidade, ou seja, a 

presença de hipertensão arterial e a ausência de comorbidades podem influenciar no grau de 

complexidade de cuidados de enfermagem de pessoas com câncer da mama readmitidas na 

oncologia clínica. 
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A partir desse achado de diferença na significância estatística entre ausência de 

comorbidade e grau de complexidade, reflete-se sobre a complexidade clínica da pessoa com 

câncer da mama. Esta pode ou não apresentar comorbidade associada a doença neoplásica e 

quando as possui, o mesmo acontece tanto de forma pregressa como em consequências 

adquiridas a partir do tratamento e suas complicações. Exemplos disso são: a cardiotoxicidade 

causada por alguns protocolos de quimioterapia, a hiperglicemia causada pela terapia com 

corticoide em doses elevadas no tratamento de algumas emergências oncológicas e até como 

medicamentos pertencentes ao grupo que devem ser administrados antes das drogas 

antineoplásicas nas quimioterapias. O próprio câncer, doença crônica que demanda uma 

assistência complexa, dinâmica e de alta tecnologia, já faz com que o grau de complexidade de 

cuidados de enfermagem do indivíduo seja maior se comparado a uma população sem a doença 

oncológica. 

As possíveis influências no desfecho conforme os dados supracitados são aquelas que 

ocorrem se as variáveis forem analisadas separadamente, ou seja, sem interferência de umas 

sobre as outras, podendo ser positivas por falta de comparabilidade devido ausência de análise 

de suas interações até o presente momento.  

Na análise multivariada, considerando as interações das covariáveis e o desfecho grau 

de complexidade de cuidados de enfermagem, algumas associações não se mantiveram 

estatisticamente significantes (Tabela 9). 

 

Tabela 9- Modelagem de Regressão logística binária das possíveis variáveis associadas ao 

grau de complexidade de cuidados de enfermagem das pessoas com câncer de mama 

readmitidas na oncologia clínica (n=108). Rio de janeiro – RJ, 2015  

 

Variáveis 
p-

valor 

Exp B 

(odds) 

Intervalo de 

confiança 

Inferior Superior 

Performance status <0,001 0,1221 0,048 0,424 

Hipertensão arterial 0,024 3,5622 1,245 10,658 

Sem comorbidades 0,476 * * * 

Estadiamento 0,435 * * * 

Tempo de matrícula 0,144 * * * 

Escolaridade 0,844 * * * 
*  Variáveis foram removidas da modelagem de regressão durante a execução por insignificância 
estatísticas. 

1 A razão de chance se mostra como fator de proteção, indicando 88% menos chance da primeira 

categoria do PS (PS 1 e 2) serem classificadas na última categoria do grau de complexidade de cuidados 
de enfermagem (Cuidados semi-intensivos e intensivos). 

2 A razão de chance se mostra como fator de risco, indicando 56% mais chance da primeira categoria da 

Hipertensão (possuir hipertensão) serem classificadas na última categoria do grau de complexidade de 
cuidados de enfermagem (Cuidados semi-intensivos e intensivos). 
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No modelo multivariado, apenas o PS (p<0,001) e a hipertensão arterial (p=0,024) se 

mantiveram estatisticamente associados ao grau de complexidade de cuidados de enfermagem. 

Isso indica que elas são variáveis associadas ao desfecho, ou seja, as mesmas, de formas 

independentes, podem indicar se o grau de complexidade de cuidados de enfermagem é mais 

elevado ou não. 

  Verificou-se que as mulheres com câncer da mama readmitidas na oncologia clínica 

com PS 1 ou 2 têm 88% menos chance de serem classificadas no grau de complexidade de 

cuidados semi-intensivos e intensivos. E esse mesmo grupo de mulheres quando portadoras de 

hipertensão arterial têm 56% mais chance de serem classificadas no grau de complexidade de 

cuidados de enfermagem semi-intensivos e intensivos. 

Rugno (2013), em seu estudo com mulheres com câncer de mama e ginecológicos 

avançados encontrou que a performance status é uma variável preditora para sobrevida dessas 

mulheres, quanto menor sua capacidade funcional obtida pela escala de performance status 

menor será sua sobrevida. A autora não avaliou grau de complexidade de cuidados desses 

pacientes, mas um estudo realizado com pacientes internados em UTI constatou que pacientes 

graves com menores chances de sobrevida demandaram maior carga de trabalho da equipe de 

enfermagem, ou seja, requeriam maior grau de complexidade de cuidados de enfermagem 

(LEITE; SILVA; PADILHA, 2012).  

De acordo com o Manual de Cuidados de Paliativos, a avaliação de pacientes internados 

é fundamental para vigilância da curva evolutiva da doença. Esta é capaz de fundamentar a 

tomada de decisão, previsão de prognóstico e diagnóstico de terminalidade e uma das 

ferramentas para essa avaliação é a escala de performance status (ANCP, 2012). 

A escala de PS é extremamente útil para planejar o tratamento e o cuidado de pacientes 

oncológicos. A mesma pode ser aplicada diariamente em unidades de internação, emergências 

e até consultas ambulatoriais. Sua aplicação é mais simplificada que o instrumento completo 

do SCP de Perroca (2011), sendo composto por apenas o indicador de performance clínica 

obtido pelas respostas de 5 escores.  

A avaliação da capacidade funcional da pessoa com câncer da mama readmitida na 

oncologia clínica por meio do PS poderia permitir, a priori, identificar quais pessoas 

demandariam maior grau de complexidade de cuidados de enfermagem. Isso embasaria uma 

tomada de decisão rápida pela equipe multiprofissional acerca de recursos a serem alocados, 

principalmente humanos, para uma assistência de qualidade e segura (PEREIRA; SANTOS; 

SARGES, 2014). 
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Entretanto, aplicabilidade dessa escala de forma única na assistência de enfermagem, 

não permite a identificação das necessidades de cuidados da clientela a ser assistida. Ela não 

informa os problemas que as pessoas com doença oncológica podem ter em todas as dimensões 

da saúde que a neoplasia acomete, sejam elas biológica, psicossocial ou espiritual. Há, portanto, 

necessidade de investigar outros domínios que contemplariam o estabelecimento do cuidado 

integral e humanizado a essa clientela.  

Já com relação a hipertensão arterial também ser uma variável preditora independente 

para o grau de complexidade de cuidados de enfermagem, destaca-se que o Manual de Cuidados 

Paliativos coloca que o processo de tomada decisão em todos os pacientes oncológicos em 

estádio avançado da doença requer uma avaliação individualizada baseada nas suas 

comorbidades associadas (ANCP, 2012). 

 De acordo com Shi e outros (2015), a sobrevida do câncer da mama feminina diminui 

à medida que o índice de comorbidade aumenta. Pessoas com escores de comorbidade maior 

ou igual a 2, de acordo com a escala de Charlson usada no estudo supracitado, tinham 

aproximadamente 2 vezes mais chances de morrer do que aqueles que não as possui.  

Um estudo numa unidade de oncologia clínica de um hospital espanhol encontrou que 

34% das idosas sobreviventes de câncer da mama em seguimento e sem recorrência da doença 

tinham hipertensão arterial e possuíam índice de comorbidade maior que 2 na escala de 

Charlson. Mas apesar de destacar que pessoas sobreviventes de câncer da mama com mais 

comorbidades tinham suas capacidades funcionais diminuídas em comparação a um grupo sem 

comorbidade, verificou uma correlação baixa entre comorbidade e capacidade funcional em 

pacientes com câncer (GIRONÉS; TORREGROSA; DÍAZ-BEVERIDGE, 2010). 

O manejo das comorbidades aliado ao tratamento para o câncer da mama é um desafio 

para a prática clínica. Este pode complicar a organização do cuidado, pois envolve a 

implementação de intervenções com objetivos em mais de uma doença. Pesquisadores do 

estudo espanhol supracitado destacaram que essa ação de cuidado integral da pessoa com câncer 

da mama envolve tanto a neoplasia como todos os elementos presentes no seu processo saúde-

doença, sendo a mesma de extrema relevância no planejamento assistencial da equipe 

multidisciplinar. O controle das comorbidades, seu tratamento e suas implicações no decorrer 

do processo da doença neoplásica podem diminuir o risco de morbidade e mortalidade, pois 

muitas mulheres com câncer da mama não estão morrendo pelo processo neoplásico, mas sim 

por suas comorbidades (GIRONÉS; TORREGROSA; DÍAZ-BEVERIDGE, 2010). 

De acordo com Santariano e Ragland (1994), a comorbidade era o maior indicador de 

prognóstico em paciente com câncer da mama e o fato foi confirmado por Gironés, Torregrosa 
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e Díaz-Beveridge (2010) quando relataram que pacientes com câncer da mama e comorbidades 

tinham menor taxa de sobrevida. Os mesmos acreditam ainda que o câncer da mama e, 

provavelmente, seu tratamento, possam acelerar o curso de outras condições patológicas. 

A identificação das comorbidades e a inclusão dessa informação na elaboração do 

planejamento assistencial de enfermagem e nas discussões sobre os casos das pessoas 

internadas pela equipe multidisciplinar podem ser uma ferramenta valiosa para seu manejo e 

para evitar complicações evitáveis. 

Durante a readmissão hospitalar, o indivíduo continua sendo portador de suas doenças 

de base, seja hipertensão, diabetes, cardiopatia ou depressão, e por isso, continua necessitando 

das terapêuticas destinadas a essas condições patológicas. Desconsiderar as tais pode 

desencadear descompensação de quadro clínico, que mesmo no alcance da resolutividade do 

motivo que justificou sua readmissão associado a neoplasia, seus antecedentes patológicos não 

desaparecem, muito pelo contrário, podem necessitar de um manejo mais complexo e até 

aumentar o risco de morte dessas pessoas por condições externas ao câncer. 

As características clínicas e psicossociais das pessoas definem seu grau de 

complexidade de cuidados de enfermagem. Por meio deste é possível identificar a demanda de 

atenção dos pacientes em relação a equipe de enfermagem, prever recursos necessários, 

estimular a capacitação da equipe para que a mesma seja capaz de abordar o indivíduo em sua 

totalidade, compreendendo e prestando um cuidado humanizado e integral.  

De acordo com Pagliarini e Perroca (2008) e Cirilo e outros (2016), o índice de 

sobrecarga dos profissionais de enfermagem aumentou nos últimos anos devido a elevação da 

demanda sem o aumento na proporção dos recursos humanos em quantidade em qualidade 

adequadas para uma assistência de qualidade. Nas últimas décadas, tem-se diminuído o tempo 

de permanência no hospital, pacientes recebem alta hospitalar com níveis mais altos de 

complexidade requerendo maior auxílio, conhecimento e capacidade para seu autocuidado em 

seu domicílio. A equipe de enfermagem tem tido menor tempo para elaborar planejamentos de 

alta com as devidas orientações que poderiam facilitar a continuidade do cuidado e até fazendo 

vínculos entre pontos da rede de atenção para que o indivíduo pudesse ter um acompanhamento 

facilitado na atenção primária mais próxima de sua residência. 

É importante que a pessoa com câncer da mama compreenda a importância e como deve 

proceder quanto as terapêuticas que devem ser continuadas em seu domicílio na alta hospitalar. 

O reconhecimento dos sinais de alerta para que a mesma procure um serviço de saúde 

especializado em oncologia antes que o problema piore é suma relevância, devendo ser capaz 
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de implementar medidas importantes para seu processo de reabilitação, melhor qualidade de 

vida e maior segurança no seu autocuidado. 

A enfermeira deve realizar um gerenciamento do cuidado com etapas dentro do processo 

de enfermagem que envolva orientações para família e paciente acerca da: importância da 

continuidade da administração de medicamentos prescritos em seu domicílio, continuidade do 

seguimento com médico generalista na atenção primária, cardiologista ou endocrinologista em 

caso de presença de comorbidades; esclarecimentos quanto a possíveis complicações que 

poderão surgir nos primeiros dias de alta hospitalar e medidas necessárias ao seu manejo ainda 

no domicílio.  

Conhecer o perfil dessas pessoas com câncer da mama em situação de readmissão, bem 

como detectar quais pontos se associam ao grau de complexidade, facilita com que a enfermeira 

gerencie o cuidado a ser prestado. Esse cuidado deve ser voltado às reais necessidades de saúde 

da clientela, priorizando aqueles que podem diminuir os problemas de saúde, reduzir o seu grau 

de complexidade requerido e, consequentemente, auxiliar na aquisição de autonomia diante do 

processo de doença. 

A tomada de decisão, instrumentalizada pelo grau de complexidade, se insere no 

gerenciamento do cuidado, tanto na assistência indireta quanto na assistência direta. A 

enfermeira oncológica que conhece as singularidades das pessoas as quais assiste, tem seu 

processo de trabalho pautado nas condições, estruturas e recursos indispensáveis para a 

dispensação de uma assistência de enfermagem oncológica segura e de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Como limitação do estudo, destaca-se que a caracterização das pessoas com câncer da 

mama readmitidas na oncologia foi obtida por meio de fonte secundária de informação. Quando 

as informações não eram registradas no prontuário e nos sistemas de informação utilizados no 

cenário do estudo, não foi possível obtê-las, visto que este foi um estudo retrospectivo com 

dados coletados a partir da técnica de análise documental. 

Apesar do sistema de informação e dos prontuários da população atendida nesse cenário 

serem bem organizados e ricos em informações clínicas, alguns dados relativos ao perfil 

sociodemográfico não foram encontrados, equivalendo a dados ausentes no banco de dados 

utilizado para a análise. Destaca-se também que o grau de complexidade dessa amostra foi 

obtido com a mesma técnica supracitada e dois indicadores do instrumento de SCP de Perroca 

(2011) apresentam certo grau de subjetividade, são eles o suporte emocional e a educação em 

saúde. Os dados referentes a esses indicadores, se coletados a partir de uma avaliação frente 

com a frente com a pessoa internada após anamnese e exame físico, poderiam ter seus escores 

modificados. Isso seria devido a possibilidade do vínculo singular estabelecido entre 

determinados pacientes e examinadores, propiciando interações e compartilhamento de 

informações distintamente. 

Apesar disso, o SCP de Perroca (2011) não perde sua funcionalidade se for empregado 

a partir de uma análise documental, visto que a própria autora realizou uma categorização do 

grau de complexidade de cuidados de enfermagem em um hospital de São Paulo a partir dessa 

mesma técnica de coleta de dados, verificando concordância entre avaliadores (FAEDA; 

PERROCA, 2016). 

Destaca-se também que optou-se por não avaliar a religião e raça das pessoas com 

câncer da mama readmitidas na oncologia clínica visto que tais informações não faziam parte 

majoritariamente dos instrumentos de coleta de dados utilizados na oncologia clínica. Não havia 

campos específicos para os tais nos sistemas de informação utilizados no cenário do estudo. 

Registro de religião constava rigorosamente apenas em prontuários de pacientes cuja religião 

implicava diretamente na escolha de determinada conduta médica, por exemplo, os 

Testemunhas de Jeová. 
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FUTURAS PESQUISAS 

 

Serão necessários novos estudos abordando a readmissão hospitalar na oncologia, pois 

essa ainda é uma área pouco explorada no Brasil. Assim como estudos relacionando a 

classificação de pacientes quanto a seu grau de complexidade e o gerenciamento do cuidado 

em oncologia. O aprofundamento dessa temática pode aumentar a sensibilidade dos tomadores 

de decisão para o impacto da qualidade da assistência no processo saúde doença da população, 

redução de custos para os serviços de saúde, ajudando a reduzir episódios de readmissões 

hospitalar e facilitando a descentralização da atenção oncológica para os distintos pontos da 

rede de saúde. 

Em termos de futuras linhas de investigação, considera-se que o estudo possa ser 

aperfeiçoado no sentido de levantar associações do grau de complexidade, readmissões 

hospitalares e perfil de clientela durante seu itinerário terapêutico através de análises 

multivariadas, recorrendo a modelos de regressão linear. Uma análise futura, poderia 

acompanhar grupos de pessoas durante toda sua internação, categorizando seu grau de 

complexidade de cuidado diariamente e comparando um grupo que tem um planejamento de 

alta elaborado de forma sistemática em conjunto com família e comunidade e um outro grupo 

que recebe as orientações de alta sem uma sistematização rigorosa e envolvimento de família e 

comunidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A magnitude do câncer da mama na população brasileira e mundial tem merecido 

destaque por parte da população, serviços e profissionais de saúde. A doença, mesmo quando 

detectada precocemente demanda terapêutica especializada para sua cura e seguimento.  

No Brasil, ainda há muitos casos de câncer da mama sendo diagnosticados tardiamente 

e, também, muitas pessoas demandando assistência de alta complexidade nos serviços de saúde 

públicos para seu tratamento, seja ele com objetivo curativo ou paliativo. De acordo com o 

perfil das pessoas com câncer, estadiamento da doença e quadro clínico, surgem suas 

necessidades de saúde ou problemas que demandam de forma individualizada a assistência de 

uma equipe multiprofissional.  

Sabe-se que devido as complicações da doença, as pessoas são submetidas a diversos 

episódios de internações e readmissões hospitalares ao longo da sua trajetória no processo de 

adoecimento. A cada internação de uma pessoa com câncer da mama, o serviço de saúde gera 

custos, utiliza de recursos materiais, logísticos e humanos para a execução do atendimento aos 

problemas apresentados pela clientela, objetivando promover sua reabilitação e autonomia e 

visando a continuidade do cuidado após a alta hospitalar. 

Os dados empíricos possibilitaram evidenciar o perfil das pessoas com câncer da mama 

readmitidas na oncologia clínica da instituição investigada. Esse é composto em maioria por: 

uma população feminina, acima de 50 anos, baixo grau de escolaridade, baixa renda, residentes 

na região metropolitana do Rio de Janeiro, com estadiamento avançado da doença, baixa 

capacidade funcional, matriculadas na instituição há menos de 5 anos, presença de 

comorbidades, com destaque para a hipertensão arterial e com discreta predominância do 

intervalo de readmissão em até 10 dias.  

O estadiamento, a capacidade funcional, o antecedente pessoal de hipertensão arterial, 

bem como a ausência de comorbidades foram variáveis que diferenciaram os pacientes em 

relação ao grau de complexidade de cuidados de enfermagem. No entanto, após a análise 

multivariada apenas a capacidade funcional e o antecedente pessoal para hipertensão arterial se 

mantiveram associadas ao grau de complexidade de cuidados de enfermagem das pessoas com 

câncer da mama readmitidas no cenário do estudo.  

Conhecer os aspectos dessas readmissões, bem como as pessoas com câncer da mama e 

seu grau de complexidade de cuidados pode ser uma ferramenta para direcionamento do 

gerenciamento do cuidado de enfermagem mais alinhado às demandas dos usuários. 
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Verificou-se aqui o perfil das pessoas readmitidas e em quais categorias de cuidados 

suas demandas e necessidades se enquadravam. É importante destacar que a classificação dos 

pacientes em graus de complexidade de cuidados tem sido amplamente discutida no Brasil para 

dimensionar equipe de enfermagem de forma qualitativa e quantitativa, mas essa ferramenta 

pode ser utilizada para instrumentalizar de maneira ampla o gerenciamento da assistência 

prestada. Ela pode ser utilizada por gestores para embasar tomada de decisões, auxiliar na 

previsão de custos e recursos, facilitando a alocação e otimização dos mesmos. Pode também 

ser amplamente utilizada no gerenciamento da assistência direta, pois permite que a enfermeira, 

sistematicamente, conheça as necessidades de saúde do indivíduo que assiste, priorize aquelas 

de maior complexidade e/ou urgência, organize o ambiente para que a assistência seja prestada 

de forma segura, embase a construção do planejamento assistencial durante a internação e 

também a elaboração de um plano de cuidados para alta, considerando a promoção da 

autonomia das pessoas sobre seu processo de saúde-doença. 

A classificação do grau de complexidade e o gerenciamento do cuidado na atenção 

oncológica facilitam que sejam cumpridos os princípios dos SUS e da Política de Atenção 

Oncológica no que tange a integralidade. Isto subsidia a prestação de um cuidado integral, 

permitindo sua continuidade de forma compatível a cada nível de atenção, compartilhando e 

apoiando o cuidado com paciente, família e comunidade e articulando os distintos pontos da 

rede de atenção à saúde. 

Uma assistência de enfermagem segura e de qualidade exige conhecimento de sua 

clientela e suas demandas, dos serviços de saúde os quais fazem parte, bem como dos recursos 

e condições indispensáveis para sua garantia. 

A qualidade de vida da pessoa com câncer, bem como sua dignidade, devem ser as metas 

dos serviços de saúde, e os fatores que impactam nessa qualidade, como as readmissões 

hospitalares e o elevado grau de complexidade de cuidados, devem ser reduzidos ou 

minimizados. A qualidade assistencial com o envolvimento dos profissionais de saúde e 

gestores pode ser um meio valioso para o alcance dessas metas. 
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Santo: estudo ecológico descritivo no período 2005-2009. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 

DF, v. 21, n. 2, p. 275-282, 2012. Disponível em:  

< http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?pid=S1679-49742012000200010&script=sci_arttext> 

Acesso em: 11 ago. 2015. 

 

PEIXOTO, I.S. et al. Análise do perfil dos pacientes oncológicos sem possibilidades 

terapêuticas de curas atuais: verificação da demanda por cuidados paliativos em hospital 

universitário. Revista Hospital Pedro Ernesto, v.10, n.1, mar, 2011. Disponível em: 

<http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=123>. Acesso em: 01 out. 2015. 

 

PEREIRA, D.T.S et al. Condutas terapêuticas utilizadas no manejo da dor em oncologia. 

Revista de Pesquisa Cuidado e Fundamental Online, v.7, n.1, 1883-90, jan-mar, 2015. 

Disponível em: <http://www.index-f.com/pesquisa/2015/r71883.php>. Acesso em: 01 out. 

2016. 

 

PEREIRA, E.E.B; SANTOS, N.B; SARGES, E.S.N.F. Avaliação da capacidade funcional 

do paciente oncogeriátrico hospitalizado. Revista PAN-Amaz Saúde, v. 5, n.4, p. 37-44, 

2014. Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/rpas/v5n4/v5n4a05.pdf >. Acesso em: 

01 out. 2016.  

 

PERROCA, M.G; JERICÓ, M.A; PASCHOAL, J.V.L. Identificação de necessidades de 

cuidados dos pacientes com e sem uso de instrumento de classificação. Rev Esc 

Enfermagem, São Paulo, v.48, n.4, p.6254-30, 2014. Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br/reeusp/article/view/88476>. Acesso em: 09 out. 2015. 

 

PERROCA, M.G. The new version of a patient classification instrument: assessment of 

psychometric properties. Journal of Advanced Nursing, v.69, n.8, p. 1862-68, ago, 2013. 

Disponível em: < http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1111/jan.12038>. Acesso 

em: 09 out. 2015. 

 

 

 



102 

 

PERROCA, M.G.  Desenvolvimento e validação de conteúdo da nova versão de um 

instrumento para classificação de pacientes. Rev. Latino-Am. Enfermagem., v. 19, n. 1, 9 

p. jan-fev, 2011. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

11692011000100009&script=sci_arttext&tlng=pt > Acesso em: 10 fev. 2015.   

 

______. Instrumento para classificação de pacientes: opinião de usuários e análise de 

indicadores de cuidado. Rev Esc Enferm, USP, v. 42, n.4, p.656-64, 2008. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v42n4/v42n4a06.pdf>. Acesso em: 1 out. 2015. 

 

PERROCA, M.G. EK, A.C. Assessing patient's care requirements: a comparition of 

instruments. Scan J Caring Sci, v.21, n.3, p.390-6, set, 2007. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17727552 >. Acesso em: 1 out. 2015. 

 

PERROCA. M.G.; GAIDZINSKI, R.R. Sistema de classificação de pacientes: construção e 

validação de um instrumento. Rev.Esc.Enf.USP, v.32, n.2, p. 153-68, ago. 1998. Disponível 

em:<http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/430.pdf > Acesso em: 10 fev. 2015. 

 

PESSÔA, L.R, et al. Manual do gerente: desafios da média gerência na saúde. Rio de 

Janeiro, Ensp. 2011.  

 

PESTANA, L.C; SANTOS, F.H.E. Perfil de idosos em situação de readmissão hospitalar 

de um hospital universitário do rio de janeiro. Campo Grande: 16 SENPE, jun. 2011.  

 

PINHEIRO, A.B. et al. Câncer de mama em mulheres jovens: análise de 12.689 casos. 

Revista Brasileira de Cancerologia, v. 59, n.3, p. 351-59, set. 2013. Disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/rbc/n_59/v03/pdf/05-artigo-cancer-mama-mulheres-jovens-analise-

casos.pdf> Acesso em: 01 ago. 2016. 

 

POLIT, D. F.; HUNGLER, B. P. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5. ed., Porto 

Alegre: Artes Médicas, 2004. 

 

RIESGO, I. S, et al. Câncer de mama em homem: relato de caso e revisão de literatura. 

Revista da AMRIGS, Porto Alegre, v. 53, n.2, p.198-201, abr-jun, 2009. Disponível em: 

<http://www.amrigs.org.br/revista/53-02/26-250-cancer_de_mama_em_homem.pdf> Acesso 

em: 10 set. 2015. 

 

ROCHA, R.M; SCHNEIDER, R.S; MOREIRA, I. Cardio-oncologia: onde estamos? Revista 

Hospital Universitário Pedro Ernesto, v.12, n.1, p.93-9, ago. 2013. Disponível em: 

<http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=411>. Acesso em: 01 set. 2016. 

 

RODRIGUES, J.D; CRUZ, M.S; PAIXÃO, A.N. Uma análise da prevenção do câncer de 

mama no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 10, p.3163-76, 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/csc/v20n10/1413-8123-csc-20-10-3163.pdf >Acesso em: 01 set. 

2016. 

 



103 

 

ROSE, D.P; GRACHECK; VONA-DAVIS, L. The Interactions of Obesity,Inflammation 

and Insulin Resistance in Breast Cancer. Journal Cancers,v. 7, p. 2147-2168. 2015. 

Disponível em: <http://www.mdpi.com/journal/cancers>. Acesso em: 01 out. 2016. 

 

RUGNO, F.C. Avaliação da fase de transição para cuidados paliativos exclusivos em 
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ANEXO A – Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B- Regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Quadro 2.1 - Divisão político-administrativa, segundo as Regiões de Governo, municípios, distritos e regiões  

administrativa do Estado do Rio de Janeiro - 2011 
Regiões de Governo, 

municípios, 
distritos e regiões 

administrativas 

  
Regiões de Governo, municípios, 
distritos e regiões administrativas 

  

Regiões de Governo, municípios, 
distritos e regiões administrativas 

  

Regiões de Governo, 
municípios, 

distritos e regiões 
administrativas 

Região Metropolitana   Região Noroeste Fluminense    Região Serrana    Região do Médio Paraíba  

   Rio de Janeiro      Itaocara       Cordeiro       Itatiaia 

      I      RA - Portuária          Itaocara          Cordeiro          Itatiaia 

      II     RA - Centro          Laranjais          

      III    RA - Rio Comprido          Portela       Duas Barras      Pinheiral 

      IV    RA - Botafogo          Jaguarembé          Duas Barras          Pinheiral  

      V     RA - Copacabana          Estrada Nova          Monerat     

      VI     RA - Lagoa          Batatal          Fazenda do Campo      Piraí  

      VII    RA - São Cristóvão              Vargem Grande          Piraí 

      VIII   RA - Tijuca      Itaperuna              Cacaria  

      IX     RA - Vila Isabel          Itaperuna      Macuco          Arrozal 

      X      RA - Ramos          Nossa Senhora da Penha           Macuco          Santanésia 

      XI     RA - Penha          Itajara         

      XII    RA - Inhaúma          Comendador Venâncio      Nova Friburgo      Porto Real 

      XIII   RA - Méier          Retiro do Muriaé          Nova Friburgo          Porto Real 

      XIV    RA - Irajá          Boa Ventura          Riograndina     

      XV     RA - Madureira          Raposo          Campo do Coelho      Quatis  

      XVI    RA - Jacarepaguá              Amparo          Quatis 

      XVII   RA - Bangu      Laje do Muriaé          Lumiar          Ribeirão de São Joaquim 

      XVIII  RA - Campo Grande          Laje do Muriaé          Conselheiro Paulino          Falcão 

      XIX    RA - Santa Cruz              São Pedro da Serra     
      XX     RA - Ilha do 
Governador      Miracema           Muri      Resende 

      XXI    RA - Paquetá          Miracema              Centro 

      XXII   RA - Anchieta          Paraíso do Tobias      Petrópolis          Agulhas Negras 

      XXIII  RA - Santa Teresa          Venda das Flores          Petrópolis          Pedra Selada 

      XXIV   RA - Barra da Tijuca              Cascatinha          Visconde de Mauá 

      XXV    RA - Pavuna      Natividade          Itaipava          Fumaça 

      XXVI   RA - Guaratiba          Natividade          Pedro do Rio          Engenheiro Passos 

      XXVII  RA - Rocinha          Ourânia          Posse     

      XXVIII RA - Jacarezinho          Bom Jesus do Querendo          Rio Claro (5) 
      XXIX   RA - Complexo do 
Alemão          Santa Maria Madalena          Rio Claro 

      XXX    RA - Maré      Porciúncula          Santa Maria Madalena          Lídice 

      XXXI   RA - Vigário Geral          Porciúncula          Triunfo          São João Marcos 

      XXXIII RA - Realengo          Purilândia          Santo Antônio do Imbé          Passa Três 
      XXXIV  RA - Cidade de 
Deus          Santa Clara          Doutor Loretti          Getulândia 

  Belford Roxo       Santo Antônio de Pádua          Sossego do Imbé      Rio das Flores 

      (divisão em Subprefeituras)          Santo Antônio de Pádua              Rio das Flores 

           Baltazar      São José do Vale do Rio Preto          Manuel Duarte 

  Duque de Caxias           Santa Cruz          São José do Vale do Rio Preto          Taboas 

     Duque de Caxias          Marangatu              Abarracamento 

     Campos Elíseos          São Pedro de Alcântara      São Sebastião do Alto     

     Imbariê          Monte Alegre          São Sebastião do Alto      Valença 

     Xerém          Paraoquena          Valão do Barro          Valença 

           Ibitiguaçu          Ipituna          Barão de Juparanã 

  Guapimirim           Campelo              Santa Izabel do Rio Preto 

     Guapimirim          Sumidouro           Pentagna (6) 

       São José de Ubá          Sumidouro          Parapeúna 

  Itaboraí          (divisão em Vilas)          Campinas          Conservatória 

     Itaboraí              Dona Mariana      

     Porto das Caixas      Varre-Sai           Soledade       Volta Redonda 

     Itambi          Varre-Sai              Volta Redonda 

     Sambaetiba          Teresópolis      

     Visconde de Itaboraí   Região Norte Fluminense          Teresópolis   

Região Centro-Sul 
Fluminense 

     Cabuçu              Vale do Paquequer (Cruzeiro)     

     Manilha      Campos dos Goytacazes          Vale do Bonsucesso (Bonsucesso)       Areal  

     Pacheco   
       Sede 
(Campos,Guarus,Ururaí,Sta.Cruz              Areal 

           e Cambaíba)      Trajano de Moraes      

   Itaguaí (1)          Goytacazes          Trajano de Moraes   
   Comendador Levy 
Gasparian  

      Itaguaí          Santo Amaro de Campos           Visconde de Imbé   
     Comendador Levy 
Gasparian 

      Ibituporanga          São Sebastião de Campos           Dr. Elias          Afonso Arinos 

           Mussurepe          Vila da Grama     

   Japeri           Travessão          Sodrelândia      Engenheiro Paulo de Frontin 

      Japeri          Morangaba       
       Engenheiro Paulo de 
Frontin 

           Ibitioca   Região das Baixadas Litorâneas (3)          Sacra Família  

   Magé           Dores de Macabu              Morro Azul        (continua) 
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       Magé          Morro do Coco      Araruama     

       Santo Aleixo          Santo Eduardo (Santa Bárbara)          Araruama      Mendes  

   Rio D'Ouro (Distrito Agrícola)           Serrinha (Paciência)          Morro Grande          (divisão em Bairros) 

       Suruí          Tocos          São Vicente de Paulo      Miguel Pereira     

       Guia de Pacobaíba          Santa Maria          Praia Seca          Miguel Pereira 

       Vila Inhomirim          Vila Nova           Iguabinha          Governador Portela 

   Maricá (2)          Dr. Matos      Armação dos Búzios          Conrado 

     (divisão em Bairros)          Murundu          Armação dos Búzios      Paraíba do Sul  

   Mesquita       Carapebus      Arraial do Cabo           Paraíba do Sul 

       (divisão em Bairros)          1ª RA - Centro          Arraial do Cabo          Vila Salutáris 

   Nilópolis           2ª RA - Ubás          Figueira          Inconfidência  

       Nilópolis          3ª RA - Rodagem          Monte Alto          Werneck 

       Olinda          4ª RA - Praia de Carapebus          Pernambuca      Paty do Alferes 

   Niterói    Cardoso Moreira      Cabo Frio          Paty do Alferes 

     (divisão em Bairros)          Cardoso Moreira          Cabo Frio          Avelar 

   Nova Iguaçu           São Joaquim          Tamoios      Sapucaia 
       (divisão em Unidades 
Regionais de Governo)      Conceição de Macabu      Cachoeiras de Macacu          Sapucaia 

   Paracambi           Conceição de Macabu          Cachoeiras de Macacu          Anta 
       (divisão em Bairros e 
Comunidades Rurais)          Macabuzinho          Japuíba   

       Nossa Senhora da 
Aparecida 

   Queimados       Macaé           Subaio          Jamapará 
     (divisão em Bairros; em fase 
de implantação)          Macaé      Casimiro de Abreu          Pião 

          Córrego do Ouro          Casimiro de Abreu      Três Rios  

           Cachoeiros de Macaé          Barra de São João          Três Rios 

          Glicério          Professor Souza          Bemposta 

          Frade          Rio Dourado    

           Sana       

   São Gonçalo            

      São Gonçalo              Vassouras 

       Ipiíba      Quissamã       Iguaba Grande          Vassouras 

       Monjolo          Quissamã          Iguaba Grande          Andrade Pinto 

       Neves                 Ferreiros 

       Sete Pontes      São Fidélis       Rio Bonito          Sebastião de Lacerda 

           São Fidélis          Rio Bonito     

   São João de Meriti          Ipuca          Boa Esperança   Região da Costa Verde (7) 

       São João de Meriti           Pureza          Basílio     

       São Mateus          Colônia          Angra dos Reis  

       Coelho da Rocha           Cambiasca      Rio das Ostras           Angra dos Reis 

       Araruama            (divisão em Bairros)   
       Cunhambebe (sede em 
Frade) 

       São Francisco de Itabapoana       
       Ilha Grande (sede em 
Abraão)  

   Seropédica          São Francisco de Itabapoana      São Pedro da Aldeia          Mambucaba 

       Seropédica          Barra de Itabapoana          (divisão em Bairros)     

           Praça João Pessoa          Mangaratiba  

   Tanguá          Saquarema          Mangaratiba 

       Tanguá      São João da Barra           Saquarema          Conceição de Jacareí 

           São João da Barra          Bacaxá          Itacuruçá 

Região Noroeste Fluminense          Atafona          Sampaio Correia          Muriqui 

           Grussaí              Serra do Piloto 

   Aperibé           Cajueiro      Silva Jardim           Praia Grande 

       Aperibé          Pipeiras          Silva Jardim     

           Barcelos          Aldeia Velha      Paraty 

   Bom Jesus do Itabapoana              Gaviões          Paraty 

       Bom Jesus do Itabapoana   Região Serrana          Correntezas          Parati Mirim 

       Calheiros      Bom Jardim              Tarituba 

       Rosal          Bom Jardim   Região do Médio Paraíba     

       Carabuçu          São José do Ribeirão       Barra do Piraí     

       Pirapetinga          Banquete          Barra do Piraí     

      Serrinha          Barra Alegre          Dorândia – São José do Turvo     

       Cambuci      Cantagalo          Vargem Alegre     

       Monte Verde          Cantagalo          Ipiabas     

       São João do Paraíso          Santa Rita da Floresta      Barra Mansa      

       Cruzeiro          Euclidelândia          Barra Mansa     

       Funil          São Sebastião do Paraíba          Floriano     

      Três Irmãos          Boa Sorte          Rialto     

     Italva      Carmo          Nossa Senhora do Amparo      

       Italva          Carmo          Antônio Rocha      

       Paraíso          Córrego da Prata          Santa Rita de Cássia (4)     

       Lagarto          Porto Velho do Cunha        

       Dr Mattos           

Fontes: Lei no 1.227, de 17/11/1987, que aprovou o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 1988/1991; Leis complementares no 64, nº 97 e nº 105, de 21/09/1990, 2/10/2001 

e 4/07/2002, respectivamente; Instituto Pereira Passos - IPP e Prefeituras Municipais. (1) Passou a fazer parte da 
Região Metropolitana pela Lei Complementar n° 130, de 21 de outubro de 2009. (2) Passou a fazer parte da 
Região Metropolitana pela Lei Complementar n° 133, de 15 de dezembro de 2009. (3) Teve sua composição 

alterada pela Lei Complementar n° 133, de 15 de dezembro de 2009, que reconduziu Maricá à Região 
Metropolitana. (4) Desmembrado do 1º distrito, em 25/10/2006. (5) Fazenda da Grama, Santana e Pouso Seco, 
relacionadas como distritos nos Anuários anteriores, são localidades do 4°, 2º e 5° Distritos, respectivamente. (6) 

Nome atual do Distrito de Rio Bonito. 7) Teve sua composição alterada pela Lei Complementar n° 130, de 21 de 
outubro de 2009, que reconduziu Itaguaí à Região Metropolitana.     
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APÊNDICE A - Instrumento coleta de dados 

 

GRAU DE COMPLEXIDADE DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM 

READMISSÃO HOSPITALAR NA ONCOLOGIA CLÍNICA DE CÂNCER DA 

MAMA 

 

Número do instrumento:___________ 

PARTE 1 

 

ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS: 

Q01. Sexo: (1) Masculino (2) Feminino                                   

Q02. Idade: (1) 18 a 30 anos  (2) 31 a 50 anos  (3) 51 a 59 anos (4) > ou igual a 60 anos  

Q03. Estado Civil: (1) Solteiro            (2) Casado           (3) Divorciado      (4) Viúvo 

Q04. Escolaridade: (1) Fundamental   (2) Médio             (3) Superior          (4) Nenhum 

Q05. Ocupação profissional principal:                             (1) Aposentado (a) 

         (2) Outras, especifique:________________________________________________  

Q06. Presença de suporte social ou familiar: (1) Sim  (2) Não  

Q07. Renda mensal:  (1) < 1 salário mínimo         (2) 1 a 2 salários mínimos  

                                      (3) 3 a 5 salários mínimos    (4) > 5 salários mínimos 

Q08. Município e estado de origem ou qual cidade você mora/morava antes de começar a tratar 

o câncer: ________________________________________________________  

 

 

ASPECTOS CLÍNICO PATOLÓGICOS: 

Q09. Tempo de matrícula no INCA:     (1) Menos de 1 ano        (2) 1 a 5 anos   

                                                               (3) 6 a 10 anos                (4) Mais de 11 anos  

Q10. Motivo de internação (causa que levou a internação atual): ________________  

______________________________________________________________________  

Q11. Nível de atenção na rede assistencial que ocorreu diagnóstico:              

(1) Primária     (2) Secundária    (3) Terciária    (4) Desconhecido 

Q.12. Estadiamento da doença : ____________________________________________ 

Q13. Presença de Comorbidades:   (1) Hipertensão arterial                    (2) Diabetes   

          (3) Outras. Especifique: _________________________________ (4) Não possui 

Q.14. Escala perfomance status (PS) - Escala Zubrod (ECOG) :  

   (1) PS 0: atividade normal 

   (2) PS 1: sintomas da doença, mas deambula e leva seu dia a dia normal  

   (3) PS 2: fora do leito mais de 50% do tempo 

 (4) PS 3: no leito mais de 50% do tempo, carente de cuidados mais intensivos 

 (5) PS 4: preso no leito. 

Q.15. Readmissão hospitalar: (1) até 10 dias após alta  (2) entre 11 e 30 dias após alta.  
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Número do instrumento:___________ 

PARTE 2 

CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES SEGUNDO Perroca(2011): 

Q16.  Planejamento e coordenação do processo de cuidar: 

(1) Manutenção do planejamento da assistência de enfermagem (SAE); 

(2) Revisão, em parte, do planejamento da assistência de enfermagem (SAE); 

(3) Elaboração do planejamento da assistência de enfermagem (SAE) envolve participação de 

profissionais da equipe de enfermagem ou requer alocação de recursos intra-institucionais; 

(4) Elaboração do planejamento da assistência de enfermagem (SAE) envolve participação da 

equipe multiprofissional ou requer alocação de recursos extra-institucionais ou junto à 

comunidade. 

Q17. Investigação e Monitoramento 

(1) Sinais vitais (3 vezes ao dia); exames diagnósticos simples (até 15 minutos); avaliação clínica; 

pesagem e verificação de outras medidas antropométricas; escalas de mensuração (1vez ao dia);  

(2) Sinais vitais e saturação de O2 (3 vezes ao dia); desobstrução de vias aéreas (até 3 vezes ao dia); 

auxílio em exames diagnósticos e terapêuticos de média complexidade (15-30 minutos); escalas de 

mensuração (2-3 vezes ao dia);  

(3) Sinais vitais, saturação de O2, PAM (4-6 vezes ao dia); desobstrução de vias aéreas (4-6 vezes ao 

dia); auxílio em exames diagnósticos e terapêuticos de média complexidade (30-50 minutos); 

atendimento de urgências; escalas de mensuração (4-6 vezes ao dia); 

(4) Sinais vitais, saturação de O2, PIC e outros (maior 6 vezes ao dia); cuidados com tubo 

endotraqueal e equipamentos de ventilação mecânica; auxílio em exames diagnósticos e 

terapêuticos tais como hemodiálise, swan-ganz, etc. (maior que 50 minutos); atendimento de PCR; 

escalas de mensuração (mais que 6 vezes ao dia). 

Q.18. Cuidado corporal e eliminações 

(1) Auto-suficiente 

(2) Requer orientação e/ou supervisão de enfermagem e/ou auxílio de enfermagem para 

vestir-se ou deslocar-se para o toalete, banho de chuveiro, higiene oral, controle das 

eliminações; tricotomia e higiene pré-operatória;  

(3) Requer atuação de enfermagem para as atividades de higiene pessoal e medidas de 

conforto (até 6 vezes ao dia): colocação de comadre e papagaio, troca de fraldas, absorventes; 

esvaziamento e/ou troca de bolsa coletora, controle de cateteres, drenos, dispositivo para 

incontinência urinária e estomas;  

(4) Requer atuação de enfermagem para as atividades de higiene pessoal e medidas de 

conforto (mais de 6 vezes ao dia): colocação de comadre e papagaio, troca de fraldas, absorventes; 

esvaziamento e/ou troca de bolsa coletora, controle de cateteres, drenos, dispositivo para 

incontinência urinária e estomas. 

Q19. Cuidados com pele e mucosas 

(1) Orientação e supervisão de medidas preventivas de lesões de pele; 

(2) Medidas preventivas de lesões de pele até 3 vezes ao dia; troca de curativo de pequena 

complexidade técnica em uma ou mais áreas do corpo (1vez ao dia);  

(3) Medidas preventivas de úlcera por pressão (4-6 vezes ao dia); troca de curativo de pequena ou 

média complexidade técnica em uma ou mais áreas do corpo (2-3 vezes ao dia); mudança de 

decúbito (até 6 vezes ao dia);  

(4)  Medidas preventivas de úlcera por pressão (maior 6 vezes ao dia); troca de curativo de média 

complexidade técnica em uma ou mais áreas do corpo (mais de 3 vezes ao dia) ou de alta 

complexidade técnica (1vez ao dia); mudança de decúbito (mais de 6 vezes ao dia). 
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Q20. Nutrição e Hidratação  

(1) Auto-suficiente; 

(2) Requer orientação e/ou supervisão e/ou auxílio de enfermagem para alimentar-se e/ou 

ingerir líquidos; controle hídrico;  

(3) Requer atuação de enfermagem para alimentar-se e ingerir líquidos e/ou alimentação por 

sonda nasogástrica ou nasoenteral ou estoma (até 6 vezes ao dia);  

(4) Requer atuação de enfermagem para alimentar-se e ingerir líquidos e/ou alimentação por 

sonda nasogástrica ou nasoenteral ou estoma (mais de 6 vezes ao dia); atuação de enfermagem para 

manipulação de cateteres periféricos ou centrais para nutrição e/ou hidratação. 

Q21. Locomocão e atividade 

 (1) Auto-suficiente 

(2) Requer auxílio para deambulação e/ou encorajamento, orientação e supervisão para 

movimentação de segmentos corporais, deambulação ou uso de artefatos (órteses, próteses, muletas, 

bengalas, cadeiras de rodas, andadores); 

(3) Requer atuação de enfermagem para deambulação até 2 vezes ao dia: passagem da cama 

para cadeira e vice versa com auxílio de dois colaboradores, treino para deambulação e para 

as atividades da vida diária (AVD); transporte dentro da unidade com acompanhamento do 

pessoal de enfermagem;  

(4) Requer atuação de enfermagem para deambulação mais de 2 vezes ao dia: passagem da 

cama para cadeira e vice versa com auxílio de mais de dois colaboradores; transporte fora da 

unidade com acompanhamento do pessoal de enfermagem.  

Q22.  Terapêutica  

(1) Requer medicação (1- 3 vezes ao dia); colocação e troca de infusões (1-2 vezes ao dia); 

(2) Requer medicação (4 vezes ao dia) colocação e troca de infusões (3-4 vezes ao dia); cuidados com 

sonda nasogátrica, nasoenteral ou estoma; oxigenoterapia; 

(3) Requer medicação (6 vezes ao dia); colocação e troca de infusões (5-6 vezes ao dia); medicações 

específicas para exames de diagnóstico e/ou cirurgia (laxantes,enemas); cuidados com cateter 

periférico; uso de sangue e derivados, expansores plasmáticos ou agentes citostáticos; diálise 

peritonial;  

(4) Requer medicação a cada 2 horas ou horária; colocação e troca de infusões (mais de 6 vezes ao 

dia); uso de drogas vasoativas ou outras que exigem maiores cuidados na administração; 

cuidados com cateter epidural e central; hemodiálise. 

Q23. Suporte emocional  

(1) Paciente/ família requer suporte através de conversação devido a preocupações cotidianas 

ou com relação à doença, tratamento e processo de hospitalização; 

(2) Paciente/ família requer suporte através de conversação devido à presença de ansiedade, 

angústia ou por queixas e solicitações contínuas; 

(3) Paciente/ família requer conversação e suporte psicológico devido à presença de apatia, 

desesperança, diminuição do interesse por atividades ou aumento da frequência dos sintomas 

de ansiedade;  

(4) Paciente/ família requer reinteradas conversações e apoio psicológico; recusa de cuidados 

de atenção à saúde, problemas psicossociais.  

Q24. Educação à Saúde  

(1) Orientações ao paciente/família na admissão; 

(2) Orientações ao paciente/família: pré-pós-operatórias, procedimentos, resultado de testes, 

de alta; 

(3) Orientações ao paciente/família com problemas de comunicação (cego, surdo, problemas mentais, 

distúrbios de linguagem), sócio-culturais, ou proveniente de outras culturas; com dificuldade de 
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compreensão e/ou resistência às informações recebidas; orientações sobre manejo de 

equipamentos e/ou materiais especiais no domicílio; 

(4) Orientações reiteradas ao paciente/família sobre autocuidado, orientação e treino para 

manejo de equipamentos e/ou materiais especiais em casa e realização de procedimentos 

específicos.  

 

Q25. Grau de complexidade do cuidado de enfermagem (total de pontuação obtida nas 

respostas das questões de Q16 a Q24):  

(1) Cuidados Mínimos : 09 a 12 pontos 
- cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, mas fisicamente auto-

suficientes quanto As necessidades humanas básicas; 

(2) Cuidados Intermediários : 13 a 18 pontos 
- cuidados a pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com parcial dependência das 

ações de enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas; 

(3) Cuidados Semi-Intensivos : 19 a 24 pontos 
- cuidados a pacientes recuperáveis, sem risco iminente de morte, passíveis de instabilidade das funções 

vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente e especializada; 

(4) Cuidados Intensivos : 25 a 36 pontos 
- cuidados a pacientes graves e recuperáveis, com risco iminente de vida, sujeitos à instabilidade de sinais 

vitais, que requeiram assistência de enfermagem permanente e especializada; 
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APÊNDICE B 

                                                                                       
 

Solicitação de Isenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Referência: Grau de complexidade de cuidados de enfermagem em readmissão hospitalar na 

oncologia clínica de câncer da mama  

Pesquisador Responsável: Lívia Gomes da Silva  

Pesquisador (a) Orientador (a): Marléa Chagas Moreira 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA): 

Vimos por meio deste documento solicitar a dispensa de obtenção de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para o estudo intitulado Grau de complexidade de 

cuidado de enfermagem em readmissão hospitalar na oncologia clínica de câncer de mama 

proposto por Lívia Gomes da Silva. 

 A dispensa do uso de TCLE se fundamenta: i) por ser um estudo retrospectivo, que 

empregará apenas informações de prontuários físicos e eletrônicos e sistemas de informação 

institucionais Alert e Absolute sem previsão de utilização de material biológico; ii) porque 

todos os dados serão manejados e analisados de forma anônima, sem identificação nominal dos 

participantes de pesquisa; iii) porque os resultados decorrentes do estudo serão apresentados de 

forma agregada, não permitindo a identificação individual dos participantes, e iv) porque se 

trata de um estudo não intervencionista (sem intervenções clínicas) e sem alterações/influências 

na rotina/tratamento do participante de pesquisa, e consequentemente sem adição de riscos ou 

prejuízos ao bem-estar dos mesmos. 

 O investigador principal e demais colaboradores envolvidos no estudo acima se 

comprometem, individual e coletivamente, a utilizar os dados provenientes deste, apenas para 

os fins descritos e a cumprir todas as diretrizes e normas regulamentadoras descritas na Res. 

CNS Nº 466/12, e suas complementares, no que diz respeito ao sigilo e confidencialidade dos 

dados coletados. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2016 

 

______________________________ 

Lívia Gomes da Silva 

Tecnologista Pleno na área de Enfermagem do INCA - matrícula 1682989 

Mestranda da EEAN /UFRJ - IDENTIDADE: 12138844  

livia.nurse@gmail.com Telefone: (21) 982786447 

 

         ______________________________________ 

               Drª Marléa Chagas Moreira 

         Orientadora, Professora EEAN / UFRJ 

             marleachagas@gmail.com Telefone: (22) 999396806 
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APÊNDICE C 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
   Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN)            

 

Termo de Confidencialidade 

Título do Projeto: Grau de complexidade de cuidados de enfermagem em readmissão hospitalar 

na oncologia clínica de câncer da mama  
Pesquisador responsável: Lívia Gomes da Silva 

Pesquisador orientador (a): Marléa Chagas Moreira 

Instituição de ensino/ Departamento: Escola de Enfermagem Anna Nery - UFRJ/ Pós graduação 

em enfermagem 

Instituição concedente: Instituto Nacional do Câncer - unidade 3 

Telefone de contato: (21) 982786447 

A pesquisadora e coordenadora do presente projeto se comprometem a preservar a 

privacidade das informações coletas através dos sistemas de informação utilizados na 

instituição concedente e prontuários físicos de pacientes internados na Oncologia Clínica da 

mesma. Os dados coletados e disponibilizados para a pesquisa serão acessados exclusivamente 

pela equipe de pesquisadores e a informação arquivada em papel não conterá a identificação 

dos nomes dos sujeitos elencados. Este material será arquivado de forma a garantir acesso 

restrito aos pesquisadores envolvidos, e terá a guarda por cinco anos, quando será incinerado. 

Concorda, igualmente, que essas informações serão utilizadas única e exclusivamente 

para a execução do presente projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de forma 

anônima e serão mantidas nos computadores das salas dos grupos de pesquisa da instituição 

envolvida sob responsabilidade da Lívia Gomes da Silva. Este projeto será encaminhado para 

a avaliação pelo Comitê de Ética e Pesquisa - CEP-INCA e Comitê de Ética e Pesquisa - CEP-

UFRJ, em reunião ainda não agendada. 

      

Rio de Janeiro, _____ de __________________ de 2016 

 

 

________________________________ 

      Lívia Gomes da Silva 

               Mestranda da EEAN /UFRJ 

livia.nurse@gmail.com 

 

          _________________________________ 

               Drª Marléa Chagas Moreira 

         Orientadora, Professora EEAN / UFRJ 

             marleachagas@gmail.com 
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APÊNDICE D 

 

 

À Coordenação do CEP/EEAN/HESFA/UFRJ, 

 

 Solicito que seja encaminhado para análise o projeto de pesquisa intitulado “ Grau de 

complexidade de cuidados de enfermagem em readmissão hospitalar na oncologia clínica de 

câncer da mama", do qual sou pesquisador responsável. 

Trata-se de um trabalho de pesquisa a ser realizado no Instituto Nacional do Câncer 

unidade 3, localizado na rua Visconde de Santa Isabel nº 274 bairro Vila Isabel, Rio de Janeiro.  

Informo que a pesquisa será desenvolvida pelos seguintes pesquisadores:  

 Lívia Gomes da Silva, enfermeira oncológica, mestranda da Escola de Enfermagem Anna 

Nery / UFRJ;  

 Marléa Chagas Moreira, professora Doutora em Enfermagem da Escola de Enfermagem 

Anna Nery / UFRJ;  

Declaro que foram anexados nas informações básicas do Sistema Plataforma Brasil os 

seguintes documentos: 

 Projeto de Pesquisa na íntegra; 

 Folha de Rosto assinada pelo pesquisador e pelo responsável pela instituição proponente 

(sem rasuras) e com carimbo da direção; 

 Formulário para Submissão de Estudos no INCA assinado e carimbado por todos os 

responsáveis e/ou chefias dos setores envolvidos na pesquisa direta ou indiretamente, 

bem como pela Divisão de Enfermagem e Direção da instituição; 

  Carta de solicitação de dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE; 

 Termo de Confidencialidade; 

 Orçamento Financeiro Detalhado; 

 Cronograma detalhado (atualizado, considerando a data de submissão do projeto no 

CEP). 

 Currículo Lattes, (Plataforma CNPq), do pesquisador responsável e dos demais 

pesquisadores envolvidos (em RTF, WORD ou PDF); 

 Instrumento de coleta de dados da pesquisa. 

     Rio de Janeiro, ____ de _________  de 2015. 

______________________________ 

Enfª Lívia Gomes da Silva 

Mestranda da EEAN /UFRJ 

livia.nurse@gmail.com 

 

         _________________________________ 

               Drª Marléa Chagas Moreira 

         Orientadora, Professora EEAN / UFRJ 

             marleachagas@gmail.com 
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APÊNDICE E 

CRONOGRAMA 

Atividades  2014 Ano de 2015 Ano de 2016 

 Set – Dez Jan-Mar Abr - Jul Ago - Out Nov - Dez Jan- Fev 
Mar - 

Maio 
Jun - Ago Set - Nov Dez 

Revisão de 

literatura  
X X X X X X X X X 

 

Ajustes do projeto 

com o orientador   X X X X      

Participação de 

disciplinas  
 X X X X X X X X  

Apresentação do 

projeto  
   X       

Submissão Comitê 

Ética EAAN/UFRJ 

e INCA  

     X X    

Coleta de dados       X X X   

Qualificação 

projeto 
      X    

Análise de dados        X X X  

Elaboração de 

relatório final 
      X X X X 

Defesa da 

dissertação    
         X 
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APÊNDICE F 

ORÇAMENTO 

 

Descriminação Por dia Por mês Por ano 

Alimentação R$ 35,00 R$ 280,00 R$ 2520,00 

Transporte R$14,00 R$ 112,00 R$1008,00 

Compra de livros e 

artigos 

* * R$ 400,00 

Participação em 

eventos 

* * R$ 2500,00 

Publicações * * R$ 1000,00 

Encadernação * * R$ 250,00 

Impressão / Xerox * R$ 40,00 R$ 360,00 

Folhas de papel A4 * R$ 20,00 R$ 180,00 

    

Total R$ 49,00 R$ 452,00 R$ 17.096,00 (em 2 

anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


