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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Diante da complexidade do ambiente de trabalho presente em 
instituições de saúde, da multiplicidade de atividades exigidas na prestação da 
assistência ao ser humano hospitalizado e da escassez de recursos, a equipe de 
enfermagem, em algumas situações, sente-se impossibilitada de realizar todos os 
cuidados demandados pelos pacientes, podendo abreviá-los, atrasá-los ou até 
mesmo omiti-los. A omissão dos cuidados de enfermagem é um problema universal, 
com potenciais consequências negativas aos pacientes, profissionais e instituição. 
OBJETIVOS: Analisar a omissão do cuidado de enfermagem na assistência aos 
pacientes hospitalizados. METODOLOGIA: Estudo transversal analítico, realizado 
em um hospital de ensino do estado de Goiás. Os dados foram coletados no período 
de abril a dezembro de 2017, por meio da aplicação do instrumento MISSCARE - 
BRASIL. Participaram do estudo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem 
que atuavam em 10 unidades de internação. Foi realizada análise descritiva, de 
frequência simples, de tendência central e de dispersão. As diferenças na 
prevalência da omissão dos cuidados de enfermagem por categoria profissional 
foram calculadas utilizando testes de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. 
Fatores associados foram verificados por meio de análises bivariadas e 
multivariadas. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da instituição, sob parecer 
1.922.667, CAAE: 62612216.0.0000.5078. RESULTADOS: Participaram do estudo 
267 profissionais de enfermagem, com média de idade de 43 anos, sendo 66,3% 
técnicos de enfermagem. A omissão de elementos do cuidado de enfermagem foi 
identificada, os de maiores prevalências foram: sentar o paciente fora do leito 
(70,3%), deambulação três vezes ao dia (69,1%) e participação em discussão da 
equipe interdisciplinar sobre a assistência ao paciente (67,2%). Quatro elementos do 
cuidado de enfermagem foram mais relatados por enfermeiros como omitidos (p< 
0,05): mudar o decúbito do paciente a cada duas horas, registro completo no 
prontuário do paciente, cuidados com acesso venoso e infusão e atendimento à 
chamada do paciente dentro de 5'. Já os cuidados com lesões de pele/feridas 
obtiveram maior omissão pelos técnicos e auxiliares de enfermagem. As razões para 
a omissão dos cuidados mais prevalentes foram: número inadequado de pessoal 
(85,4%), número inadequado de pessoal para a assistência ou tarefas 
administrativas (81,6%) e aumento inesperado no volume e/ou na gravidade dos 
pacientes da unidade (79,8%). A maior ocorrência de omissão dos cuidados de 
enfermagem foi associada às unidades de internação de clínica médica e cirúrgica 
(p<0,05). Os profissionais que relataram satisfação com o emprego e com o trabalho 
em equipe omitiram menos cuidados quando comparados àqueles que referiram 
insatisfação (p< 0,05). Maiores números de cuidados omitidos foram associados a 
ocorrência de faltas ao trabalho nos últimos três meses (p< 0,05). CONCLUSÃO: O 
estudo evidencia que cuidados de enfermagem têm sido omitidos, muitos deles por 
falhas sistêmicas, que devem ser eliminadas em prol da segurança do paciente. 
Estudos como esse comprovam que a enfermagem tem atuado em situações 
desfavoráveis para o cumprimento integral do processo de cuidar, demandando 
esforços para o planejamento e adoção de estratégias de prevenção da omissão do 
cuidado e melhoria da prática assistencial. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Cuidado de Enfermagem; Segurança do Paciente; 
Qualidade da Assistência à Saúde; Gestão de Risco. 



 

 

 
ABSTRACT 

 
INTRODUCTION: Given the complexity of work environments in healthcare facilities, 
the multiplicity of activities required in the provision of care to hospitalized persons 
and the shortage of resources, the nursing team may feel unable to deliver the care 
required by patients in some situations, and may shorten, delay or even omit it. 
Nursing care omission is a universal problem, with potential negative consequences 
to patients, professionals, and facilities. OBJECTIVES: To analyze the omission of 
nursing care in the assistance to hospitalized patients. METHOD: This analytical 
cross-sectional study was developed in a teaching hospital in the state of Goiás. 
Data were collected from April to December 2017, by means of the instrument 
MISSCARE - BRASIL. The study participants were nurses, and nursing technicians 
and aides who worked in 10 hospitalization units. Descriptive analyses of simple 
frequency, central tendency and dispersion were conducted. The differences in the 
prevalence of nursing care omission by professional category were calculated using 
Pearson‟s chi square test or Fisher‟s exact test. Associated factors were verified by 
means of bivariate and multivariate analyses. The study was approved by the 
institution‟s ethics committee, under protocol no. 1.922.667, CAAE: 
62612216.0.0000.5078. RESULTS: A total of 267 nursing professionals participated 
in the study, with a mean age of 43 years, of whom 66.3% were nursing technicians. 
Omission of nursing care elements was identified, and the most prevalent were: 
sitting the patient out of the bed (70.3%), walking three times a day (69.1%) and 
participating in discussions with the interdisciplinary team about patient care (67.2%). 
Four nursing care elements were more reported by the nurses as omitted (p< 0.05): 
changing the patient‟s position every two hours, full record on the patient‟s chart, 
infusion and venous access care and answering to a patient‟s call within 5 minutes. 
Already the wound/skin lesion care obtained greater omission by the technicians and 
auxiliary of nursing. The most prevalent reasons for omitting care were: insufficient 
number of personnel (85.4%), insufficient number of personnel for care or 
administrative tasks (81.6%) and unexpected increase in the quantity and/or severity 
of patients in the unit (79.8%). The highest occurrence of nursing care omission was 
associated with the medical clinic and surgery hospitalization units (p<0.05). The 
professionals who reported satisfaction with the job and with teamwork had fewer 
rates of care omission when compared with those who reported dissatisfaction (p< 
0.05). Higher rates of care omission were associated with absence to work in the 
previous three months (p< 0.05). CONCLUSION: The study evidenced that nursing 
care has been omitted, especially due to systemic flaws, which must be eliminated to 
favor patient safety. Studies like this confirm that nursing has been performed in 
unfavorable situations to the comprehensive fulfillment of the care process, 
demanding efforts to plan and adopt strategies to prevent care omission and improve 
care practice. 

 
 

Keywords: Nursing; Nursing Care; Patient Safety; Quality of Health Care; Risk 
Management. 
 



 

 

RESUMEN 

 
INTRODUCCIÓN: Tomando en consideración la complejidad del ambiente laboral en 
las instituciones de salud, la multiplicidad de actividades exigidas en la prestación de 
atención al ser humano hospitalizado y la escasez de recursos, el equipo de 
enfermería siente, en ciertas situaciones, la imposibilidad de realizar todos los 
cuidados requeridos por los pacientes, resultando posible abreviarlos, atrasarlos, o 
incluso omitirlos. La omisión de cuidados de enfermería es un problema universal, 
con potenciales consecuencias negativas para pacientes, profesionales e institución. 
OBJETIVOS: Analizar la omisión de cuidados de enfermería en la atención a 
pacientes hospitalizados. METODOLOGÍA: Estudio transversal analítico, realizado 
en un hospital de enseñanza del estado de Goiás. Datos recolectados durante el 
período entre abril y diciembre de 2017, a través de la aplicación del instrumento 
MISSCARE – BRASIL. Participaron enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería 
actuantes en 10 unidades de internación. Fue realizado análisis descriptivo, de 
frecuencias simples, tendencia central y dispersión. Las diferencias en la prevalencia 
de la omisión de cuidados de enfermería por categoría profesional fueron calculadas 
utilizando test de Chi-cuadrado de Pearson o exacto de Fisher. Los factores 
asociados fueron verificados mediante análisis bivariado y multivariado. Estudio 
aprobado por Comité de Ética de la Institución, bajo dictamen 1.922.667, CAAE: 
62612216.0.0000.5078. RESULTADOS: Participaron del estudio 267 profesionales 
de enfermería, con media etaria de 43 años, siendo 66,3% técnicos de enfermería. 
Se identificó omisión de elementos de la atención de enfermería, resultando los más 
prevalentes: sentar al paciente fuera del lecho (70,3%), deambulación tres veces al 
día (69,1%) y participación en discusión del equipo interdisciplinario sobre atención 
al paciente (67,2%). Cuatro elementos de la atención de enfermería fueron más 
informados por los enfermeiros como omitidos (p<0,05): cambiar el decúbito del 
paciente cada dos horas, registro completo en historia clínica del paciente, cuidados 
con acceso venoso e infusión y atención a la llamada del paciente en 5'. Los 
cuidados con lesiones dérmicas/heridas obtuvieron mayor omisión por los técnicos y 
auxiliares de enfermería. Las más prevalentes razones para omitir cuidados fueron: 
cantidad inadecuada de personal (85,4%¨), cantidad inadecuada de personal de 
atención o tareas administrativas (81,6%) y aumento inesperado en volumen y/o 
gravedad de pacientes en la unidad (79,8%). La mayor ocurrencia de omisión de 
cuidados de enfermería fue asociada a las unidades de internación de clínica médica 
y quirúrgica (p<0,05). Los profesionales que informaron satisfacción con el puesto y 
con el trabajo en equipo omitieron menor cantidad de cuidados en comparación con 
aquéllos que refirieron insatisfacción (p<0,05). Fue asociada una mayor cantidad de 
cuidados omitidos con la ocurrencia de ausencias laborales en los últimos tres 
meses (p<0,05). CONCLUSIÓN: El estudio evidencia que han sido omitidos 
cuidados de enfermería, muchos de ellos por fallas sistémicas, que deben ser 
eliminadas en favor de la seguridad del paciente. Estudio como el presente 
comprueban que la enfermería ha actuado en situaciones desfavorables para 
cumplir integralmente con el proceso del cuidar, demandando esfuerzos de 
planificación y adopción de estrategias de prevención de omisión del cuidado y 
mejora de la práctica de atención. 

 
Palabras claves: Enfermería; Atención de Enfermería; Seguridad del Paciente; 
Calidad de la Atención de Salud; Gestión de Riesgos. 
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Apresentação 

 

APRESENTAÇÃO 

Durante o curso de graduação em enfermagem, me inseri no Grupo de 

Pesquisa denominado Núcleo de Estudos de Enfermagem em Gestão de 

Instituições de Saúde e Segurança do Paciente (NEGISP), do qual sou membro até 

a presente data. Este núcleo é constituído por docentes e alunos de graduação e 

pós-graduação que desenvolvem pesquisas e atividades de extensão nas áreas de 

qualidade da assistência e segurança do paciente. 

A atuação como membro no NEGISP me proporcionou crescimento 

profissional e intelectual na área de segurança do paciente, fazendo com que eu me 

encantasse cada vez mais por estudar e aprofundar no tema. As reuniões, 

discussões e atividades desenvolvidas com o grupo ampliaram o olhar para os 

diversos aspectos e contextos da saúde em que podemos atuar para promover uma 

assistência de qualidade e segura. 

Como aluna de Iniciação Científica, desenvolvi um estudo no qual foi 

possível evidenciar por meio de relatos das mães e de acompanhantes de crianças 

hospitalizadas que alguns cuidados de enfermagem, como acompanhar o banho da 

criança e a educação em saúde dos pacientes e acompanhantes, não estavam 

sendo realizados, diminuindo a qualidade e a segurança da assistência de 

enfermagem (LIMA et al., 2017). 

Concomitantemente, a partir de 2013 até a presente data, tenho participado 

como membro efetivo das reuniões da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança 

do Paciente (REBRAENSP) – Polo Goiás, nas quais são compartilhadas 

experiências dos profissionais que atuam no campo prático, implementando ações 

de segurança. Essa caminhada na rede e no núcleo de pesquisa foram essenciais 

para minha formação na área.  

As experiências vivenciadas despertaram em mim o anseio de continuar me 

qualificando e desenvolvendo pesquisas no âmbito da qualidade e segurança da 

assistência de enfermagem, em especial para compreender a falta ou o atraso dos 

cuidados de enfermagem, assim como as razões que levam a enfermagem a não 

conseguir cumprir com todas suas atividades durante o seu turno de trabalho, o que 

foi uma das lacunas encontradas no trabalho de iniciação científica.  
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Dessa forma, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, com a proposta de 

desenvolver este estudo no intuito de contribuir para a ciência na compreensão e 

mitigação da falha na entrega do cuidado de enfermagem aos pacientes.  

Para dar mais subsídio a essa trajetória, cursei no Programa de Pós-

Graduação disciplinas sobre Segurança do Paciente, Gestão de Recursos 

Humanos, que serviram também para o embasamento metodológico e condução da 

pesquisa. Nesta linha, em 2017, também fiz o Curso de Especialização em 

Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente.  

O presente trabalho foi desenvolvido em oito capítulos, além das referências, 

dos apêndices e dos anexos. O capítulo 1 introduz e contextualiza a temática do 

estudo. O capítulo 2 descreve os objetivos dessa pesquisa. O capítulo 3 apresenta 

uma revisão da literatura, na qual são abordados os conhecimentos sobre a 

enfermagem, o cuidado humano e a omissão do cuidado de enfermagem; os tipos 

de cuidados de enfermagem omitidos e razões para a omissão dos cuidados de 

enfermagem. O capítulo 4 mostra o percurso metodológico deste estudo. O capítulo 

5 aponta os resultados encontrados e o capítulo 6 traz as discussões dos dados, 

respaldada pela literatura científica atualizada sobre o tema. Finalmente, o capítulo 7 

expõe as conclusões, respondendo aos objetivos do estudo, e o capítulo 8, as 

considerações finais, incluindo suas limitações. 
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1. INTRODUÇÃO 

A garantia da qualidade do cuidado e da segurança do paciente em 

instituições de saúde tem sido um desafio perante as evidências de aumento na 

morbidade e mortalidade em todo o mundo devido à ocorrência de erros na 

assistência. Os erros assistenciais, de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde, podem manifestar-se por prática da ação errada (erro de comissão) ou por 

não conseguir praticar a ação certa (erro de omissão) (WHO, 2009). 

O erro de comissão pode ser compreendido como uma intervenção que 

resultou em um evento adverso, já o erro de omissão trata-se da não execução de 

uma intervenção clínica a partir da qual o paciente seria provavelmente beneficiado 

(WHO, 2009).  

Os erros de omissão não têm recebido considerável atenção na literatura 

(KALISCH; LANDSTROM; HINSHAW, 2009), ainda que evidências apontem uma 

prevalência de 55 a 98% em hospitais do Brasil e do mundo (JONES; HAMILTON; 

MURRY, 2015). 

Profissionais de enfermagem têm relatado a omissão de pelo menos um 

cuidado durante seu turno de trabalho (JONES; HAMILTON; MURRY, 2015). Diante 

da multiplicidade de atividades e escassez de recursos, em algumas situações, a 

equipe sente-se impossibilitada de realizar todos os cuidados demandados pelos 

pacientes, podendo abreviá-lo, atrasá-lo ou até mesmo omiti-lo (KALISCH; 

LANDSTROM; HINSHAW, 2009). 

A omissão dos cuidados de enfermagem tem se apresentado como um 

problema comum, universal e que ocorre com frequência, devido a fatores 

complexos e numerosos (LAKE; GERMACK; VISCARDI, 2015). É conhecido na 

língua inglesa como “Missed Nursing Care” e refere-se a qualquer aspecto do 

cuidado demandado pelo paciente que é omitido (em parte ou por completo) ou 

atrasado pela enfermagem (KALISCH, 2006). 

Esse conceito fundamentou-se como evidência científica em 2006, após a 

divulgação de resultados de uma pesquisa qualitativa, realizada com 25 grupos 

focais compostos por profissionais de enfermagem de unidades médico-cirúrgicas 

de dois hospitais norte-americanos (KALISCH, 2006). 
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Estudos têm sido desenvolvidos para compreender a dimensão do 

fenômeno da omissão e apontam que cuidados como deambulação, higiene bucal, 

conversar e confortar os pacientes, participação em discussões interdisciplinares, 

planejamento de cuidados e educação de pacientes e familiares, têm sido os mais 

omitidos pelos profissionais de enfermagem em diversos países como Inglaterra, 

México, EUA e países europeus (KALISCH et al., 2011; BALL et al., 2014; 

AUSSERHOFER et al., 2014; CARTHON et al., 2015; LAKE; GERMACK; 

VISCARDI, 2015; HERNÁNDEZ-CRUZ et al., 2017) 

No Brasil, estudos com o objetivo de avaliar a qualidade da assistência de 

enfermagem identificaram que cuidados direcionados ao atendimento das 

necessidades emocionais, espirituais, sociais, eliminações fisiológicas e segurança 

física do paciente adulto foram omitidos e/ou pouco realizados durante a internação 

hospitalar (FREITAS et al., 2014). Dado semelhante foi verificado em ambiente 

pediátrico, no que tange ao fornecimento de orientações aos acompanhantes de 

crianças hospitalizadas e o acompanhamento do banho da criança (LIMA et al., 

2017). 

As omissões dos cuidados trazem consequências indesejáveis aos 

pacientes, profissionais e às instituições de saúde. Porém, pouco tem sido estudado 

sobre o tema, assim como pouco se sabe sobre os efeitos delas na segurança e 

qualidade da assistência de enfermagem (LAKE; GERMACK; VISCARDI, 2015). 

A omissão dos cuidados de enfermagem tem sido associada a resultados 

negativos para os pacientes, como: lesão por pressão, erros de medicação, quedas, 

infecções (KALISCH; LANDSTROM; HINSHAW, 2009; KALISCH; TSCHANNEN; 

LEE, 2012;), readmissões (CARTHON et al., 2015) e até mesmo a morte (BALL et 

al, 2017a). 

Deixar de realizar cuidados de enfermagem também impacta os profissionais 

de enfermagem, gerando insatisfação, aumento da intenção de sair do emprego e 

síndrome de Burnout (KALISCH; TSCHANNEN; LEE, 2011). 

As instituições de saúde, por sua vez, têm seu custo aumentado em função 

do aumento do tempo de permanência dos pacientes, das readmissões e da 

necessidade de haver reparo/tratamento dos danos gerados aos pacientes (SASSO 

et al., 2017). 
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A omissão de cuidado de enfermagem tem ocorrido por razões relacionadas 

com maior frequência a recursos humanos, recursos materiais e comunicação 

(JONES; HAMILTON; MURRY, 2015). Evidências científicas mostram que a omissão 

do cuidado de enfermagem também está associada ao ambiente de trabalho 

(CARTHON et al., 2015; HESSELS et al., 2015), à carga de trabalho (BALL et al. 

2014; AUSSERHOFER et al., 2014), ao nível educacional e à satisfação dos 

profissionais (KALISCH; TSCHANNEN; LEE, 2011).  

Diante desse contexto, a enfermagem sente-se desafiada a valer de 

iniciativas científicas para examinar e mitigar a ocorrência deste tipo de incidente em 

sua prática. Acredita-se que a identificação, análise e discussão transparente acerca 

das omissões do cuidado de enfermagem podem auxiliar no gerenciamento de risco 

institucional como um importante indicador de qualidade (BRAGADÓTTIR; 

KALISCH; TRYGGVADÓTTIR, 2016) e na construção da cultura de segurança 

necessária, sendo um “alerta precoce” de maior risco para os resultados negativos 

aos pacientes (BALL et al., 2017a).  

A realização de estudos relacionados à omissão de cuidados de 

enfermagem pode indicar caminhos e soluções para prevenção desse tipo de falha 

na assistência e auxiliar no planejamento de ações corretivas, com impacto na 

melhoria da qualidade e segurança do cuidado.  

Adicionalmente, compreender o fenômeno da omissão do cuidado também 

colaborará com o ensino de enfermagem, despertando o olhar de docentes e alunos 

para essa ocorrência e para o desenvolvimento de estratégias de prevenção. 

No Brasil, são raros os estudos realizados dentro desta área, impedindo que 

a enfermagem conheça quais cuidados estão sendo omitidos e por quais razões. 

Cabe ressaltar que esse é o primeiro estudo sistematizado desenvolvido no Brasil 

relacionado à identificação dos cuidados omitidos pela equipe de enfermagem, as 

possíveis razões e associações dessa omissão.  

Com base nas considerações acima apresentadas foram traçados os 

objetivos desse estudo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Analisar a omissão do cuidado de enfermagem na assistência aos pacientes 

hospitalizados. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificar os cuidados de enfermagem omitidos na assistência aos pacientes 

hospitalizados.  

 Comparar a prevalência de omissão do cuidado por categoria profissional; 

 Analisar os fatores associados à omissão dos cuidados de enfermagem e 

número de cuidados omitidos pela equipe de enfermagem. 

 Identificar as razões pelas quais os cuidados são omitidos. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. A enfermagem, o cuidado humano e a omissão do cuidado de 

enfermagem 

A Enfermagem tem seu conhecimento disciplinado no cuidado humano e 

deve, apesar das múltiplas atividades laborais, vencer desafios e progredir, cada vez 

mais, em sua missão. O cuidado realizado pela enfermagem trata-se de um cuidado 

profissional, realizado dentro de uma organização de saúde, como uma ação que 

tem um sentido e representa um ato com intenção terapêutica, que exige 

competência técnica, habilidade, compromisso e ética dos seus atores. A 

enfermagem, que teve seu início pautado na realização de técnicas, avançou para 

os princípios científicos, chegou à teorização do seu saber e enfrenta no momento 

atual o desafio de operacionalizar a sua prática, incluindo exatamente técnicas, 

métodos, teorias e instrumentos que auxiliem a tomada de decisão e organização do 

trabalho (LEININGER, 1991; ESPÍRITO SANTO; PORTO, 2006; SANTOS et al., 

2017).  

Para a realização do trabalho que visa ao cuidado, a enfermagem possui um 

método lógico de organização, o processo de enfermagem, que propõe sistematizar 

a assistência. Entretanto, por várias razões, alguns itens dos vários cuidados de 

enfermagem podem não ser realizados de forma adequada, em algumas das suas 

etapas, determinando sua omissão.  

O conceito de omissão dos cuidados de enfermagem começou a aparecer 

em periódicos científicos em 2006, quando foram divulgadas informações de uma 

série de entrevistas em grupos focais, realizadas nas unidades médico-cirúrgicas de 

dois hospitais americanos (KALISCH, 2006). 

Ao se referir a esses cuidados de enfermagem que não são realizados, a 

literatura aponta várias denominações como: cuidados de enfermagem deixados de 

lado (AIKEN et al., 2001); cuidados inacabados e tarefas desfeitas (SOCHALSKI, 

2004); omissão dos cuidados de enfermagem (KALISCH, 2006); racionamento 

implícito dos cuidados de enfermagem (SCHUBERT, et al., 2007); tarefa incompleta 

(AL-KANDARI; THOMAS, 2009); necessidades de cuidados de enfermagem não 

satisfeitas (LUCERO et al., 2009).  
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No presente estudo, será adotado o termo “omissão dos cuidados de 

enfermagem” para designar qualquer aspecto do cuidado demandado pelo paciente 

que é omitido (em parte ou por completo) ou atrasado (KALISCH, 2006). 

Independentemente da terminologia utilizada para o fenômeno, o importante 

é que cada falha no fornecimento de cuidado representa uma oportunidade perdida 

para melhorar os resultados dos pacientes e é uma forma de erro médico 

(HAYWARD, et al., 2005). 

O fenômeno da omissão dos cuidados de enfermagem pode ser explicado 

pelo Modelo “Missed Nursing Care” (Figura 1), construído por Beatriz Kalisch após 

estudo da análise do conceito (KALISCH; LANDSTROM; HINSHAW, 2009). Esse 

modelo é fundamentado na teoria de Donabedian (1988), na qual a avaliação dos 

serviços de saúde é baseada em três aspectos: estrutura, processo e resultado 

(DONABEDIAN, 1988). 

 

 

Fonte: Kalisch, Tschannen e Lee (2011) 

Figura 1 – Modelo “Missed Nursing Care” 

O modelo “Missed Nursing Care”, ilustrado acima, pressupõe que a estrutura 

(características do hospital, características da unidade e do pessoal, como: 

educação, experiência, sexo, idade, tipo da unidade, absenteísmo, horário de 

trabalho e horas extras) influenciam o processo de cuidar da enfermagem, 
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acarretando na omissão dos cuidados e ocasionando resultados negativos tanto 

para os profissionais de enfermagem (rotatividade, intenção de deixar o cargo), 

como para os pacientes (quedas, lesão por pressão etc.) (KALISCH; LANDSTROM; 

HINSHAW, 2009). 

Na busca por compreender a omissão do cuidado de enfermagem, Kalisch 

construiu e validou um instrumento visando a sistematização da investigação e 

mensuração do fenômeno. Esse instrumento recebeu o nome de Missed Nursing 

Care (MISSCARE) Survey (KALISCH; WILLIAMS, 2009).  

O Missed Nursing Care (MISSCARE) Survey consta de três partes, sendo a 

primeira relacionada a características dos participantes, a segunda composta por 

elementos do cuidado de enfermagem que são omitidos e a outra que apresenta 

razões para a omissão desses cuidados (KALISCH; WILLIAMS, 2009). 

O Missed Nursing Care (MISSCARE) Survey foi traduzido e validado para 

vários países como Turquia (KALISCH; TERZIOGLU; DUYGULU, 2012), Líbano 

(KALISCH, et al., 2013), Austrália (BLACKMAN et al., 2014), Islândia 

(BRAGADÓTTIR et al., 2015), Coreia do Sul (CHO et al., 2015), Itália (PALESE et 

al., 2015) e Brasil (SIQUEIRA, 2016).  

No Brasil, o instrumento passou por tradução e validação transcultural e foi 

denominado de MISSCARE-BRASIL. Durante a validação do MISSCARE – BRASIL, 

quatro elementos do cuidado que não continham na versão do MISSCARE original 

foram acrescentados, sendo eles: aspiração de vias aéreas; uso de medidas de 

prevenção para pacientes em risco de queda; sentar o paciente fora do leito; hidratar 

o paciente, quando adequado, oferecendo líquidos via oral ou administrando pela 

sonda (SIQUEIRA, 2016).  

Também foram acrescentadas 11 razões para a omissão dos cuidados de 

enfermagem identificadas pelos profissionais de enfermagem e que não foram 

incluídas no MISSCARE original, sendo elas: o profissional não tem postura ética e 

não tem compromisso e envolvimento com o trabalho e/ou com a instituição; número 

elevado de enfermeiros com pouca experiência profissional; o profissional que não 

realizou o cuidado não tem receio de punição/demissão devido à estabilidade no 

emprego; falta de preparo dos enfermeiros para liderar, supervisionar e conduzir o 

trabalho em equipe; falta de educação em serviço sobre o cuidado a ser realizado (o 
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que inclui treinamento, atualização, aperfeiçoamento e aprimoramento profissional); 

a planta física da unidade/ setor é inadequada, o que dificulta o fornecimento da 

assistência aos pacientes em isolamento ou em áreas mais distantes; falta de 

padronização para realização de procedimentos/cuidados; o profissional de 

enfermagem é negligente (apresenta preguiça, falta de atenção ou insensibilidade); 

falta de motivação para o trabalho (devido a baixo salário e/ou falta de valorização 

do profissional); número elevado de profissionais que trabalham doentes ou com 

problemas de saúde (o que impede que desempenhem as funções para as quais 

foram contratados); o profissional tem mais de um vínculo empregatício, o que 

diminui o seu empenho/atenção/concentração para realizar a assistência 

(SIQUEIRA, 2016). 

Existem outros questionários utilizados para a investigação da omissão dos 

cuidados de enfermagem além do Missed Nursing Care (MISSCARE) Survey, como 

o TU, Basel Extent of Rationing of Nursing Care (BERNCA), Neonatal Extent of Work 

Rationing Instrument (NEWRI), Perceived Implicit Rationing of Nursing Care 

(PIRNCA). Porém, utilizam terminologias diferentes para o mesmo fenômeno, como: 

tarefa desfeita, racionamento implícito do cuidado de enfermagem (JONES, 

HAMILTON, MURRY, 2015). 

Independentemente da terminologia e dos instrumentos que estão 

disponíveis para realização de pesquisas para conhecer o fenômeno, as evidências 

têm apontado a sua existência, fatores causais e consequências para todos os 

envolvidos. 

 

3.2. Tipos de cuidados de enfermagem omitidos 

 

A revisão de literatura apontou a existência de várias pesquisas, em vários 

países, e indicam resultados semelhantes em relação aos tipos de cuidado de 

enfermagem que são frequentemente omitidos. 

No primeiro estudo realizado por Kalisch (2006), em dois grandes hospitais 

dos EUA, conduzido com enfermeiros, foram identificados nove elementos de 

cuidados básicos de enfermagem que foram regularmente omitidos: deambulação, 

mudança de decúbito, alimentações, educação do paciente, preparo para a alta, 

apoio emocional, higiene, documentação de ingestão/eliminação e vigilância.  
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Em mais um estudo realizado em três hospitais do estado de Michigan, 

também nos EUA, utilizando o Missed Nursing Care (MISSCARE) Survey com 459 

enfermeiros, os seis cuidados mais omitidos foram: deambulação (84%), avaliação 

da eficácia de medicamentos (83%), mudança de decúbito (82%), higiene bucal 

(82%), educação do paciente (80%) e pontualidade da administração dos 

medicamentos (80%) (KALISCH; LANDSTROM; WILLIAMS, 2009). 

Outro estudo verificou os padrões de omissão dos cuidados de enfermagem 

em 10 hospitais no Centro Oeste dos EUA, com uma amostra de 4.086 enfermeiros. 

Os cuidados de enfermagem mais omitidos foram: deambulação dos pacientes três 

vezes ao dia (76,1%), participação em discussões interdisciplinares sobre os 

cuidados ao paciente (65,5%), higiene bucal (64,5%), medicamentos administrados 

em 30 minutos antes ou depois da hora programada (59,8%) e mudança de decúbito 

a cada duas horas (59,4%) (KALISCH et al., 2011). 

Com a premissa de que hospitais magnéticos1 possuem melhor ambiente de 

trabalho, os profissionais são mais satisfeitos e, com isso, produzem melhores 

resultados para os pacientes, uma pesquisa comparou o padrão de omissão dos 

cuidados de enfermagem em 11 hospitais (hospitais magnéticos e não-magnéticos) 

das regiões Centro Oeste e Ocidental dos EUA. Verificou-se que os cuidados de 

enfermagem mais omitidos em ambos os tipos de hospitais foram: deambulação 

(média hospital magnético= 2,03, não magnético= 2,13); participação em discussões 

interdisciplinares sobre os cuidados ao paciente (média hospital magnético= 1,99, 

não magnético= 2,05); higiene bucal (média hospital magnético= 1,81, não 

magnético= 1,93) (KALISCH; LEE, 2012). 

Em um estudo realizado em 46 hospitais da Inglaterra, os cuidados mais 

frequentemente omitidos foram: confortar e conversar com os pacientes (66%), 

atividades de educação ao paciente (52%), desenvolvimento e atualização dos 

planos de cuidado dos pacientes (47%) (BALL et al., 2014). 

Uma comparação da omissão dos cuidados de enfermagem entre a Turquia 

e EUA identificou semelhanças nos dois países quanto aos cuidados mais omitidos, 

                                            
1
 Hospitais magnéticos são organizações hospitalares que promovem um ambiente de trabalho 

positivo para os enfermeiros, mas também um nível mais elevado de cuidados de enfermagem e 

resultados ao paciente (KALISCH; LEE; 2010). 
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apesar de que os enfermeiros da Turquia relataram menos cuidados perdidos nos 

17 itens que obtiveram diferenças estatísticas entre os dois países (KALISCH; 

TERZIOGLU; DUYGULU, 2012). Os cuidados de enfermagem omitidos mais 

prevalentes em ambos os países foram: deambulação três vezes ao dia (EUA= 

86,6%; Turquia= 42,2%); alimentação do paciente quando o alimento ainda está 

quente (EUA= 77,6%; Turquia= 39,1%); e mudança de decúbito a cada duas horas 

(EUA= 74,1%; Turquia= 34,3%) (KALISCH; TERZIOGLU; DUYGULU, 2012).  

Já a comparação da omissão dos cuidados de enfermagem entre Líbano e 

EUA encontrou que os enfermeiros do Líbano reportaram menos cuidados omitidos 

do que os enfermeiros dos EUA em 21 dos 24 itens de cuidados de enfermagem 

omitidos, que foram estatisticamente diferentes entre os dois países (KALISCH, et 

al., 2013). Entre os cuidados de enfermagem mais omitidos nos dois países, 

consecutivamente estão: participação em discussões interdisciplinares sobre os 

cuidados ao paciente (média EUA= 2,80; média Líbano= 1,85) e a deambulação 

(média EUA= 2,29; média Líbano= 1,82) (KALISCH et al., 2013).   

O fato de haver um número menor de relatos de cuidados de enfermagem 

omitidos nos estudos realizados na Turquia e Líbano em relação aos dos EUA pode 

ser explicado, em parte, por uma semelhança de costumes nos dois primeiros 

países. Em ambos, a família permanece com o paciente durante a hospitalização e 

realiza alguns cuidados de enfermagem, ao contrário dos EUA, em que os familiares 

do paciente não se envolvem no contexto do cuidado (KALISCH; TERZIOGLU; 

DUYGULU, 2012; KALISCH et al., 2013).  

Em outra pesquisa, os cuidados como confortar e conversar com os 

pacientes (47,6%), desenvolver ou atualizar os planos de cuidado (38,5%), ensinar e 

aconselhar os pacientes e familiares (35,1%), higiene bucal (28,6%) e registro 

adequado dos cuidados de enfermagem (27,7%) foram os mais omitidos em 

hospitais de quatro estados dos EUA (LAKE; GERMACK; VISCARDI, 2015). 

Em um estudo realizado em hospitais dos estados da Califórnia, New Jersey 

e Pensilvânia, identificou-se que os cuidados de enfermagem de maior prevalência 

de omissão foram: conversar/ confortar o paciente (42%); planejamento de cuidados 

(35,8%); e ensinar/aconselhar o paciente (31,5%) (CARTHON et al., 2015). 
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Em pesquisa realizada no México, os elementos do cuidado mais omitidos 

foram: higiene bucal (28,2%), assistência na deambulação três vezes por dia, ou 

conforme indicada (19,7%); a alimentação do paciente quando a comida ainda está 

quente (19,7%); apoio emocional ao paciente e/ou família (14,1%); assistência às 

visitas interdisciplinares de avaliação do cuidado (8,5%) (HERNÁNDEZ-CRUZ et al., 

2017). 

No Brasil, estudo realizado em 21 unidades de internação de um hospital de 

ensino de Ribeirão Preto, São Paulo, constatou que os cuidados mais 

frequentemente omitidos foram: deambulação três vezes ao dia (64%), participação 

em discussão da equipe interdisciplinar sobre a assistência ao paciente (52,1%), 

apoio emocional ao paciente e/ou família, atendimento à chamada do paciente feita 

dentro de cinco minutos (32,7%), mudar o decúbito do paciente a cada duas horas 

(31,8%) (SIQUEIRA, 2016). 

Em Goiás, estudos utilizando instrumentos específicos para verificar a 

omissão de cuidados de enfermagem ainda não foram realizados, porém, outras 

pesquisas identificaram sua ocorrência, como a de Lima et al. (2017), que avaliou a 

qualidade da assistência prestada a crianças hospitalizadas, ouvindo das mães e 

acompanhantes que a enfermagem tem deixado de prestar cuidados simples como 

fornecer orientações aos acompanhantes e acompanhar o banho da criança. Vale 

destacar que a supervisão da enfermagem durante o banho da criança hospitalizada 

permite ações de prevenção de retirada de dispositivos, como cateteres e sondas, 

cuidados para que curativos não sejam umedecidos, avaliação da pele da criança, 

entre outros (LIMA et al., 2017). 

Estudo que avaliou a qualidade da assistência de enfermagem na 

perspectiva dos pacientes em um hospital de ensino de Goiás encontrou 

positividade baixa para alguns cuidados de enfermagem direcionados ao 

atendimento das necessidades emocionais (61,8%), eliminações (61,5%), 

necessidades espirituais (20,9%), segurança física (16,7%) e necessidades sociais 

(4,4%) (FREITAS et al.,2014). 

Pesquisas direcionadas a identificar eventos adversos em hospitais de Goiás 

têm encontrado a omissão do cuidado como uma falha contínua na assistência. 

Erros de omissão de medicamentos foram identificados dentre os de maior 

prevalência em dois estudos realizados em um hospital de Goiânia, sendo que no 
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período de 2002 a 2007 houve uma prevalência de 117 (50,9%) erros de omissão de 

medicamentos (SILVA et al., 2011) e o outro de 2005 a 2014 com a prevalência de 

120 (41,1%) erros de omissão de medicamentos (COSTA et al., 2016). 

As pesquisas realizadas com base na percepção dos pacientes utilizando o 

MISSCARE Survey – Patient trazem resultados importantes para serem analisados 

pela enfermagem e gestão.  

Estudo qualitativo realizado com a participação de 38 pacientes internados 

em um hospital dos EUA evidenciou que os cuidados frequentemente omitidos eram 

a higiene bucal, a deambulação, o planejamento de alta, a educação do paciente e a 

escuta (KALISCH; MCLAUGHLIN; DABNEY, 2012). Cuidados direcionados ao 

atendimento das luzes de chamada e alarmes, assistência nas refeições, medicação 

para dor e monitoramento, administração de outros medicamentos, mudança de 

decúbito, banho, sinais vitais e higienização das mãos também foram citados como 

omitidos, porém, com menor frequência (KALISCH; XIE; DABNEY, 2014). 

Outro estudo, realizado com 729 pacientes de dois hospitais no Centro – 

Oeste dos EUA, apontou que os seis cuidados que obtiveram mais relatos de 

omissão foram: a higiene bucal (50,3%), a deambulação (41,3%), a transferência do 

paciente da cama para uma cadeira (38,8%), a não discussão dos testes/exames 

(27%), os banhos (26,9%) e a não discussão sobre o tratamento com os pacientes 

(26,5%) (KALISCH; XIE; DABNEY, 2014).  

Uma vez cientes dos variados tipos de cuidados que a enfermagem vem 

deixando de realizar em vários locais do mundo, faz-se necessário conhecer quais 

são os principais fatores que vêm contribuindo para essa ocorrência que interfere no 

atendimento integral dos pacientes em suas necessidades, quando estão sob os 

cuidados de uma instituição assistencial e, especificamente, no que diz respeito à 

equipe de enfermagem. 

 

3.3. Razões para a omissão dos cuidados de enfermagem  

A equipe de enfermagem, diante de vários fatores, em algumas situações, 

pode sentir-se impossibilitada de realizar todos os cuidados demandados pelos 

pacientes, podendo abreviá-los, atrasá-los ou até mesmo omiti-los (KALISCH; 

LANDSTROM; HINSHAW, 2009). 
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No que concerne às razões da omissão dos cuidados de enfermagem, 

evidências vêm apontando a multiplicidade de atividades, a escassez de recursos e 

a complexidade do ambiente no qual o cuidado de enfermagem é realizado. As 

características do ambiente de trabalho podem influenciar no processo de cuidar do 

enfermeiro de forma que a decisão de qual cuidado será realizado fica sob sua 

avaliação (KALISCH; LANDSTROM; HINSHAW, 2009).  

O ambiente de cuidado tem sido descrito como imprevisível, exigindo, muitas 

vezes, rapidez do profissional devido a situações que geram interrupções das 

atividades e inadequação de recursos humanos, materiais e equipamentos, o que 

aumenta os riscos para a ocorrência de erros na assistência (KALISCH; 

AEBERSOLD, 2010).  

Unidades assistenciais nas quais o ambiente de trabalho foi considerado 

bom pelos profissionais de enfermagem tiveram menos cuidados omitidos em 

relação às unidades com ambiente menos favorável. No entanto, vale ressaltar que 

a taxa de cuidados não realizados foi alta tanto em ambientes menos favoráveis 

(92%) como nos melhores ambientes (79%) (BALL et al., 2014). 

Estudo realizado em hospitais dos estados da Califórnia, New Jersey e 

Pensilvânia avaliou a qualidade do ambiente de trabalho da enfermagem, por meio 

do instrumento Practice Environment Scale of the Nursing Work Index (PES-NWI), e 

identificou que a omissão do cuidado de enfermagem foi maior nos ambientes de 

trabalho considerados pobres e mistos quando comparados com os bons ambientes 

(CARTHON et al., 2015). 

Estudo realizado em 217 hospitais de oito países da Europa mostra que 

menos cuidados de enfermagem são omitidos quando os hospitais possuem um 

ambiente de trabalho mais favorável, profissionais de enfermagem com nível 

educacional mais alto (pelo menos um grau de bacharel), profissionais realizam 

menos horas extras e possuem mais experiência (BRUYNEEL et al., 2015). 

Os anos de experiência do profissional de enfermagem é um fator que 

também influencia nos relatos de cuidados omitidos dos profissionais de 

enfermagem, sendo que os que possuíam dois ou mais anos de experiência 

reportaram mais cuidados omitidos do que os profissionais com seis ou menos 

meses de experiência (KALISCH et al., 2013). 
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No estudo de Kalisch (2006), foram identificadas sete razões para a omissão 

dos cuidados de enfermagem, quais sejam: deficiências no quantitativo de 

funcionários, tempo escasso para a intervenção de enfermagem, utilização precária 

dos recursos, falta de trabalho em equipe identificada pela síndrome do “isso não é 

meu trabalho”, delegação ineficaz por parte dos enfermeiros aos técnicos e 

auxiliares de enfermagem, hábito e negação sobre o cuidado que não foi prestado, 

ou seja, os profissionais "não querem saber que os cuidados estão sendo omitidos" 

(KALISCH, 2006). 

Na pesquisa de Kalisch, Landstrom e Williams (2009), as principais razões 

identificadas foram relacionadas aos recursos humanos (85%), recursos materiais 

(56%) e comunicação (38%).  

Enfermeiros do Líbano e dos EUA apontaram os recursos humanos (média 

EUA= 3,19; média Líbano= 3,17; p= 0,74); os recursos materiais (média Líbano= 

2,91; média EUA= 2,65; p= 0,001) e a comunicação (média Líbano= 2,60; média 

EUA= 2,38; p= 0,004) como razões para omissão dos cuidados de enfermagem 

(KALISCH et al., 2013). 

Em um estudo realizado em 10 hospitais do Centro-Oeste dos EUA, os 

fatores como recursos humanos (93,1%), recursos materiais (89,6%) e comunicação 

(81,7%) também aparecem com alta prevalência (KALISCH et al., 2011). 

A quantidade de pacientes por enfermeiro no turno está diretamente 

relacionada com a omissão de cuidados de enfermagem, de acordo com estudo 

realizado na Inglaterra, ou seja, quanto menor o número de pacientes por 

enfermeiro, menos cuidados eram omitidos (BALL et al., 2014). 

Em 46 hospitais da Inglaterra, 86% dos enfermeiros relataram que um ou 

mais cuidados não foram realizados no seu último turno devido à falta de tempo, 

com média de quatro itens do cuidado omitidos por enfermeiro (BALL et al., 2014). 

No Brasil, as razões da omissão mais citadas foram: aumento inesperado do 

volume e/ou gravidade dos pacientes da unidade (78,2%), número inadequado de 

pessoal para a assistência ou tarefas administrativas (77,2%), 

materiais/equipamentos não disponíveis quando necessário (74,8%), número 

inadequado de pessoal (73,9%), situações de urgência dos pacientes (73,4%) e 

medicamentos não disponíveis quando necessários (71,3%) (SIQUEIRA, 2016). 
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O trabalho em equipe é citado em alguns estudos por sua importância na 

entrega segura e com qualidade dos cuidados em saúde. O impacto do trabalho em 

equipe foi avaliado quanto à sua influência na omissão dos cuidados de 

enfermagem, possibilitando a identificação de relação negativa entre os scores de 

cuidados omitidos e trabalho em equipe, ou seja, altos scores de trabalho em equipe 

estavam relacionados a menos cuidados omitidos. A omissão dos cuidados também 

esteve relacionada a fatores da equipe como: confiança, orientação da equipe, 

backup, modelo mental compartilhado e liderança da equipe (KALISCH; LEE, 2010). 

O processo de escolha em realizar ou não realizar alguns elementos do 

cuidado ao paciente também pode ser influenciado por fatores como: normas da 

equipe; processos de tomada de decisão; crenças e valores internos e hábitos 

(KALISCH; LANDSTROM; HINSHAW; 2009). 

Evidências apontam que os enfermeiros dão prioridade para a execução dos 

cuidados prescritos por médicos, ou para os mais cobrados regularmente por 

médicos, e, com isso, os cuidados de rotina básicos da enfermagem acabam sendo 

os mais omitidos (KALISCH, 2006). 

Outro fator que pode ser relacionado com aumento da omissão de cuidados 

de enfermagem específicos seria a falta de cobrança quando o cuidado não é 

realizado uma vez ou um dia, tornando-se assim favorável para que a sua não 

realização se torne um hábito (KALISCH, 2006). 

A ausência/deficiência de organização e planejamento das demandas de 

cuidado, gerenciais e científicas, e a falta de protocolos que direcionem as ações 

também podem estar ligadas às omissões (BLACKMAN et al., 2014). 

Para tornar o contexto ainda mais complexo, os profissionais de 

enfermagem, ao longo dos turnos de trabalho, mudam constantemente de uma 

atividade para outra, gerenciam informações de variadas fontes e, muitas vezes, 

executam duas ou mais tarefas simultaneamente (KALISCH; AEBERSOLD, 2010).  

Além disso, soma-se a tudo que já foi destacado acima o fato de que os 

profissionais de enfermagem sofrem muitas interrupções durante a realização de 

suas atividades, podendo levá-los a não realizar o que haviam planejado fazer. Uma 

pesquisa observou que profissionais de enfermagem de duas unidades de terapia 
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intensiva sofreram 46,8 % de interrupções de 739 atividades observadas em 99 

horas, comprometendo 9,42% do tempo de trabalho (PRATES; SILVA, 2016). 

O método utilizado será descrito a seguir no próximo capítulo. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo do Estudo 

Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal e analítico.  

No estudo transversal, todas as medições são realizadas em um único 

momento ou durante um curto período de tempo. As associações podem ser 

examinadas nos estudos transversais, porém, as variáveis preditoras e de desfecho 

são definidas com base nas hipóteses de causa e efeito do pesquisador e não no 

delineamento do estudo (HULLEY et al., 2015).  

 

4.2. Local do Estudo 

O estudo foi desenvolvido em 10 unidades de internação de um hospital 

público de ensino de Goiás que realiza atendimento de forma exclusiva aos usuários 

do Sistema Único de Saúde.  

Esse hospital é local de formação para estudantes de graduação e pós-

graduação, promovida por meio de estágios e programas de residência 

multiprofissional. Desenvolve também atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

além de assistência na área da saúde.  

Caracteriza-se como um hospital de grande porte, de alta complexidade e é 

referência terciária para o estado de Goiás. Possui, aproximadamente, trezentos 

leitos em diversas especialidades clínicas e cirúrgicas. Possui 1.150 servidores, 

sendo que, desses, 626 são profissionais de enfermagem, o que corresponde a 

54,4% dos trabalhadores da instituição. 

A instituição passou por mudança de gestão em 2014 e, atualmente é 

administrada por uma empresa. 

O hospital possui Núcleo de Segurança do Paciente desde 2015, com 

protocolos de segurança do paciente implantados, serviços de farmacovigilância, 

hemovigilância e tecnovigilância. A notificação dos incidentes é feita por um sistema 

de notificação interno disponível nos computadores das unidades de internação.  

A equipe de enfermagem é composta por enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem, tanto com vínculo estatutário, cumprindo carga horária de 30 horas 
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semanais, como com base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com carga 

horária de 36 horas semanais. A jornada de trabalho é exercida pela maioria por 

turnos de 12 horas e em menor quantidade por turnos de 6 horas diárias. Além da 

carga horária mensal, os profissionais estatutários podem realizar plantões extras 

para suprir a escala das unidades. 

No organograma da instituição, a divisão de enfermagem está alocada na 

gerência de atenção à saúde e é dividida em unidade de gestão de enfermagem 

ambulatorial e unidade de gestão de enfermagem de internação. Nas unidades de 

internação, temos a gerência de internação que é responsável pelas clínicas médica, 

cirúrgica, tropical e ortopédica; a gerência de materno infantil, responsável pela 

maternidade e clínica pediátrica e gerência das UTIs (médica, cirúrgica e neonatal). 

Já o setor de urgência e emergência está alocado na divisão de gestão do cuidado. 

Além dos gerentes, cada unidade de internação possui um enfermeiro líder.  

Não há um modelo assistencial único de cuidado de enfermagem na 

instituição. Fica, portanto, a cargo de cada gerente das clínicas a definição do seu 

método de trabalho. Para a organização e padronização do trabalho da 

enfermagem, a instituição dispõe de protocolos assistenciais. 

 

4.3. População do Estudo 

A distribuição das unidades de internação investigadas está apresentada na 

Tabela 1, de acordo com seu nome, número de leitos, média de pacientes 

internados por mês e número de profissionais de enfermagem. Estes dados foram 

obtidos por meio de um levantamento junto a instituição do estudo, a fim de obter 

rigor metodológico. 
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Tabela 1 – Distribuição das unidades de internação de um hospital de ensino de 

Goiás, segundo o número de leitos, média de internação/mês e profissionais de 

enfermagem. Goiânia – GO, 2017 

Unidade de 
Internação 

Número de 
leitos 

Média de 
internação/mês 

E TE AE Total 

Clínica Cirúrgica 63 267,2 
14 43 11 68 

Clínica Médica 55 149,6 
16 43 5 64 

Clínica ortopédica e 
de cirurgia plástica 

24 125,8 7 16 4 27 

Clínica Tropical 11 27,6 7 11 3 21 

Clínica Pediátrica 24 72,9 7 20 4 31 

Maternidade 23 111,3 10 33 2 45 

Pronto Socorro 17 48 
13 27 0 40 

UTI Médica 6 11,7 8 21 0 29 

UTI Cirúrgica 8 12,6 11 31 0 42 

UTI Neonatal 8 6,7 8 26 0 34 

Total 239 898,9 101 271 29 401 

Legenda: E - Enfermeiros; TE - Técnicos de Enfermagem; AE - Auxiliar de Enfermagem. 
 
 

4.4. Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão foram: estar atuando no momento da coleta de 

dados e possuir tempo de admissão superior a um mês de trabalho. 

 

4.5. Critérios de exclusão 

Foram excluídos do estudo os enfermeiros gerentes responsáveis por mais 

de uma unidade; aqueles que estavam de licença no período da coleta e os que não 

realizavam ações de enfermagem. 

 

4.6. Procedimentos para coleta de dados 

4.6.1. Coleta de dados 

Os dados foram coletados pela própria pesquisadora e por quatro auxiliares 

de pesquisa previamente treinadas, seguindo as orientações fornecidas pela autora 

brasileira para o uso do MISSCARE-BRASIL (SIQUEIRA, 2016) (ANEXO 1), no 
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período de 15 de abril a 23 de dezembro de 2017. Os profissionais de enfermagem 

foram abordados em sua unidade de trabalho, nos momentos em que estavam 

disponíveis para participarem do estudo, e lhes foi explicada a finalidade da 

pesquisa.  

A seguir, lhes foi entregue um envelope contendo uma cópia do questionário 

autoaplicável, uma carta explicando os procedimentos do estudo e orientando como 

respondê-lo (APÊNDICE 1), o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE 2), um lápis e uma borracha. Os participantes foram orientados a 

responder o instrumento fora do local e horário de trabalho e devolver 

posteriormente (na data preestabelecida pela pesquisadora), dentro do envelope 

que deveria estar fechado. Todos foram orientados sobre como proceder para 

responder ao questionário, sendo garantido seu anonimato e respeitadas as 

recusas. 

Os quatro auxiliares de pesquisa passaram por um treinamento com carga 

horária de seis horas. O conteúdo do treinamento foi composto de orientação sobre 

o tema da pesquisa, formas de abordar os profissionais, posturas éticas do auxiliar 

de pesquisa, de acompanhamento durante abordagens de alguns profissionais pela 

própria pesquisadora. 

 

4.6.2. Instrumento de coleta de dados 

Para a realização do estudo foi utilizado o instrumento “MISSCARE-BRASIL” 

(ANEXO 2) traduzido, adaptado e validado culturalmente para uso no Brasil, com a 

devida autorização da autora brasileira (ANEXO 3) (SIQUEIRA et al., 2013; 

SIQUEIRA, 2016). 

O “MISSCARE-BRASIL” é um questionário autoaplicável, composto por três 

partes. A primeira parte possui questões que objetivam coletar informações gerais 

quanto à unidade ou setor de trabalho, nível educacional e formação educacional 

mais elevada, sexo, idade, cargo ou função no trabalho, número de horas 

trabalhadas por semana, período de trabalho, tempo de experiência, turno de 

trabalho, quantidade de horas extras e faltas, planejamento em deixar o cargo, 

quantidade de pacientes cuidados, número de admissões e altas realizadas e 

satisfação no trabalho.  
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A segunda parte do instrumento, ou parte A, é composta por 28 itens 

referentes aos elementos dos cuidados de enfermagem não realizados, com 

respostas tipo Likert, variando “de nunca é realizado” a “é sempre realizado”. 

A terceira parte, ou parte B, contém 28 itens referentes às razões para a não 

realização dos cuidados de enfermagem, com respostas tipo Likert, variando de 

“razão significante” a “não é uma razão para a omissão dos cuidados”. 

Na parte A do MISSCARE-BRASIL, os itens são pontuados de um a cinco, 

sendo que um corresponde a maiores níveis de omissão e cinco à ausência de 

omissão. Na parte B, os itens são pontuados de um a quatro, sendo que um 

corresponde à razão significante e quatro como não sendo razão para a omissão. 

As razões para a não realização dos cuidados de enfermagem (parte B) 

foram divididas em cinco categorias: comunicação (10 itens: 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 

15, 16 e 24); recursos materiais (4 itens: 6, 9, 10 e 23); recursos laborais (8 itens: 1, 

2, 3, 4, 17, 19, 27 e 28); dimensão ética (3 itens: 18, 20 e 25) e estilo de 

gerenciamento/liderança institucional (3 itens: 21, 22 e 26) (SIQUEIRA, 2016). 

4.7. Variáveis do estudo 

4.7.1. Variáveis dependentes  

 Escore médio de omissão dos cuidados de enfermagem: o escore médio é a 

soma dos escores dos elementos dos cuidados de enfermagem divididos pelo 

total de itens (KALISCH et al., 2011; SIQUEIRA, 2016). 

 Número de Cuidados Omitidos por participante (NCO): contagem dos itens 

de cuidados omitidos por participante do estudo. A omissão do cuidado de 

enfermagem foi considerada se as respostas “ocasionalmente, raramente ou 

nunca realizado” foram relatadas (SIQUEIRA, 2016). 

4.7.2. Variáveis independentes  

 Sociodemográficas: idade e sexo (KALISCH et al., 2011; SIQUEIRA, 2016). 

 Laborais: unidade, cargo, formação educacional, número de horas trabalhadas 

por semana, tempo de experiência na função e na unidade, período e turno de 

trabalho, faltas e horas extras trabalhadas nos últimos três meses, percepção de 
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que o número de funcionários na unidade é adequado (KALISCH et al., 2011; 

KALISCH et al., 2013; SIQUEIRA, 2016). 

 Satisfação profissional: satisfação com o cargo, profissão e trabalho em 

equipe. Foi realizada a reversão dos códigos das variáveis satisfação com o 

cargo, com a profissão e com a equipe de enfermagem: (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) 

(5=1). Portanto, maiores valores indicarão maiores níveis de satisfação dos 

profissionais (KALISCH et al., 2013; SIQUEIRA, 2016). 

4.8. Análise dos dados 

Os dados foram digitados em banco de dados, com dupla conferência. Os 

cálculos das análises estatísticas foram realizados com o auxílio do Programa 

Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 24.0. 

Para o preenchimento dos valores ausentes e aumento do número total de 

casos, imputações únicas foram feitas nas partes A e B do instrumento, 

correspondendo à substituição de valores não respondidos pelas médias dos 

sujeitos, a partir das respostas conhecidas de outros itens (NUNES; KLUCK; 

FACHEL, 2010; ZHANG, 2016). Não foram imputados os dados em que os 

participantes consideraram “não se aplica”. 

A reversão dos códigos das respostas aos itens das partes A e B foi 

realizada conforme orientação da autora do instrumento original. Parte A: (1=5) 

(2=4) (3=3) (4=2) (5=1) e parte B (1=4) (2=3) (3=2) (4=1). Assim, maiores valores 

corresponderão a maiores níveis de omissão e razões mais importantes para a 

referida omissão (SIQUEIRA, 2016). 

Após a reversão, as respostas foram dicotomizadas e, dessa forma, as 

alternativas “ocasionalmente não é realizado”, “raramente é realizado” e “nunca é 

realizado” significam cuidado omitido, e as alternativas “realizado frequentemente” e 

“sempre realizado” representam cuidado realizado. As respostas das razões também 

foram dicotomizadas, considerando como razão de omissão as opções “razão 

significante” e “razão moderada”, e como não razão de omissão as respostas das 

alternativas “razão pouco significante” e “não é uma razão” (KALISCH, 

LANDSTROM, WILLIAMS, 2009; KALISCH et al., 2011; SIQUEIRA, 2016). 
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Para comparar a omissão do cuidado de enfermagem entre as categorias 

profissionais, os profissionais de nível médio (técnicos e auxiliares de enfermagem) 

foram agrupados. 

Inicialmente, foi realizada análise descritiva de todas as variáveis. As 

variáveis quantitativas foram apresentadas como média, desvio-padrão (DP), 

mediana, intervalo interquartil (IIQ), mínimo e máximo. As variáveis qualitativas (nível 

educacional, formação acadêmica mais elevada, período de trabalho, turno que 

trabalha com maior frequência) foram apresentadas como frequência absoluta e 

relativa. 

A confiabilidade interna da parte A e da parte B do MISSCARE-BRASIL foi 

avaliada pelo alpha de Cronbach padronizado, sendo considerados aceitáveis 

valores acima de 0,7 (PORTNEY; WATKINS, 2009; KESZEI; NOVAK; STREINER, 

2010).  

Os testes de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher foram usados 

para verificar as diferenças na prevalência da omissão dos cuidados de enfermagem 

por categoria profissional (técnicos e auxiliares de enfermagem versus enfermeiros). 

Análises bivariadas e multivariável foram realizadas para verificar os fatores 

associados às variáveis dependentes. Na análise bivariada, a correlação de Pearson 

foi utilizada para identificar o grau de associação entre as variáveis quantitativas. O 

teste t de student para amostras independentes foi utilizado para determinar o grau 

de associação entre as variáveis dependentes e as independentes qualitativas. 

Análise de variância (ANOVA) foi empregada para avaliar a associação entre os 

desfechos e as variáveis qualitativas com três ou mais categorias. 

Variáveis com valor de p < 0,10 na análise bivariada foram incluídas em 

modelos de regressão linear múltipla, método stepwise, para ajuste das variáveis 

confundidoras. Em todas as análises, valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. 

A taxa de resposta da população abordada foi calculada da seguinte 

maneira: nº de questionários respondidos/população elegível. A população elegível 

corresponde ao resultado da subtração da população total pelo número de 

participantes excluídos. 
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4.9. Aspectos éticos 

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

Médica Humana e Animal da instituição, via Plataforma Brasil, sob parecer 

1.922.667, CAAE: 62612216.0.0000.5078 (ANEXO 4). A pesquisa segue às 

recomendações propostas pelo Conselho Nacional de Saúde, na Resolução 

466/2012 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012), que regulamenta pesquisa envolvendo 

seres humanos. 

Na abordagem dos participantes, foram apresentados os objetivos e riscos 

da pesquisa, verbalmente e por escrito. Após os profissionais concordarem em 

participar do estudo, lhes foi entregue o TCLE (APÊNDICE 2) e solicitado leitura e 

assinatura. Foi assegurado aos participantes a privacidade durante o preenchimento 

do questionário, a não identificação e o direito de desistir da participação da 

pesquisa a qualquer momento. 
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5. RESULTADOS  

5.1. Participantes do estudo e taxa de resposta  

No período de 15 de abril a 23 de dezembro de 2017, o hospital no qual o 

estudo foi realizado possuía 626 profissionais de enfermagem e 401 deles atuavam 

nas unidades de internação selecionadas. Desses, 376 atenderam aos critérios de 

inclusão, sendo que 47 recusaram-se a participar da pesquisa e 62 não devolveram 

os instrumentos de coleta de dados. Assim, 267 profissionais de enfermagem 

participaram do estudo (Figura 2). 

 

Figura 2 – Fluxograma de seleção dos participantes do estudo. Goiânia – GO, 2017 

 

Com a participação de 267 profissionais de enfermagem, o estudo obteve 

uma taxa de resposta de 71,0% da população, sendo que a menor taxa ocorreu na 

unidade de Clínica Médica (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Distribuição da população total, participantes do estudo e taxa de 

resposta, segundo a unidade de internação. Goiânia– GO, 2017 

Unidades de Internação 

População 
total 

População 
elegível 

Participantes 
do estudo 

Taxa de 
resposta 

N N N % 

Clínica Médica 
64 59 38 64,4 

Unidade de Terapia Intensiva Médica 29 29 29 100,0 

Unidade de Terapia Intensiva 
Cirúrgica 

42 38 
29 76,3 

Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal 

34 31 
22 71,0 

Maternidade 45 43 26 60,5 

Clínica Pediátrica 31 31 19 61,3 

Clínica Ortopédica e cirurgia plástica 27 22 18 81,8 

Clínica Cirúrgica  68 67 45 67,2 

Clínica Tropical 21 21 15 71,4 

Pronto Socorro 40 35 26 74,3 

Total 401 376 267 71,0 

 

Ressalta-se que, em todas as unidades investigadas, obteve-se participação 

de mais 60,0% dos profissionais elegíveis, com destaque para Unidade de Terapia 

Intensiva Médica, na qual todos participaram do estudo. 

 

5.2. Caracterização dos participantes do estudo 

Entre os participantes, 87,6% eram do sexo feminino, com mediana de idade 

de 43,0 anos (IIQ: 15), média de 43,1 (DP: 10,1), variando de 23 a 70 anos.  

Quanto ao cargo exercido na unidade, 177 (66,3%) eram técnicos de 

enfermagem, 11 (4,1%) auxiliares de enfermagem, 72 (27,0%) enfermeiros 

assistenciais e sete (2,6%) enfermeiros com função administrativa. Sendo, então, 79 

(29,6%) enfermeiros e 188 (70,4%) técnicos e auxiliares de enfermagem. 

A Tabela 3 apresenta a distribuição dos participantes, de acordo com a 

unidade de internação, o nível educacional, formação educacional mais elevada, 

período e turno de trabalho. 
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Tabela 3 – Distribuição dos participantes, segundo a unidade de internação, nível 

educacional, formação educacional mais elevada, período e turno de trabalho. 

Goiânia – GO, 2017 

Variáveis n = 267 % 

Unidade de internação   

Clínica Médica 38 14,2 

Unidade de Terapia Intensiva Médica 29 10,9 

Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica 29 10,9 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 22 8,2 

Maternidade 26 9,7 

Clínica Pediátrica 19 7,1 

Clínica Ortopédica e cirurgia plástica 18 6,7 

Clínica Cirúrgica  45 16,9 

Clínica Tropical 15 5,6 

Pronto Socorro 26 9,7 

Nível educacional mais elevado     

Ensino médio 60 22,5 

Ensino superior 54 20,2 

Pós-graduação 153 57,3 

Formação acadêmica mais elevada     

Técnico em enfermagem 60 22,5 

Enfermeiro 24 9,0 

Ensino superior fora da área da enfermagem 30 11,2 

Especialização na área de enfermagem 105 39,3 

Especialização fora da área de enfermagem 24 9,0 

Mestrado ou Doutorado em enfermagem 14 5,2 

Mestrado ou Doutorado fora da área de enfermagem 10 3,7 

Período de trabalho     

Diurno (matutino e/ou vespertino) 149 55,8 

Noturno  110 41,2 

Rodízio entre diurno, vespertino e noturno 8 3,0 

Turno que trabalha com maior frequência   

12 horas 209 78,3 

6 horas 53 19,9 

Rodízio entre 6, 8 ou 12 horas 5 1,9 
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Com relação à formação dos profissionais, observa-se que 57,3% possuíam 

pós-graduação e que 72,3% dos técnicos em enfermagem possuíam curso superior 

e/ou pós-graduação.  

Evidencia-se que turnos de 12 horas são os mais utilizados pela equipe de 

enfermagem, bem como o turno diurno. 

O número de horas trabalhadas por semana, horas extras realizadas e de 

faltas ao trabalho estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos participantes considerando o número de horas 

trabalhadas por semana, horas extras e os dias de faltas ao trabalho nos últimos três 

meses. Goiânia – GO, 2017 

Variáveis n = 267 % 
Mediana 

(IIQ) 
Média (DP) Mínimo Máximo 

Horas/semana   30,0 (6,0) 31,8 (3,9) 12 50 

Até 30 horas 188 71,8     

De 31 até 45 72 27,5     

Acima de 45 2 0,8     

SI: 5       

Horas extras 
  

5,5 (48,0) 39,4 (63,4) 0 300 

0 106 46,1     

1 – 20 37 16,1     

21 – 60 36 15,7     

61 – 110 20 8,7     

Acima de 110 31 13,5     

SI: 37   
    

Faltas nos últimos 3 
meses 

  
  

0 108 

Não 173 69,5 
    

Sim 76 30,5 
    

SI: 18   
    

Legenda: SI: Sem informação; IIQ: Intervalo Interquartil; DP: Desvio Padrão. 

Verifica-se que 71,8% dos profissionais cumpriram até 30 horas semanais, 

53,9% fizeram horas extras nos últimos três meses, com mediana de 5,5 horas 

extras, e 30,5% se ausentaram do trabalho nos últimos três meses. 
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O tempo de experiência dos profissionais de enfermagem no cargo exercido 

e na unidade será apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos participantes segundo o tempo de experiência. Goiânia – 

GO, 2017 

Tempo de experiência n = 267 % 
Mediana 

(IIQ) 
Média 
(DP) 

Mínimo Máximo 

No cargo/função (meses)   194,0 
(166) 

204,3 
(108,1) 

4 528 

< 6 2 0,7     

7 – 24 9 3,5     

25 – 60 15 5,8     

61 – 120 41 15,8     

> 120 193 74,2     

SI: 7       

Na unidade de internação 
(meses) 

  96,0 
(159,0) 

110,9 
(92,2) 

1 420 

< 6 25 9,5     

7 – 24 50 19,1     

25 – 60 32 12,2     

61 – 120 38 14,5     

> 120 117 44,7     

SI: 5       

Legenda: SI: Sem informação; IIQ: Intervalo Interquartil; DP: Desvio Padrão. 

O tempo de experiência no cargo de mais da metade (74,2%) dos 

profissionais se concentrou em acima de 120 meses, o que corresponde a 10 anos 

de experiência. Ressalta-se ainda que, na unidade, 59,2% possuíam mais de cinco 

anos de experiência. 

Evidenciou-se que apenas 9,1% dos profissionais possuem planos de deixar 

o cargo ou a função que exercem. 

Ao serem indagados sobre a frequência com que sentiam que o número de 

funcionários estava adequado, 43,4% afirmou que isso ocorre entre 75 e 100% do 

tempo; 24,3% percebem isso 50% do seu tempo e 32,2% percebem que o número 

de funcionários é inadequado. Por turno de trabalho, os profissionais de 
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enfermagem cuidaram em média de 10 pacientes, conforme apresentado na Tabela 

6. 

 

Tabela 6 – Distribuição do número de pacientes cuidados, do número de admissões 

e altas de pacientes no turno de trabalho (ou no último turno) em que os dados 

foram coletados. Goiânia – GO, 2017 

Variáveis Média (DP) 
Mediana  

(IIQ) 
Mínimo Máximo 

Pacientes cuidados* 10,0 (9,6) 8,0 (8,0) 0 68 

Admissões** 2,0 (2,4) 1,0 (3,0) 0 12 

Altas*** 1,3 (2,0) 0,0 (2,0) 0 10 
*
item respondido por 254 participantes 

*
item respondido por 224 participantes 

*
item respondido por 225 participantes 

 

Identifica-se um alto nível de satisfação dos profissionais, sendo que as 

maiores médias foram em relação à profissão (4,0) e ao cargo (3,9), e por último 

com o trabalho em equipe (3,6), conforme apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição dos participantes segundo a satisfação com o cargo/função 

atual, com a profissão e com o trabalho em equipe na unidade. Goiânia – GO, 2017 

Variáveis n = 267 (%) Min – Máx 
Mediana 

(IIQ) 
Média (DP) 

Satisfação com o cargo   
1-5 4 (0,0) 3,9 (0,8) 

Muito satisfeito 49 (18,5) 
   

Satisfeito 161 (60,8) 
   

Nem satisfeito e nem insatisfeito 39 (14,7) 
   

Insatisfeito 12 (4,5) 
   

Muito insatisfeito 4 (1,5) 
   

SI: 2     

Satisfação com a profissão 
 

1-5 4 (0,0) 4,0 (0,8) 

Muito satisfeito 55 (20,9) 
   

Satisfeito 170 (64,6) 
   

Nem satisfeito e nem insatisfeito 24 (9,1) 
   

Insatisfeito 9 (3,4) 
   

Muito insatisfeito 5 (1,9) 
   

SI: 4     

Satisfação com o trabalho em 
equipe  

1-5 4 (1,0) 3,6 (0,9) 

Muito satisfeito 28 (10,6) 
   

Satisfeito 135 (51,1) 
   

Nem satisfeito e nem insatisfeito 64 (24,2) 
   

Insatisfeito 31 (11,7) 
   

Muito insatisfeito 6 (2,3)       

SI: 3     

Legenda: SI: Sem informação; IIQ: Intervalo Interquartil; DP: Desvio Padrão.  

 

5.3. Percepção dos profissionais de enfermagem quanto aos cuidados 

omitidos. 

A análise da confiabilidade dos dados obtidos em relação aos elementos dos 

cuidados de enfermagem, realizada por meio do Alfa de Cronbach, apontou valor 

aceitável igual a 0,913.  

A Tabela 8 apresenta a frequência de respostas dos participantes acerca da 

omissão de cuidados de enfermagem. 
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Tabela 8 – Distribuição das respostas dos profissionais de enfermagem, por cuidados de enfermagem, segundo a frequência da 

sua realização. Goiânia- GO, 2017 (n = 267) 

Elementos do Cuidado de enfermagem  

Nunca 
realizado 

Raramente 
realizado 

Ocasionalmente 
não realizado 

Realizado 
frequentemente 

Sempre 
realizado 

Não se aplica 

n % n % N % n % n % n % 

Deambulação três vezes por dia 60 22,5 67 25,1 45 16,9 48 18,0 29 10,9 18 6,7 
Participação em discussão da equipe 
interdisciplinar sobre a assistência ao paciente, 
se ocorrer 

47 17,6 80 30,0 51 19,1 60 22,5 27 10,1 2 0,7 

Planejamento e ensino do paciente e/ou 
família para a alta hospitalar 

34 12,7 44 16,5 58 21,7 89 33,3 41 15,4 1 0,4 

Sentar o paciente fora do leito 33 12,4 69 25,8 78 29,2 62 23,2 14 5,2 11 4,1 
Oferecer as refeições para os pacientes que se 
alimentam sozinhos 

21 7,9 27 10,1 22 8,2 77 28,8 103 38,6 17 6,4 

Controle do balanço hídrico 15 5,6 26 9,7 30 11,2 75 28,1 120 44,9 1 0,4 
Avaliação da efetividade dos medicamentos 
administrados 

12 4,5 20 7,5 39 14,6 116 43,4 80 30,0 0 0,0 

Reavaliação focada, de acordo com a 
condição do paciente 

8 3,0 25 9,4 31 11,6 112 41,9 91 34,1 0 0,0 

O atendimento à chamada do paciente é feita 
dentro de 5' 

6 2,2 15 5,6 49 18,4 121 45,3 62 23,2 14 5,2 

Apoio emocional ao paciente e/ou família 5 1,9 39 14,6 49 18,4 123 46,1 49 18,4 2 0,7 
Mudar o decúbito do paciente a cada duas 
horas 

5 1,9 24 9,0 50 18,7 118 44,2 69 25,8 1 0,4 

Administrar os medicamentos dentro de 30' 
antes ou depois do horário prescrito 

4 1,5 22 8,2 39 14,6 115 43,1 87 32,6 0 0,0 

Higienizar o paciente prontamente após cada 
eliminação 

4 1,5 15 5,6 31 11,6 108 40,4 107 40,1 2 0,7 

Aspiração de vias aéreas 4 1,5 14 5,2 16 6,0 100 37,5 133 49,8 0 0,0 
Avaliação das condições do paciente a cada 
turno, identificando as suas necessidades de 
cuidado 

4 1,5 13 4,9 36 13,5 106 39,7 108 40,4 0 0,0 

continua... 
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...continuação 

Tabela 8 – Distribuição das respostas dos profissionais de enfermagem, por cuidados de enfermagem, segundo a frequência da 

sua realização. Goiânia- GO, 2017 (n = 267) 

Cuidados de enfermagem  

Nunca 
realizado 

Raramente 
realizado 

Ocasionalmente 
não realizado 

Realizado 
frequentemente 

Sempre 
realizado 

Não se aplica 

n % n % N % n % n % n % 

Hidratar o paciente, oferecendo líquidos via 
oral ou administrando pela sonda 

3 1,1 12 4,5 14 5,2 119 44,6 113 42,3 6 2,2 

Higiene bucal 3 1,1 27 10,1 44 16,5 96 36,0 96 36,0 1 0,4 
Orientações aos pacientes e familiares quanto 
às rotinas, procedimentos e cuidados 
prestados 

3 1,1 22 8,2 44 16,5 113 42,3 85 31,8 0 0,0 

Cuidados com lesões de pele/feridas 3 1,1 8 3,0 10 3,7 111 41,6 135 50,6 0 0,0 
Uso de medidas de prevenção para pacientes 
em risco de queda 

2 0,7 9 3,4 27 10,1 98 36,7 126 47,2 5 1,9 

Alimentar o paciente ou administrar a dieta por 
sonda, no horário 

2 0,7 8 3,0 14 5,2 95 35,6 147 55,1 1 0,4 

Registro completo no prontuário do paciente, 
de todos os dados necessários 

2 0,7 27 10,1 48 18,0 115 43,1 75 28,1 0 0,0 

As solicitações para administração de 
medicamentos prescritos S/N são atendidas 
em 15' 

1 0,4 12 4,5 30 11,2 115 43,1 103 38,6 6 2,2 

Banho/higiene do paciente/ medidas para 
prevenção de lesões de pele 

1 0,4 4 1,5 11 4,1 113 42,3 137 51,3 1 0,4 

Higienização das suas mãos 1 0,4 4 1,5 11 4,1 93 34,8 158 59,2 0 0,0 
Cuidados com acesso venoso e infusão, de 
acordo com as normas da instituição 

0 0,0 5 1,9 26 9,7 99 37,1 137 51,3 0 0,0 

Avaliação dos sinais vitais 0 0,0 4 1,5 24 9,0 98 36,7 141 52,8 0 0,0 
Monitorar a glicemia capilar 0 0,0 1 0,4 6 2,2 70 26,2 190 71,2 0 0,0 
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Entre os cuidados “nunca realizados” pela enfermagem, o mais frequente foi 

a deambulação três vezes por dia (22,5%), seguido de participação em discussão da 

equipe interdisciplinar sobre a assistência ao paciente (17,6%), planejamento e 

ensino do paciente e/ou família para a alta hospitalar (12,7%). 

 Já, entre os cuidados “raramente realizados”, os mais frequentes foram a 

participação em discussão da equipe interdisciplinar sobre a assistência ao paciente, 

(30,0%); sentar o paciente fora do leito (25,8%); deambulação três vezes por dia 

(25,1%). 

Entre os cuidados “ocasionalmente não realizados”, os mais frequentes 

foram: sentar o paciente fora do leito (29,2%); planejamento e ensino do paciente 

e/ou família para a alta hospitalar (21,7%); participação em discussão da equipe 

interdisciplinar sobre a assistência ao paciente (19,1%). 

Observa-se acima que o cuidado mais frequente que aparece nas opções 

“nunca realizado”, “raramente realizado” e “ocasionalmente não realizado” é sentar o 

paciente fora do leito. 

Em relação aos cuidados “realizados frequentemente”, os mais frequentes 

foram: apoio emocional ao paciente e/ou família (46,1%); o atendimento à chamada 

do paciente é feito dentro de 5' (45,3%); hidratar o paciente, oferecendo líquidos via 

oral ou administrando pela sonda (44,6%); mudar o decúbito do paciente a cada 

duas horas (44,2%). 

Os cuidados “sempre realizados” mais frequentes foram: monitorar a 

glicemia capilar (71,2%); higienização das suas mãos (59,2%); alimentar o paciente 

ou administrar a dieta por sonda, no horário (55,1%). 

A alternativa “não se aplica” se refere aos cuidados que os profissionais 

consideraram que não são realizados nos pacientes sob seus cuidados. O 

instrumento utilizado não possui essa opção, entretanto, durante o estudo, os 

profissionais, principalmente de UTI, destacaram essa ocorrência e, então, foram 

orientados a deixar o cuidado em branco e escrever “não se aplica” ao lado. Os 

cuidados mais prevalentes foram: deambulação três vezes por dia (6,7%); oferecer 

as refeições para os pacientes que se alimentam sozinhos (6,4%); o atendimento à 

chamada do paciente é feito dentro de 5' (5,2%); sentar o paciente fora do leito 

(4,1%). 
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5.4. Prevalência da omissão do cuidado de enfermagem 

Para o cálculo da prevalência de omissão do cuidado, utilizou-se o 

agrupamento das respostas às alternativas “ocasionalmente não é realizado”, 

“raramente é realizado” e “nunca é realizado”. Ressalta-se que a resposta “não se 

aplica” não foi incluída na prevalência. 

Destaca-se a prevalência de quatro cuidados que obtiveram frequências de 

mais de 50%, sendo: sentar o paciente fora do leito (70,3%), deambulação três 

vezes ao dia (69,1%) participação em discussão da equipe interdisciplinar sobre a 

assistência ao paciente (67,2%), e planejamento e ensino do paciente e/ou família 

para a alta hospitalar (51,1%). 

Os cuidados que obtiveram menores relatos de omissão foram monitorar a 

glicemia capilar (2,6%), higienização das suas mãos (6,0%), banho/higiene do 

paciente/ medidas para prevenção de lesões de pele (6,0%), cuidados com lesões 

de pele/feridas (7,9%), alimentar o paciente ou administrar a dieta por sonda, no 

horário (9,0%) e aspiração de vias aéreas (12,7%), conforme apresentado na Tabela 

9. 
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Tabela 9 – Prevalência de cuidados de enfermagem omitidos, por unidade de internação e global. Goiânia – GO, 2017 

Cuidados de enfermagem Total CC CM OS MA UTI C UTI N CPED UTI M CO CT Global 

não realizados N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  n (%) 

Sentar o paciente fora do leito 256 30 (66,7) 28 (73,7) 22 (84,6) *12 (50,0) 21 (72,4) *10 (76,9) 8 (42,1) 27 (93,1) 11 (61,1) 11 (73,3) 180 (70,3) 
Deambulação três vezes por dia ou 
conforme prescrito 

249 28 (62,2) 32 (84,2) 17 (65,4) *9 (37,5) 28 (96,6) *7 (100,0) 7 (36,8) *27 (96,4) 8 (44,4) 9 (60,0) 172 (69,1) 

Participação em discussão da 
equipe interdisciplinar sobre a 
assistência ao paciente 

265 37 (82,2) 28 (73,7) *19 (76,0) 13 (50,0) 18 (62,1) *11 (52,4) 8 (42,1) 22 (75,9) 15 (83,3) 7 (46,7) 178 (67,2) 

Planejamento e ensino do paciente 
e/ou família para a alta hospitalar 

266 32 (71,1) 25 (65,8) 15 (57,7) 8 (30,8) 17 (58,6) *6 (28,6) 5 (26,3) 14 (48,3) 8 (44,4) 6 (40,0) 136 (51,1) 

Apoio emocional ao paciente e/ou 
família 

265 16 (35,6) 17 (44,7) 13 (50,0) 4 (15,4) 11 (37,9) *4 (20,0) 5 (26,3) 12 (41,4) 8 (44,4) 3 (20,0) 93 (35,1) 

Mudar o decúbito do paciente a 
cada duas horas 

266 23 (51,1) 17 (44,7) 10 (38,5) *6 (24,0) 3 (10,3) 1 (4,5) 5 (26,3) 1(3,4) 8 (44,4) 5 (33,3) 79 (29,7) 

Registro completo no prontuário do 
paciente, de todos os dados 
necessários 

267 20 (44,4) 18 (47,4) 7 (26,9) 5 (19,2) 6 (20,7) 2 (9,1) 4 (21,1) 6 (20,7) 2 (11,1) 7 (46,7) 77 (28,8) 

Higiene bucal 266 22 (48,9) 17 (44,7) 7 (26,9) *12 (48,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 6 (31,6) 3 (10,3) 5 (27,8) 2 (13,3) 74 (27,8) 
Avaliação da efetividade dos 
medicamentos administrados 

267 17 (37,8) 18 (47,4) 7 (26,9) 3 (11,5) 6 (20,7) 3 (13,6) 4 (21,1) 3 (10,3) 4 (22,2) 6 (40,0) 71 (26,6) 

Controle do balanço hídrico 266 23 (51,1) 18 (47,4) 13 (52,0) 5 (19,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,3) 1 (3,4) 5 (27,8) 5 (33,3) 71 (26,7) 
Oferecer as refeições para os 
pacientes que se alimentam 
sozinhos 

250 17 (37,8) 15 (39,5) 0 (0,0) *11 (44,0) 1 (3,4) *5 (71,4) *5 (27,8) 3 (10,3) 11 (61,1) 2 (13,3) 70 (28,0) 

O atendimento à chamada do 
paciente é feita dentro de 5' 

253 13 (28,9) 17 (44,7) 10 (38,5) *9 (36,0) 6 (20,7) *0 (0,0) 1 (5,3) *5 (17,9) 5 (27,8) 4 (26,7) 70 (27,7) 

Orientações aos pacientes e 
familiares quanto às rotinas, 
procedimentos e cuidados 
prestados 

267 20 (44,4) 16 (42,1) 7 (26,9) 4 (15,4) 10 (34,5) 3 (13,6) 1 (5,3) 4 (13,8) 2 (11,1) 2 (13,3) 69 (25,8) 

Administrar os medicamentos 
dentro de 30' antes ou depois do 
horário prescrito 

267 13 (28,9) 8 (21,1) 7 (26,9) 4 (15,4) 11 (37,9) 7 (31,8) 3 (15,8) 5 (17,2) 3 (16,7) 4 (26,7) 65 (24,3) 

Reavaliação focada, de acordo 
com a condição do paciente 

267 16 (35,6) 16 (42,1) 8 (30,8) 5 (19,2) 2 (6,9) 1 (4,5) 4 (21,1) 3 (10,3) 6 (33,3) 3 (20,0) 64 (24,0) 

Legenda: CC= Clínica Cirúrgica; CM= Clínica Médica; PS= Pronto Socorro; MA= Maternidade; UTI C= UTI Cirúrgica; UTI N= UTI Neonatal; CPED= Clínica Pediátrica; UTI M= 
UTI Médica; CO= Clínica Ortopédica; CT= Clínica Tropical.  *Refere-se a cuidados em que os participantes escreveram não se aplica ao lado. 

continua... 



Resultados 66 

 

 

...continuação 

Tabela 9– Prevalência de cuidados de enfermagem omitidos, por unidade de internação e global. Goiânia – GO, 2017  
Cuidados de enfermagem Total CC CM PS MA UTI C UTI N CPED UTI M CO CT Global 

não realizados N n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  n (%) 

Avaliação das condições do 
paciente a cada turno, 
identificando as suas 
necessidades de cuidado 

267 13 (28,9) 14 (36,8) 7 (26,9) 2 (7,7) 1 (3,4) 1 (4,5) 4 (21,1) 3 (10,3) 5 (27,8) 3 (20,0) 53 (19,9) 

Higienizar o paciente 
prontamente após cada 
eliminação 

265 14 (31,1) 9 (23,7) 6 (23,1) *5 (20,0) 3 (10,3) *1 (4,8) 5 (26,3) 2 (6,,9) 3 (16,7) 2 (13,3) 50 (18,9) 

As solicitações para 
administração de medicamentos 
prescritos S/N são atendidas em 
15' 

261 8 (17,8) 9 (23,7) 6 (23,1) 5 (19,2) 3 (10,3) *2 (12,5) 0 (0,0) 3 (10,3) 3 (16,7) 4 (26,7) 43 (16,5) 

Uso de medidas de prevenção 
para pacientes em risco de 
queda 

262 10 (22,2) 9 (23,7) 7 (26,9) *3 (12,0) 2 (6,9) *0 (0,0) 1 (5,3) 2 (6,9) 2 (11,1) 2 (13,3) 38 (14,5) 

Cuidados com acesso venoso e 
infusão, de acordo com as 
normas da instituição 

267 8 (17,8) 4 (10,5) 4 (15,4) 2 (7,7) 3 (10,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (13,8) 3 (16,7) 3 (20,0) 31 (11,6) 

Hidratar o paciente, oferecendo 
líquidos via oral ou 
administrando pela sonda 

261 7 (15,6) 7 (18,4) 5 (19,2) *2 (8,0) 2 (6,9) *1 (5,9) 1 (5,3) 0 (0,0) 4 (22,2) 0 (0,0) 29 (11,1) 

Avaliação dos sinais vitais 
conforme prescrito 

267 13 (28,9) 8 (21,1) 1 (3,8) 1 (3,8) 1 (3,4) 1 (4,5) 3 (15,8) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 28 (10,5) 

Aspiração de vias aéreas 
267 6 (13,3) 5 (13,2) 3 (11,5) 8 (30,8) 1 (3,4) 1 (4,5) 3 (15,8) 0 (0,0) 4 (22,2) 3 (20,0) 24 (12,7) 

Alimentar o paciente ou 
administrar a dieta por sonda, no 
horário 

266 4 (8,9) 3 (7,9) 1 (3,8) *7 (28,0) 4 (13,8) 0 (0,0) 1 (5,3) 0 (0,0) 3 (16,7) 1 (6,7) 24 (9,0) 

Cuidados com lesões de 
pele/feridas 

267 6 (13,3) 3 (7,9) 5 (19,2) 3 (11,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (5,3) 1 (3,4) 0 (0,0) 2 (13,3) 21 (7,9) 

Banho/higiene do paciente/ 
medidas para prevenção de 
lesões de pele 

266 5 (11,1) 3 (7,9) 1 (3,8) *2 (8,0) 0 (0,0) 1 (4,5) 2 (10,5) 0 (0,0) 2 (11,1) 0 (0,0) 16 (6,0) 

Higienização das suas mãos 
267 4 (8,9) 5 (13,2) 1 (3,8) 2 (7,7) 2 (6,9) 0 (0,0) 1 (5,3) 0 (0,0) 1 (5,6) 0 (0,0) 16 (6,0) 

Monitorar a glicemia capilar  
267 3 (6,7) 1 (2,6) 0 (0,0) 1 (3,8) 0 (0,0) 1 (4,5) 0 (0,0) 1 (3,4) 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (2,6) 

Legenda: CC= Clínica Cirúrgica; CM= Clínica Médica; PS= Pronto Socorro; MA= Maternidade; UTI C= UTI Cirúrgica; UTI N= UTI Neonatal; CPED= Clínica Pediátrica; UTI M= 
UTI Médica; CO= Clínica Ortopédica; CT= Clínica Tropical.  *Refere-se a cuidados em que os participantes escreveram não se aplica ao lado. 
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Os principais cuidados omitidos, por unidade de internação, estão 

apresentados nos Quadros 1 e 2. 
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UI Clínica Cirúrgica 
Clínica 

Ortopédica 
Clínica Médica Clínica Tropical Pronto Socorro Maternidade Clínica Pediátrica 
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Participação em 
discussão da 
equipe 
interdisciplinar 
(82,2%) 

Participação em 
discussão da 
equipe 
interdisciplinar 
(83,3%) 

Deambulação três 
vezes por dia 
(84,2%) 

Sentar o paciente 
fora do leito 
(73,3%) 

Sentar o paciente 
fora do leito 
(84,6%) 

Participação em 
discussão da 
equipe 
interdisciplinar 
(50,0%) 

Participação em 
discussão da 
equipe 
interdisciplinar 
(42,1%) 

Planejamento e 
ensino do paciente 
e/ou família para a 
alta hospitalar 
(71,1%) 

Sentar o paciente 
fora do leito 
(61,1%) 

Participação em 
discussão da 
equipe 
interdisciplinar 
(73,7%) 

Deambulação três 
vezes por dia 
(60,0%) 

Participação em 
discussão da 
equipe 
interdisciplinar 
(76,0%) 

Sentar o paciente 
fora do leito 
(50,0%) 

Sentar o paciente 
fora do leito 
(42,1%) 

Sentar o paciente 
fora do leito 
(66,7%) 

Oferecer as 
refeições para os 
pacientes que se 
alimentam 
sozinhos (61,1%) 

Sentar o paciente 
fora do leito 
(73,7%) 

Participação em 
discussão da 
equipe 
interdisciplinar 
(46,7%) 

Deambulação três 
vezes por dia ou 
conforme prescrito 
(65,4%) 

Higiene bucal 
(48,0%) 

Deambulação três 
vezes por dia ou 
conforme prescrito 
(36,8%) 

Deambulação três 
vezes por dia 
(62,2%) 

Deambulação três 
vezes por dia ou 
conforme prescrito 
(44,4%) 

Planejamento e 
ensino do paciente 
e/ou família para a 
alta hospitalar 
(65,8%) 

Registro completo 
no prontuário do 
paciente, de todos 
os dados 
necessários 
(46,7%) 

Planejamento e 
ensino do paciente 
e/ou família para a 
alta hospitalar 
(57,7%) 

Oferecer as 
refeições para os 
pacientes que se 
alimentam 
sozinhos 
(44,0%) 

Higiene bucal 
(31,6%) 

Mudar o decúbito 
do paciente a cada 
duas horas (51,1%) 

Planejamento e 
ensino do paciente 
e/ou família para a 
alta hospitalar 
(44,4%) 

 Planejamento e 
ensino do paciente 
e/ou família para a 
alta hospitalar 
(40,0%) 

Controle do 
balanço hídrico 
(52,0%) 

Deambulação três 
vezes por dia 
(37,5%) 

Oferecer as 
refeições para os 
pacientes que se 
alimentam 
sozinhos 
(27,8%) 

Controle do 
balanço hídrico 
(51,1%) 

Apoio emocional ao 
paciente e/ou 
família (44,4%) 

 Avaliação da 
efetividade dos 
medicamentos 
administrados 
(40,0%) 

Apoio emocional ao 
paciente e/ou 
família (50,0%) 

O atendimento à 
chamada do 
paciente é feito 
dentro de 5' 
(36,0%) 

 

 Mudar o decúbito 
do paciente a cada 
duas horas (44,4%) 

     

Legenda: UI – Unidade de Internação 

Quadro 1 - Principais cuidados de enfermagem omitidos, por unidade de internação. Goiânia – GO, 2017 
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Os principais cuidados omitidos, nas UTI estão apresentados no Quadro 2. 

UI UTI Médica UTI Cirúrgica UTI Neonatal 

C
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Deambulação três vezes por dia 
(96,4%) 

Deambulação três vezes por dia 
(96,6%) 

Deambulação três vezes por dia 
(100,0%) 

Sentar o paciente fora do leito 
(93,1%) 

Sentar o paciente fora do leito 
(72,4%) 

Sentar o paciente fora do leito 
(76,9%) 

Participação em discussão da 
equipe interdisciplinar (75,9%) 

Participação em discussão da 
equipe interdisciplinar (62,1%) 

Oferecer as refeições para os 
pacientes que se alimentam 
sozinhos (71,4%) 

Planejamento e ensino do 
paciente e/ou família para a alta 
hospitalar (48,3%) 

Planejamento e ensino do 
paciente e/ou família para a alta 
hospitalar (58,6%) 

Participação em discussão da 
equipe interdisciplinar (52,4%) 

Apoio emocional ao paciente 
e/ou família (41,4%) 

Apoio emocional ao paciente 
e/ou família (37,9%) 

Administrar os medicamentos 
dentro de 30' antes ou depois do 
horário prescrito (31,8%) 

 Administrar os medicamentos 
dentro de 30' antes ou depois do 
horário prescrito (37,9%) 

Planejamento e ensino do 
paciente e/ou família para a alta 
hospitalar (28,6%) 

  Apoio emocional ao paciente 
e/ou família (20,0%) 

Legenda: UI – Unidade de Internação 

Quadro 2 - Principais cuidados de enfermagem omitidos nas UTI. Goiânia – GO, 

2017 

Salienta-se que os cuidados omitidos mais citados nas UTI são os que 

dificilmente são realizados, pela condição e complexidade dos pacientes que estão 

internados nessas unidades. A UTI neonatal e a maternidade foram as unidades que 

obtiveram o maior número de cuidados que não se aplicavam ao perfil dos pacientes 

da unidade. 

Para o cálculo da prevalência da omissão dos cuidados de enfermagem por 

categoria profissional, os técnicos e auxiliares de enfermagem foram agrupados em 

um único grupo. Também foram dicotomizados os dados, considerando omissão do 

cuidado as respostas das opções “nunca realizado”, “raramente realizado” e 

“ocasionalmente não realizado”. Os resultados estão apresentados na Tabela 10.  
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Tabela 10 - Prevalência da omissão dos cuidados de enfermagem, segundo enfermeiros e 
técnicos e auxiliares de enfermagem. Goiânia – GO, 2017 

Cuidados de Enfermagem Omitidos 

 
E (N = 79) TA (N = 188) 

 
p-
valor** Total* N % N % 

Sentar o paciente fora do leito 256 54 74,0 126 68,9 0,418 

Participação em discussão da equipe 
interdisciplinar sobre a assistência ao paciente, se 
ocorrer 

265 52 67,5 126 67,0 0,936 

Deambulação três vezes por dia ou conforme 
prescrito 

249 47 66,2 125 70,2 0,535 

Planejamento e ensino do paciente e/ou família 
para a alta hospitalar 

266 37 46,8 99 52,9 0,363 

Mudar o decúbito do paciente a cada duas horas 266 34 43,6 45 23,9 0,001 

Registro completo no prontuário do paciente, de 
todos os dados necessários 

267 32 40,5 45 23,9 0,006 

O atendimento à chamada do paciente é feito 
dentro de 5' 

253 28 37,8 42 23,5 0,020 

Apoio emocional ao paciente e/ou família 265 28 35,9 65 34,8 0,860 

Higiene bucal 266 27 34,6 47 25,0 0,111 

Avaliação da efetividade dos medicamentos 
administrados 

267 26 32,9 45 23,9 0,130 

Controle do balanço hídrico 266 22 28,2 49 26,1 0,719 

Oferecer as refeições para os pacientes que se 
alimentam sozinhos 

250 21 28,8 49 27,7 0,862 

Orientações aos pacientes e familiares quanto às 
rotinas, procedimentos e cuidados prestados 

267 20 25,3 49 26,1 0,899 

Administrar os medicamentos dentro de 30' antes 
ou depois do horário prescrito 

267 18 22,8 47 25,0 0,700 

As solicitações para administração de 
medicamentos prescritos S/N são atendidas em 
15' 

261 17 21,8 26 14,2 0,130 

Reavaliação focada, de acordo com a condição 
do paciente 

267 16 20,3 48 25,5 0,356 

Higienizar o paciente prontamente após cada 
eliminação 

265 16 20,8 34 18,1 0,611 

Avaliação das condições do paciente a cada 
turno, identificando as suas necessidades de 
cuidado 

267 15 19,0 38 20,2 0,819 

Cuidados com acesso venoso e infusão, de 
acordo com as normas da instituição 

267 15 19,0 16 8,5 0,015 

Uso de medidas de prevenção para pacientes em 
risco de queda 

262 12 15,4 26 14,1 0,792 

Avaliação dos sinais vitais conforme prescrito 267 11 13,9 17 9,0 0,235 

Aspiração de vias aéreas 267 10 12,7 24 12,8 0,981 

Alimentar o paciente ou administrar a dieta por 
sonda, no horário 

266 10 12,8 14 7,4 0,164 

Hidratar o paciente, oferecendo líquidos via oral 
ou administrando pela sonda 

261 9 11,8 20 10,8 0,810 

Banho/higiene do paciente/ medidas para 
prevenção de lesões de pele 

266 5 6,4 11 5,9 1,000 

Higienização das suas mãos 267 5 6,3 11 5,9 1,000 

Monitorar a glicemia capilar 267 3 3,8 4 2,1 0,426 

Cuidados com lesões de pele/feridas 267 1 1,3 20 10,6 0,009 

*Para análise das diferenças na prevalência de omissão por categoria foram excluídos os casos com resposta 
“não se aplica”. **Teste de qui-quadrado de Pearson ou exato de Fisher.  

Legenda: E = Enfermeiros; TA= Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem 
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Evidencia-se que há concordância entre enfermeiros e técnicos/ auxiliares 

de enfermagem quanto aos quatro principais cuidados que estão deixando de ser 

realizados nas clínicas investigadas, sendo eles: sentar o paciente fora do leito; 

participação em discussão da equipe interdisciplinar sobre a assistência ao paciente; 

deambulação três vezes por dia ou conforme prescrito; planejamento e ensino do 

paciente e/ou família para a alta hospitalar, apenas havendo discordância na ordem 

de apresentação. Os enfermeiros dão destaque para sentar o paciente fora do leito, 

enquanto os técnicos de enfermagem apontam com maior frequência a 

deambulação três vezes por dia ou conforme prescrito. 

Obtiveram diferença estatisticamente significante da prevalência de omissão 

de cuidado entre enfermeiros e técnicos/ auxiliares de enfermagem os cuidados 

mudar o decúbito do paciente a cada duas horas, registro completo no prontuário do 

paciente, de todos os dados necessários, cuidados com acesso venoso e infusão, 

de acordo com as normas da instituição, o atendimento à chamada do paciente é 

feito dentro de 5' e cuidados com lesões de pele/feridas. Ou seja, esses cuidados 

citados acima, foram mais relatados por enfermeiros como omitidos, exceto cuidados 

com lesões de pele/feridas em que os técnicos e auxiliares de enfermagem 

relataram maior omissão.  

A seguir, está apresentada a estatística descritiva dos cuidados omitidos e 

das razões para a omissão dos cuidados de enfermagem, por meio de medidas de 

tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio padrão, mínimo e 

máximo). Sobreleva-se que maiores valores corresponderão a maiores níveis de 

omissão. 
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Tabela 11 – Medidas descritivas da omissão dos cuidados de enfermagem. Goiânia 

– GO, 2017 

Elementos do cuidado de enfermagem 
Min- 
Max 

Mediana IIQ Média DP N 

Deambulação três vezes por dia 1-5 4,0 2,0 3,3 1,3 249 
Participação em discussão da equipe 
interdisciplinar sobre a assistência ao 
paciente, se ocorrer 

1-5 3,0 2,0 3,2 1,3 265 

Sentar o paciente fora do leito 1-5 3,0 2,0 3,2 1,1 256 
Planejamento e ensino do paciente e/ou 
família para a alta hospitalar 

1-5 3,0 2,0 2,8 1,2 266 

Mudar o decúbito do paciente a cada duas 
horas 

1-5 2,0 2,0 2,2 1,0 266 

Oferecer as refeições para os pacientes que 
se alimentam sozinhos 

1-5 2,0 2,0 2,1 1,3 250 

Registro completo no prontuário do paciente, 
de todos os dados necessários 

1-5 2,0 2,0 2,1 1,0 267 

Controle do balanço hídrico 1-5 2,0 2,0 2,0 1,2 266 
Orientações aos pacientes e familiares quanto 
às rotinas, procedimentos e cuidados 
prestados 

1-5 2,0 2,0 2,0 0,9 267 

Higiene bucal 1-5 2,0 2,0 2,0 1,0 266 
Avaliação da efetividade dos medicamentos 
administrados 

1-5 2,0 2,0 2,1 1,0 267 

Apoio emocional ao paciente e/ou família 1-5 2,0 1,0 2,3 1,0 265 
Administrar os medicamentos dentro de 30' 
antes ou depois do horário prescrito 

1-5 2,0 1,0 2,0 1,0 267 

Reavaliação focada, de acordo com a 
condição do paciente 

1-5 2,0 1,0 2,0 1,0 267 

O atendimento à chamada do paciente é feita 
dentro de 5' 

1-5 2,0 1,0 2,1 0,9 253 

Higienizar o paciente prontamente após cada 
eliminação 

1-5 2,0 1,0 1,9 0,9 265 

Avaliação das condições do paciente a cada 
turno, identificando as suas necessidades de 
cuidado 

1-5 2,0 1,0 1,9 0,9 267 

As solicitações para administração de 
medicamentos prescritos S/N são atendidas 
em 15' 

1-5 2,0 1,0 1,8 0,8 261 

Aspiração de vias aéreas 1-5 2,0 1,0 1,7 0,9 267 
Uso de medidas de prevenção para pacientes 
em risco de queda 

1-5 2,0 1,0 1,7 0,8 262 

Hidratar o paciente, oferecendo líquidos via 
oral ou administrando pela sonda 

1-5 2,0 1,0 1,7 0,8 261 

Alimentar o paciente ou administrar a dieta 
por sonda, no horário 

1-5 1,0 1,0 1,6 0,8 266 

Cuidados com lesões de pele/feridas 1-5 1,0 1,0 1,6 0,8 267 
Banho/higiene do paciente/ medidas para 
prevenção de lesões de pele 

1-5 1,0 1,0 1,6 0,7 266 

Higienização das suas mãos 1-5 1,0 1,0 1,5 0,7 267 
Cuidados com acesso venoso e infusão, de 
acordo com as normas da instituição 

1-4 1,0 1,0 1,6 0,7 267 

Avaliação dos sinais vitais 1-4 1,0 1,0 1,6 0,7 267 
Monitorar a glicemia capilar 1-3 1,0 1,0 1,3 0,5 267 

Legenda: IIQ: Intervalo Interquartil; DP: Desvio Padrão. 
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Observa-se que apenas três itens dos elementos dos cuidados de 

enfermagem não variaram dentro do intervalo de um a cinco. Os itens Avaliação dos 

sinais vitais e Cuidados com acesso venoso e infusão, de acordo com as normas da 

instituição variaram de um a quatro e o item Monitorar a glicemia capilar, de um a 

três. 

As médias variaram de 1,3 a 3,3 (DP=0,5 -1,3) e as medianas de 1,0 a 4,0 

(IIQ= 1,0 – 2,0). 

Os cuidados de enfermagem que foram mais omitidos e, entretanto, 

obtiveram as maiores médias foram: Deambulação três vezes ao dia (3,3), Sentar o 

paciente fora do leito (3,2) e Participação em discussão da equipe interdisciplinar 

sobre a assistência ao paciente (3,2). Se comparar com a distribuição das 

frequências da omissão dos cuidados apresentada anteriormente, identifica-se que 

os três cuidados mais omitidos foram os mesmos pela distribuição das médias, 

apenas com a diferença na ordem entre eles do mais omitido. 

Já os cuidados que obtiveram menores médias, ou seja, menos omitidos, 

foram: Monitorar a glicemia capilar (1,3), Higienização das suas mãos (1,5), 

Alimentar o paciente ou administrar a dieta por sonda, no horário (1,6), Avaliação 

dos sinais vitais (1,6), Banho/higiene do paciente/ medidas para prevenção de 

lesões de pele (1,6), Cuidados com acesso venoso e infusão, de acordo com as 

normas da instituição (1,6), Cuidados com lesões de pele/feridas (1,6). 

 

5.5. Fatores associados à omissão do cuidado de enfermagem  

 

A associação da omissão do cuidado de enfermagem e do Número de 

Cuidados Omitidos por participante com as unidades de internação deste estudo 

será apresentada nas Figuras 3 e 4. 
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Figura 3 – Associação entre omissão de cuidado e as unidades de internação. 

Goiânia – GO, 2017 

 

Verificou-se diferença estatística no escore médio de omissão de cuidados 

entre as unidades de saúde (F: 6,75; p < 0,001). As análises de post hoc indicaram 

que os escores de omissão foram estatisticamente maiores nas clínicas médica (p = 

0,003) e cirúrgica (p = 0,001) quando comparadas à UTI cirúrgica. Também, os 

escores foram maiores nas clínicas médica (p = 0,001) e cirúrgica (p = 0,001) 

quando comparadas à UTI médica.  

A clínica médica (p < 0,001), clínica cirúrgica (p < 0,001) e pronto socorro (p 

= 0,010) apresentaram escores significativamente maiores de omissão quando 

comparado a UTI neonatal. A clínica médica também apresentou escore médio 

maior que a clínica pediátrica (p = 0,006), enquanto a clínica cirúrgica apresentou 

escore médio de omissão maior que a da clínica pediátrica (p < 0,001). 
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Figura 4 - Associação entre o número de cuidados omitidos por participante e as 

unidades de internação. Goiânia – GO, 2017 

 

Com relação ao número de cuidados omitidos por participante, verificou-se 

diferença desta variável entre as unidades (F: 5,70; p < 0,001). As clínicas médica e 

cirúrgica apresentaram maior número de cuidados omitidos quando comparadas à 

UTI cirúrgica (p = 0,022 e p = 0,046, respectivamente), UTI médica (p = 0,011 e p = 

0,022, respectivamente), UTI neonatal (p < 0,001 e p < 0,001, respectivamente) e 

Clínica Pediátrica (p = 0,013 e p = 0,026, respectivamente). 

A associação da omissão do cuidado de enfermagem com características 

dos profissionais de enfermagem será apresentada na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Associação entre as características dos profissionais de enfermagem 

com a omissão dos cuidados na análise bivariada. Goiânia – GO, 2017 

Variáveis Omissão do Cuidado Número de Cuidado 
Omitido 

Média DP p-valor Média DP p-valor 

Sexo       
Feminino 2,03 0,52 0,833

1
 6,91 5,20 0,665

1
 

Masculino 2,05 0,53  7,33 5,48  
Escolaridade       
Ensino médio 2,02 0,55 0,206

2
 6,80 5,47 0,112

2
 

Ensino superior 1,93 0,52  5,74 4,81  
Pós-graduação 2,07 0,51  7,46 5,24  
Satisfação no emprego       
Não 2,39 0,55 < 0,001

1
 9,67 5,60 < 0,001

1
 

Sim 1,98 0,49  6,31 4,90  
Satisfação com a profissão       
Não 2,23 0,60 0,015

1
 9,21 6,04 0,005

1
 

Sim 2,02 0,50  6,65 5,02  
Satisfação no trabalho em equipe       
Não 2,22 0,52 < 0,001

1
 9,14 5,70 < 0,001

1
 

Sim 1,93 0,48  5,71 4,48  
Intenção de sair do cargo       
Não 2,02 0,52 0,089

1
 6,74 5,19 0,030

1
 

Sim  2,20 0,57  9,17 5,35  
Cargo       
Enfermeiro 2,10 0,48 0,177

1
 7,48 5,33 0,295

1
 

Técnico de Enfermagem 2,00 0,53  6,74 5,19  
Período de trabalho       
Diurno 2,04 0,49 0,658

2
 7,11 5,15 0,424

2
 

Noturno 2,04 0,56  6,93 5,38  
Rodízio entre diurno, vespertino e 
noturno 

1,86 0,43  4,63 4,68  

Adequação do número de 
funcionários 

      

0-25% 2,15 0,53 0,015
2
 7,98 5,51 0,075

2
 

50% 2,06 0,50  6,82 4,93  
75-100% 1,93 0,52  6,29 5,11  
Falta no trabalho nos últimos 3 
meses 

      

Não 1,96 0,51 0,004
1
 6,32 4,84 0,005

1
 

Sim 2,18 0,54  8,33 5,77  
Turno de trabalho       
6 horas 2,10 0,54 0,597

2
 8,26 6,13 0,121

2
 

12 horas 2,02 0,52  6,66 4,95  
Rodízio entre 6, 8 ou 12 horas 1,97 0,62  5,80 5,17  

 r
3
 p-valor r

3
 p-valor 

Idade (anos) -0,074 0,238 -0,089 0,159 
Horas extras -0,066 0,316 -0,054 0,411 
Tempo de experiência no cargo -0,044 0,481 -0,042 0,502 
Tempo de experiência na unidade -0,059 0,338 -0,072 0,247 
Legenda: DP: Desvio-padrão; 

1
.Teste t de student para amostras independentes; 

2
.Análise de variância; 

3
.Coeficiente de correlação de Pearson 

 

Ao analisar a tabela anterior, averiguou-se que as variáveis que obtiveram 

diferença estatística significante em relação ao escore médio de omissão e ao 

número de cuidados omitidos foram: satisfação no emprego, com a profissão e com 
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o trabalho em equipe e faltas nos últimos três meses. Ou seja, os profissionais que 

estão mais satisfeitos com o emprego, com a profissão, com o trabalho em equipe e 

que não faltaram ao trabalho nos últimos três meses, obtiveram menor escore de 

omissão de cuidado de enfermagem e Número de Cuidado Omitido (NCO) do que 

os profissionais insatisfeitos e que faltaram ao trabalho, respectivamente. 

Para a variável intenção de sair do cargo, foi estatisticamente significante a 

diferença somente para o desfecho NCO. Assim, profissionais que possuíam 

intenção de deixar o emprego obtiveram maiores NCO por participante.  

A variável adequação do número de funcionários foi significante somente 

para o desfecho escore médio de omissão do cuidado, ou seja, os profissionais que 

tiveram a menor percepção de adequação do número de funcionários em sua 

unidade (0-25%) relataram maior omissão dos cuidados. 

Após o ajuste das variáveis confundidoras na regressão linear múltipla, 

verificou-se que os seguintes fatores foram associados à omissão de cuidado e ao 

número de cuidado omitido: unidades de clínica médica e cirúrgica com associação 

positiva; UTI neonatal, satisfação com o emprego e com o trabalho em equipe 

associados negativamente; e faltas nos últimos três meses foi associada apenas ao 

NCO. 

Os resultados do modelo de regressão linear múltipla dos fatores associados 

ao escore médio de omissão de cuidado e número de cuidados omitidos serão 

apresentados na Tabela 13. Salienta-se que foram incluídas nos modelos de 

regressão linear múltipla apenas as variáveis com p-valor < 0,10 na análise 

bivariada. 
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Tabela 13 - Fatores associados à omissão de cuidado e ao Número de Cuidado 

Omitido por profissional. Goiânia – GO. 2017 

Variáveis Β T EP p-valor 

Omissão de cuidado     
Unidade     
UTI cirúrgica (R)     
UTI médica -0,06 -1,09 0,09 0,278 
UTI neonatal -0,18 -3,18 0,11 0,002 
Clinica tropical 0,05 0,44 0,11 0,445 
Clinica ortopédica 0,10 1,49 0,14 0,139 
Clínica médica 0,29 4,07 0,10 < 0,001 
Clínica cirúrgica 0,19 2,53 0,11 0,012 
Clínica pediátrica -0,10 -1,35 0,14 0,180 
Pronto socorro 0,11 1,66 0,11 0,098 
Maternidade 0,04 0,55 0,11 0,581 
Satisfação no emprego     
Não (R)     
Sim -0,21 -2,35 0,09 0,020 
Satisfação no trabalho em 
equipe 

    

Não (R)     
Sim -0,14 -2,24 0,07 0,026 
Falta no trabalho nos últimos 3 
meses 

    

Não (R)     
Sim 0,22 3,89 0,07 < 0,001 
Número de Cuidados Omitidos     
Unidade     
UTI cirúrgica (R)     
UTI médica -0,02 -0,29 0,92 0,773 
UTI neonatal -0,16 -3,05 0,99 0,003 
Clinica tropical 0,04 0,80 1,21 0,427 
Clinica ortopédica 0,10 1,31 1,51 0,134 
Clinica médica 0,28 3,31 1,28 0,001 
Clinica cirúrgica 0,17 2,10 1,19 0,036 
Clinica pediátrica -0,07 -1,09 1,29 0,279 
Pronto socorro 0,12 1,20 1,76 0,279 
Maternidade 0,03 0,15 0,49 0,626 
Satisfação no emprego     
Não (R)     
Sim -0,13 -2,03 0,93 0,043 
Satisfação no trabalho em 
equipe 

    

Não (R)     
Sim -0,20 -3,22 0,66 0,001 
Falta no trabalho nos últimos 3 
meses 

    

Não (R)     
Sim 0,21 3,48 0,68 0,001 
Legenda: R: variável de referência; β: Coeficiente beta padronizado; t: estatística t; EP: erro padrão;

1
R

2
 do 

modelo: 0,281; 
2
R

2
 do modelo: 0,249. 

 

O modelo das variáveis preditoras do escore médio de omissão de cuidado 

explicou 28,1% da variabilidade desta variável (R2: 0,281). Houve associação 

negativa em atuar na UTI neonatal e o escore médio omissão do cuidado. Também, 
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satisfação com o emprego e com a equipe foram negativamente associados à 

omissão do cuidado. Por outro lado, na clínica médica e cirúrgica, foram associados 

positivamente à omissão de cuidado.  

O modelo das variáveis preditoras do NCO explicou 24,9% da variabilidade 

desta variável (R2: 0,249). Atuar na UTI neonatal foi negativamente associado a este 

desfecho. Entretanto, atuar na clínica médica e cirúrgica foi positivamente associado 

ao NCO. As satisfações com a equipe e com o emprego foram negativamente 

associadas e faltas nos últimos três meses foi associado positivamente ao NCO. 

Esses resultados significam que as unidades de clínica médica e cirúrgica 

obtiveram maiores relatos de cuidados omitidos e a UTI neonatal menos omissão, 

quando comparados à UTI cirúrgica. Os profissionais que relataram satisfação com o 

emprego e com o trabalho em equipe omitiram menos cuidados quando comparados 

àqueles que referiram insatisfação. Ter faltado nos últimos três meses também foi 

associado a maiores números de cuidados omitidos do que os profissionais que não 

faltaram. 

 

5.6. Razões para a omissão dos cuidados de enfermagem  

A análise da confiabilidade dos dados obtidos em relação às razões 

existentes para a omissão do cuidado, realizada por meio do Alfa de Cronbach, 

apontou valor aceitável igual a 0,941. O valor também foi aceitável para cada uma 

das categorias das razões: recursos materiais (0,792); recursos laborais (0,788); 

comunicação (0,875); estilo de gerenciamento/liderança institucionais (0,703); 

dimensão ética (0,793). 

A distribuição das frequências das razões para a omissão dos cuidados de 

enfermagem está apresentada na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Distribuição das respostas dos profissionais de enfermagem, por razão para a omissão dos cuidados de enfermagem, segundo a 
sua significância. Goiânia-GO, 2017 (n = 267) 

Razões para a omissão dos cuidados de enfermagem 
Razão 

Significante 
Razão 

Moderada 
Razão Pouco 
Significante 

Não é uma 
razão 

  N % N % N % n % 
Aumento inesperado no volume e/ou na gravidade dos pacientes da unidade 139 52,1 74 27,7 33 12,4 21 7,9 
Número inadequado de pessoal 136 50,9 92 34,5 19 7,1 20 7,5 
Número inadequado de pessoal para a assistência ou tarefas administrativas 133 49,8 85 31,8 28 10,5 21 7,9 
Os medicamentos não estavam disponíveis quando necessários 126 47,2 78 29,2 40 15,0 23 8,6 
Situações de urgência dos pacientes 122 45,7 82 30,7 37 13,9 26 9,7 
Materiais/Equipamentos não estavam disponíveis quando necessário 118 44,2 83 31,1 43 16,1 23 8,6 
Materiais/Equipamentos não funcionaram adequadamente quando necessário 118 44,2 85 31,8 45 16,9 19 7,1 
Outros profissionais da equipe não forneceram a assistência no momento em que era 
necessário 

99 37,1 85 31,8 55 20,6 28 10,5 

Grande quantidade de admissões e altas 87 32,6 86 32,2 50 18,7 44 16,5 
A planta física da unidade é inadequada, o que dificulta o fornecimento da assistência aos 
pacientes em isolamento ou em áreas mais distantes 

87 32,6 66 24,7 62 23,2 52 19,5 

A distribuição de pacientes por profissional não é equilibrada 85 31,8 81 30,3 49 18,4 52 19,5 
Número elevado de profissionais que trabalham doentes ou com problemas de saúde  83 31,1 68 25,5 65 24,3 51 19,1 
A passagem de plantão do turno anterior ou das unidades que encaminham pacientes é 
inadequada 

73 27,3 80 30,0 72 27,0 42 15,7 

O auxiliar de enfermagem não comunicou que a assistência não foi realizada  73 27,3 57 21,3 70 26,2 67 25,1 
Falta de educação em serviço sobre o cuidado a ser realizado 67 25,1 69 25,8 71 26,6 60 22,5 
Falta de padronização para realização de procedimentos/cuidados 63 23,6 72 27,0 66 24,7 66 24,7 
O profissional que não realizou o cuidado não tem receio de punição/demissão devido à 
estabilidade no emprego 

61 22,8 47 17,6 66 24,7 93 34,8 

Tensão/conflito ou problemas de comunicação com a equipe médica 60 22,5 84 31,5 74 27,7 49 18,4 
O profissional tem mais de um vínculo empregatício, o que diminui o seu 
empenho/atenção/concentração para realizar a assistência 

60 22,5 67 25,1 71 26,6 69 25,8 

Os membros da equipe não se ajudam entre si 56 21,0 69 25,8 71 26,6 71 26,6 
O profissional não tem postura ética e não tem compromisso e envolvimento com o trabalho 
e/ou com a instituição 

56 21,0 45 16,9 75 28,1 91 34,1 

Tensão/conflito ou problemas de comunicação com outros departamentos/setores de apoio 55 20,6 98 36,7 64 24,0 50 18,7 
O profissional responsável pelo cuidado estava fora da unidade/setor ou não estava disponível 55 20,6 59 22,1 74 27,7 79 29,6 
Falta de preparo dos enfermeiros para liderar, supervisionar e conduzir o trabalho em equipe 53 19,9 47 17,6 79 29,6 88 33,0 
Tensão/conflito ou problemas de comunicação dentro da equipe de enfermagem 52 19,5 62 23,2 85 31,8 68 25,5 
O profissional de enfermagem é negligente (apresenta preguiça, falta de atenção ou 
insensibilidade) 

51 19,1 47 17,6 74 27,7 95 35,6 

Falta de motivação para o trabalho (devido a baixo salário e/ou falta de valorização do 
profissional) 

43 16,1 45 16,9 73 27,3 106 39,7 

Número elevado de enfermeiros com pouca experiência profissional 31 11,6 46 17,2 81 30,3 109 40,8 
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Entre as razões elencadas, destacam-se como “significantes” o aumento 

inesperado no volume e/ou na gravidade dos pacientes da unidade (52,1); o número 

inadequado de pessoal (50,9%); e número inadequado de pessoal para a 

assistência ou tarefas administrativas (49,8%).  

Como “razão moderada” aparecem a tensão/conflito ou problemas de 

comunicação com outros departamentos/setores de apoio (36,7%); o número 

inadequado de pessoal (34,5%); e a grande quantidade de admissões e altas 

(32,2%). 

Nota-se que o número inadequado de pessoal surge com alta frequência 

tanto como razão significante como moderada. 

Na opção “razão pouco significante”, as mais frequentes foram: 

tensão/conflito ou problemas de comunicação dentro da equipe de enfermagem 

(31,8%); número elevado de enfermeiros com pouca experiência profissional 

(30,3%); e falta de preparo dos enfermeiros para liderar, supervisionar e conduzir o 

trabalho em equipe (29,6%). 

Os profissionais de enfermagem consideram não ser razão para a omissão 

do cuidado o número elevado de enfermeiros com pouca experiência profissional 

(40,8%); falta de motivação para o trabalho (devido a baixo salário e/ou falta de 

valorização do profissional) (39,7%); o profissional de enfermagem é negligente 

(apresenta preguiça, falta de atenção ou insensibilidade) (35,6%); o profissional que 

não realizou o cuidado não tem receio de punição/demissão devido à estabilidade no 

emprego (34,8%).  

As razões das omissões de cuidado por unidade de internação estão 

apresentadas na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Prevalência das razões para a omissão dos cuidados de enfermagem aos itens do instrumento. Goiânia – GO, 2017 (n = 267) 

Razões de Omissão de Cuidado 
CC CM OS MA UTI C UTI N CPED UTI M CO CT Global 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Número inadequado de pessoal 44 (97,8) 35 (92,1) 23 (88,5) 21 (80,8) 24 (82,8) 15 (68,2) 12 (63,2) 23 (79,3) 17 (94,4) 14 (93,3) 228 (85,4) 

Número inadequado de pessoal para a 
assistência ou tarefas administrativas 

43 (95,6) 32 (84,2) 25 (96,2) 20 (76,9) 22 (75,9) 17 (77,3) 12 (63,2) 20 (69,0) 13 (72,2) 14 (93,3) 218 (81,6) 

Aumento inesperado no volume e/ou na 
gravidade dos pacientes da unidade 

40 (88,9) 35 (92,1) 24 (92,3) 22 (84,6) 19 (65,5) 15 (68,2) 13 (68,4) 18 (62,1) 13 (72,2) 14 (93,3) 213 (79,8) 

Os medicamentos não estavam disponíveis 
quando necessários 

36 (80,0) 32 (84,2) 24 (92,3) 18 (69,2) 19 (65,5) 15 (68,2) 13 (68,4) 21 (72,4) 13 (72,2) 13 (86,7) 204 (76,4) 

Situações de urgência dos pacientes 38 (84,4) 30 (78,9) 22 (84,6) 22 (84,6) 18 (62,1) 14 (63,6) 14 (73,7) 21 (72,4) 11 (61,1) 14 (93,3) 204 (76,4) 

Materiais/Equipamentos não funcionaram 
adequadamente quando necessário 

36 (80,0) 30 (78,9) 22 (84,6) 16 (61,5) 20 (69,0) 17 (77,3) 12 (63,2) 24 (82,8) 14 (77,8) 12 (80,0) 203 (76,0) 

Materiais/Equipamentos não estavam 
disponíveis quando necessário 

34 (75,6) 31 (81,6) 18 (69,2) 15 (57,7) 22 (75,9) 18 (81,8) 13 (68,4) 25 (86,2) 13 (72,2) 12 (80,0) 201 (75,3) 

Outros profissionais da equipe não forneceram 
a assistência no momento em que era 
necessário 

27 (60,0) 28 (73,7) 21 (80,8) 16 (61,5) 18 (62,1) 11 (50,0) 14 (73,7) 21 (72,4) 16 (88,9) 12 (80,0) 184 (68,9) 

Grande quantidade de admissões e altas 40 (88,9) 21 (55,3) 21 (80,8) 17 (65,4) 17 (58,6) 5 (22,7) 9 (47,4) 16 (55,2) 15 (83,3) 12 (80,0) 173 (64,8) 

A distribuição de pacientes por profissional não 
é equilibrada 

38 (84,4) 27 (71,1) 20 (76,9) 14 (53,8) 13 (44,8) 11 (50,0) 9 (47,4) 10 (34,5) 14 (77,8) 10 (66,7) 166 (62,2) 

Tensão/conflito ou problemas de comunicação 
com outros departamentos/setores de apoio 

27 (60,0) 24 (63,2) 16 (61,5) 14 (53,8) 17 (58,6) 15 (68,2) 10 (52,6) 13 (44,8) 9 (50,0) 8 (53,3) 153 (57,3) 

A passagem de plantão do turno anterior ou 
das unidades que encaminham pacientes é 
inadequada 

33 (73,3) 21 (55,3) 16 (61,5) 10 (38,5) 17 (58,6) 9 (40,9) 9 (47,4) 16 (55,2) 14 (77,8) 8 (53,3) 153 (57,3) 

A planta física da unidade é inadequada, o que 
dificulta o fornecimento da assistência aos 
pacientes em isolamento ou em áreas mais 
distantes 

18 (40,0) 23 (60,5) 18 (69,2) 11 (42,3) 19 (65,5) 12 (54,5) 9 (47,4) 20 (69,0) 9 (50,0) 14 (93,3) 153 (57,3) 

Número elevado de profissionais que 
trabalham doentes ou com problemas de 
saúde 

29 (64,4) 23 (60,5) 19 (73,1) 12 (46,2) 13 (44,8) 10 (45,5) 11 (57,9) 12 (41,4) 13 (72,2) 9 (60,0) 151 (56,6) 

Legenda: CC= Clínica Cirúrgica; CM= Clínica Médica; PS= Pronto Socorro; MA= Maternidade; UTI C= UTI Cirúrgica; UTI N= UTI Neonatal; CPED= Clínica Pediátrica; UTI M= UTI Médica; CO= 
Clínica Ortopédica; CT= Clínica Tropical. 

continua... 
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...continuação 

Tabela 15 – Prevalência das razões para a omissão dos cuidados de enfermagem aos itens do instrumento. Goiânia – GO, 2017 (n = 267) 

Razões de Omissão de Cuidado 
CC CM OS MA UTI C UTI N CPED UTI M CO CT Global 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Tensão/conflito ou problemas de comunicação 
com a equipe médica 

28 (62,2) 19 (50,0) 12 (46,2) 14 (53,8) 11 (37,9) 13 (59,1) 12 (63,2) 15 (51,7) 11 (61,1) 9 (60,0) 144 (53,9) 

Falta de educação em serviço sobre o cuidado 
a ser realizado 

27 (60,0) 22 (57,9) 16 (61,5) 12 (46,2) 14 (48,3) 8 (36,4) 6 (31,6) 15 (51,7) 10 (55,6) 6 (40,0) 136 (50,9) 

Falta de padronização para realização de 
procedimentos/cuidados 

21 (46,7) 22 (57,9) 15 (57,7) 11 (42,3) 15 (51,7) 9 (40,9) 10 (52,6) 14 (48,3) 9 (50,0) 9 (60,0) 135 (50,6) 

O auxiliar de enfermagem não comunicou que 
a assistência não foi realizada 

21 (46,7) 18 (47,4) 14 (53,8) 12 (46,2) 17 (58,6) 10 (45,5) 9 (47,4) 14 (48,3) 5 (27,8) 10 (66,7) 130 (48,7) 

O profissional tem mais de um vínculo 
empregatício, o que diminui o seu 
empenho/atenção/concentração para realizar a 
assistência 

21 (46,7) 26 (68,4) 13 (50,0) 12 (46,2) 11 (37,9) 11 (50,0) 7 (36,8) 12 (41,4) 7 (39,9) 7 (46,7) 127 (47,6) 

Os membros da equipe não se ajudam entre si 29 (64,4) 15 (39,5) 15 (57,7) 11 (42,3) 13 (44,8) 10 (45,5) 9 (47,4) 10 (34,5) 10 (55,6) 3 (20,0) 125 (46,8) 

Tensão/conflito ou problemas de comunicação 
dentro da equipe de enfermagem 

28 (62,2) 16 (42,1) 12 (46,2) 10 (38,5) 12 (41,4) 8 (36,4) 8 (42,1) 10 (34,5) 6 (33,3) 4 (26,7) 114 (42,7) 

O profissional responsável pelo cuidado estava 
fora da unidade/setor ou não estava disponível 

23 (51,1) 20 (52,6) 15 (57,7) 12 (46,2) 9 (31,0) 6 (27,3) 6 (31,6) 13 (44,8) 4 (22,2) 6 (40,0) 114 (42,7) 

O profissional que não realizou o cuidado não 
tem receio de punição/demissão devido à 
estabilidade no emprego 

20 (44,4) 19 (50,0) 12 (46,2) 10 (38,5) 9 (31,0) 5 (22,7) 6 (31,6) 13 (44,8) 7 (38,9) 7 (46,7) 108 (40,4) 

O profissional não tem postura ética e não tem 
compromisso e envolvimento com o trabalho 
e/ou com a instituição 

23 (51,1) 16 (42,1) 7 (26,9) 9 (34,6) 14 (48,3) 5 (22,7) 6 (31,6) 10 (34,5) 7 (38,9) 4 (26,7) 101 (37,8) 

Falta de preparo dos enfermeiros para liderar, 
supervisionar e conduzir o trabalho em equipe 

21 (46,7) 20 (52,6) 8 (30,8) 8 (30,8) 9 (31,0) 6 (27,3) 6 (31,6) 10 (34,5) 6 (33,3) 6 (40,0) 100 (37,5) 

O profissional de enfermagem é negligente 
(apresenta preguiça, falta de atenção ou 
insensibilidade) 

19 (42,2) 17 (44,7) 11 (42,3) 10 (38,5) 12 (41,4) 6 (27,3) 7 (36,8) 7 (24,1) 4 (22,2) 5 (33,3) 98 (36,7) 

Falta de motivação para o trabalho (devido a 
baixo salário e/ou falta de valorização do 
profissional) 

19 (42,2) 15 (39,5) 12 (46,2) 6 (23,1) 8 (27,6) 7 (31,8) 7 (36,8) 8 (27,6) 3 (16,7) 3 (20,0) 88 (33,0) 

Número elevado de enfermeiros com pouca 
experiência profissional 

18 (40,0) 12 (31,6) 8 (30,8) 8 (30,8) 8 (27,6) 3 (13,6) 6 (31,6) 8 (27,6) 4 (22,2) 2 (13,3) 77 (28,8) 

Legenda: CC= Clínica Cirúrgica; CM= Clínica Médica; PS= Pronto Socorro; MA= Maternidade; UTI C= UTI Cirúrgica; UTI N= UTI Neonatal; CPED= Clínica Pediátrica; UTI M= UTI Médica; CO= 
Clínica Ortopédica; CT= Clínica Tropical. 
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Observa-se que as seis razões com maior prevalência para a omissão dos 

cuidados de enfermagem foram: número inadequado de pessoal (85,4%), número 

inadequado de pessoal para a assistência ou tarefas administrativa (81,6%), 

aumento inesperado no volume e/ou na gravidade dos pacientes da unidade 

(79,8%), os medicamentos não estavam disponíveis quando necessário, situações 

de urgência dos pacientes (76,4%), materiais/equipamentos não funcionaram 

adequadamente quando necessário (76,0%). 

As razões com menor prevalência de relatos foram número elevado de 

enfermeiros com pouca experiência profissional (28,8%), falta de motivação para o 

trabalho (33,0%), o profissional de enfermagem é negligente (36,7%), falta de 

preparo dos enfermeiros para liderar, supervisionar e conduzir o trabalho em equipe 

(37,5%), o profissional não tem postura ética e não tem compromisso e 

envolvimento com o trabalho e/ou com a instituição (37,8%). 

A análise das razões para a omissão do cuidado de enfermagem permitiu 

identificar quais foram as principais razões por unidade de internação e os 

resultados estão apresentados nos quadros a seguir. 
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UI Clínica Cirúrgica 
Clínica 

Ortopédica 
Clínica Médica Clínica Tropical Pronto Socorro Maternidade Clínica Pediátrica 
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Número inadequado de 
pessoal (97,8%) 

Número inadequado 
de pessoal (94,4%) 

Número inadequado 
de pessoal (92,1%) 

Número inadequado 
de pessoal (93,3%) 

Número inadequado 
de pessoal para a 
assistência ou tarefas 
administrativas 
(96,2%) 

Aumento inesperado 
no volume e/ou na 
gravidade dos 
pacientes da unidade 
(84,6%) 

Situações de 
urgência dos 
pacientes (73,7%) 

Número inadequado de 
pessoal para a 
assistência ou tarefas 
administrativas (95,6%) 

Outros profissionais 
da equipe não 
forneceram a 
assistência no 
momento em que era 
necessário (88,9%) 

Aumento inesperado 
no volume e/ou na 
gravidade dos 
pacientes da unidade 
(92,1%) 

Número inadequado 
de pessoal para a 
assistência ou tarefas 
administrativas 
(93,3%) 

Aumento inesperado 
no volume e/ou na 
gravidade dos 
pacientes da unidade 
(92,3%) 

Situações de 
urgência dos 
pacientes (84,6%) 

Outros profissionais 
da equipe não 
forneceram a 
assistência no 
momento em que era 
necessário (73,7%) 

Aumento inesperado no 
volume e/ou na 
gravidade dos 
pacientes da unidade 
(88,9%) 

Grande quantidade 
de admissões e altas 
(83,3%) 

Número inadequado 
de pessoal para a 
assistência ou tarefas 
administrativas 
(84,2%) 

Aumento inesperado 
no volume e/ou na 
gravidade dos 
pacientes da unidade 
(93,3%) 

Os medicamentos 
não estavam 
disponíveis quando 
necessários (92,3%) 

Número inadequado 
de pessoal (80,8%) 

Aumento inesperado 
no volume e/ou na 
gravidade dos 
pacientes da unidade 
(68,4%) 

Grande quantidade de 
admissões e altas 
(88,9%) 

Materiais/Equipament
os não funcionaram 
adequadamente 
quando necessário 
(77,8%) 

Os medicamentos 
não estavam 
disponíveis quando 
necessários (84,2%) 

Situações de 
urgência dos 
pacientes (93,3%) 

Número inadequado 
de pessoal (88,5%) 

Número inadequado 
de pessoal para a 
assistência ou tarefas 
administrativas 
(76,9%) 

Os medicamentos 
não estavam 
disponíveis quando 
necessários (68,4%) 

Situações de urgência 
dos pacientes (84,4%) 

A distribuição de 
pacientes por 
profissional não é 
equilibrada (77,8%) 

Materiais/Equipament
os não estavam 
disponíveis quando 
necessário (81,6%) 

A planta física da 
unidade é 
inadequada, o que 
dificulta o 
fornecimento da 
assistência aos 
pacientes em 
isolamento ou em 
áreas mais distantes 
(93,3%) 

Situações de 
urgência dos 
pacientes (84,6%) 

Os medicamentos 
não estavam 
disponíveis quando 
necessários (69,2%) 

Materiais/Equipament
os não estavam 
disponíveis quando 
necessário (68,4%) 

 A passagem de 
plantão do turno 
anterior ou das 
unidades que 
encaminham 
pacientes é 
inadequada (77,8%) 

  Materiais/Equipament
os não funcionaram 
adequadamente 
quando necessário 
(84,6%) 

  

Legenda: UI= Unidade de Internação 

Quadro 3 - Principais razões para omissão dos cuidados de enfermagem, por unidade de internação. Goiânia – GO, 2017 
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UI UTI Médica UTI Cirúrgica UTI Neonatal 
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 Materiais/Equipamentos não estavam 

disponíveis quando necessário (86,2%) 
Número inadequado de pessoal (82,8%) Materiais/Equipamentos não estavam 

disponíveis quando necessário (81,8%) 

Materiais/Equipamentos não funcionaram 
adequadamente quando necessário (82,8%) 

Número inadequado de pessoal para a 
assistência ou tarefas administrativas 
(75,9%) 

Número inadequado de pessoal para a 
assistência ou tarefas administrativas 
(77,3%) 

Número inadequado de pessoal (79,3%) Materiais/Equipamentos não estavam 
disponíveis quando necessário (75,9%) 

Materiais/Equipamentos não funcionaram 
adequadamente quando necessário (77,3%) 

Os medicamentos não estavam disponíveis 
quando necessários (72,4%) 

Materiais/Equipamentos não funcionaram 
adequadamente quando necessário (69,0%) 

Número inadequado de pessoal (68,2%) 

Situações de urgência dos pacientes (72,4%)  Aumento inesperado no volume e/ou na 
gravidade dos pacientes da unidade (68,2%) 

Outros profissionais da equipe não 
forneceram a assistência no momento em 
que era necessário (72,4%) 

 Os medicamentos não estavam disponíveis 
quando necessários (68,2%) 

Legenda: UI= Unidade de Internação 

Quadro 4 - Principais razões para omissão dos cuidados de enfermagem, por UTI. Goiânia – GO, 2017
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A análise descritiva das razões para a omissão dos cuidados de 

enfermagem encontra-se na Tabela 16. Destaca-se que maiores valores 

corresponderão às razões mais importantes para a omissão. 

 

Tabela 16 - Medidas descritivas das razões para a omissão dos cuidados de 

enfermagem. Goiânia – GO, 2017 

Razões para a omissão dos cuidados de 
enfermagem 

Min – Máx Mediana IIQ Média DP N 

Número inadequado de pessoal 1-4 4,0 1,0 3,3 0,9 267 
Aumento inesperado no volume e/ou na 
gravidade dos pacientes da unidade 

1-4 4,0 1,0 3,2 0,9 267 

Número inadequado de pessoal para a 
assistência ou tarefas administrativas 

1-4 3,0 1,0 3,2 0,9 267 

Situações de urgência dos pacientes 1-4 3,0 1,0 3,1 1,0 267 
Os medicamentos não estavam disponíveis 
quando necessários 

1-4 3,0 1,0 3,1 1,0 267 

Materiais/Equipamentos não estavam disponíveis 
quando necessário 

1-4 3,0 1,0 3,1 1,0 267 

Materiais/Equipamentos não funcionaram 
adequadamente quando necessário 

1-4 3,0 1,0 3,1 0,9 267 

Outros profissionais da equipe não forneceram a 
assistência no momento em que era necessário 

1-4 3,0 2,0 3,0 1,0 267 

Grande quantidade de admissões e altas 1-4 3,0 2,0 2,8 1,1 267 
A distribuição de pacientes por profissional não é 
equilibrada 

1-4 3,0 2,0 2,7 1,1 267 

A planta física da unidade é inadequada, o que 
dificulta o fornecimento da assistência aos 
pacientes em isolamento ou em áreas mais 
distantes 

1-4 3,0 2,0 2,7 1,1 267 

Número elevado de profissionais que trabalham 
doentes ou com problemas de saúde 

1-4 3,0 2,0 2,7 1,1 267 

A passagem de plantão do turno anterior ou das 
unidades que encaminham pacientes é 
inadequada 

1-4 3,0 2,0 2,7 1,0 267 

Tensão/conflito ou problemas de comunicação 
com a equipe médica 

1-4 3,0 1,0 2,6 1,0 267 

Tensão/conflito ou problemas de comunicação 
com outros departamentos/setores de apoio 

1-4 3,0 1,0 2,6 1,0 267 

Falta de padronização para realização de 
procedimentos/cuidados 

1-4 3,0 1,0 2,5 1,1 267 

Falta de educação em serviço sobre o cuidado a 
ser realizado 

1-4 3,0 2,0 2,5 1,1 267 

O auxiliar de enfermagem não comunicou que a 
assistência não foi realizada 

1-4 2,0 3,0 2,5 1,1 267 

Os membros da equipe não se ajudam entre si 1-4 2,0 2,0 2,4 1,1 267 
Tensão/conflito ou problemas de comunicação 
dentro da equipe de enfermagem 

1-4 2,0 2,0 2,4 1,1 267 

O profissional tem mais de um vínculo 
empregatício, o que diminui o seu 
empenho/atenção/concentração para realizar a 
assistência 

1-4 2,0 2,0 2,4 1,1 267 

continua... 
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...continuação 

Tabela 16 - Medidas descritivas das razões para a omissão dos cuidados de 

enfermagem. Goiânia – GO, 2017 

Razões para a omissão dos cuidados de 
enfermagem 

Min – Máx Mediana IIQ Média DP N 

O profissional responsável pelo cuidado estava 
fora da unidade/setor ou não estava disponível 

1-4 2,0 2,0 2,3 1,1 267 

O profissional que não realizou o cuidado não 
tem receio de punição/demissão devido à 
estabilidade no emprego 

1-4 2,0 2,0 2,3 1,2 267 

O profissional não tem postura ética e não tem 
compromisso e envolvimento com o trabalho 
e/ou com a instituição 

1-4 2,0 2,0 2,2 1,1 267 

Falta de preparo dos enfermeiros para liderar, 
supervisionar e conduzir o trabalho em equipe 

1-4 2,0 2,0 2,2 1,1 267 

O profissional de enfermagem é negligente 
(apresenta preguiça, falta de atenção ou 
insensibilidade) 

1-4 2,0 2,0 2,2 1,1 267 

Número elevado de enfermeiros com pouca 
experiência profissional 

1-4 2,0 2,0 2,0 1,0 267 

Falta de motivação para o trabalho (devido a 
baixo salário e/ou falta de valorização do 
profissional) 

1-4 2,0 2,0 2,1 1,1 267 

Legenda: IIQ: Intervalo Interquartil; DP: Desvio Padrão. 

 

Nota-se que todos os itens das razões para a omissão dos cuidados de 

enfermagem variaram dentro do intervalo esperado de um a quatro. 

As médias variaram entre 2,0 a 3,3 (DP= 0,9 - 1,2). Já as medianas variaram 

entre 2,0 a 4,0 (IIQ= 1,0 – 3,0). 

A distribuição das categorias relacionadas às razões para a omissão dos 

cuidados de enfermagem está apresentada na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Categorias das razões para a omissão dos cuidados de enfermagem. 

Goiânia – GO, 2017 

Categorias Média (DP) Mediana (IIQ) 

Recursos materiais 3,0 (0,8) 3,2 (1,2) 

Recursos laborais  2,8 (0,6) 2,9 (0,9) 

Comunicação 2,6 (0,7) 2,6 (1,0) 

Estilo de gerenciamento/ liderança institucionais  2,3 (0,9) 2,0 (1,3) 

Dimensão ética  2,2 (0,9) 2,3 (1,7) 

Legenda: IIQ: Intervalo Interquartil; DP: Desvio Padrão. 
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As razões mais frequentes para a omissão dos cuidados de enfermagem 

estão relacionadas a fatores de recursos materiais (3,0), recursos laborais (2,8), 

comunicação (2,6), estilo de gerenciamento e liderança (2,3) e dimensão ética (2,2). 

Ao verificar a distribuição das categorias das razões por unidade de 

internação, apenas na categoria dos recursos laborais houve diferença 

estatisticamente significante das médias.  

A distribuição das médias das razões por unidade de internação da categoria 

recursos laborais é apresentada na Figura 5. 

 

Nota: os dados estão apresentados em média (quadrado) e IC 95% (barras). A seta indica a média global da 

categoria. 

Figura 5 - Distribuição das médias por unidades de internação da categoria recursos 

laborais. Goiânia – GO, 2017 

 

A Figura 5 acima aponta que quatro das 10 unidades de internação do 

estudo obtiveram a média acima da média global da categoria recursos laborais, 

sendo elas clínica cirúrgica, clínica médica, pronto socorro e a clínica tropical. Já 

para a clínica ortopédica, a média foi igual à média global da categoria. 
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6. DISCUSSÃO  

 

Esse estudo identificou alta prevalência de omissão de um ou mais 

elementos de cuidados pela enfermagem, importante variável para gerar reflexão 

quanto à necessidade de revisão da estrutura e dos processos de trabalho que 

estão sendo desenvolvidos, passíveis de não estarem permitindo resultados 

assistenciais de qualidade, perante a não entrega para o paciente da terapêutica 

adequada para seu pronto reestabelecimento, podendo ainda trazer danos 

adicionais aos pacientes. 

A omissão de cuidado traz impacto negativo para a qualidade e para os 

custos institucionais (KALISCH, 2010a). O gerenciamento das complicações dos 

pacientes, o reparo dos eventos adversos e o aumento da permanência desse 

paciente na instituição são implicações financeiras decorrentes também do cuidado 

omitido. Outros custos também são gerados devido a maiores taxas de rotatividade 

dos profissionais, custos sociais relacionados à mortalidade e ao sofrimento humano 

(SASSO, 2017). 

 A caracterização dos profissionais de enfermagem que participaram do 

estudo possibilitou verificar a predominância de profissionais do sexo feminino, o 

que se assemelha a outros estudos que analisam fatores relacionados à 

enfermagem (BALL et al., 2014; AUSSERHOFER et al., 2013; BRAGADÓTTIR; 

KALISCH; TRYGGVADÓTTIR, 2016), profissão essencialmente feminina ao longo 

de sua história. 

Além de profissionais do sexo feminino, nesta pesquisa, depara-se também 

com a equipe constituída em sua maioria por técnicos de enfermagem (66,3%) que, 

no Brasil, totalizam 1.112.108 (53,5% do total de profissionais), sendo 34.293 no 

Estado de Goiás (COFEN, 2018).  

O nível educacional dos profissionais de enfermagem tem sido associado a 

cuidados omitidos, apontando que profissionais de enfermagem sem o grau de 

bacharelado reportam mais omissão de cuidado (KALISCH; LANDSTROM; 

WILLIAMS, 2009). Entretanto, no presente estudo, verificou-se que a força de 

trabalho da instituição investigada é muito qualificada, considerando que 72,3% dos 

técnicos em enfermagem possuem curso superior e/ou pós-graduação e mais da 

metade dos participantes do estudo possuem pós-graduação. No entanto, foi 
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constatada alta prevalência de cuidados omitidos pelos enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem. 

No que concerne à quantidade de horas trabalhadas por semana, os 

achados do presente estudo assemelharam-se a vários outros, nos quais grande 

parte dos profissionais cumprem 30 horas semanais (BLACKMAN et al., 2014; 

BRAGADÓTTIR; KALISCH; TRYGGVADÓTTIR, 2016). Todavia, identificou-se que 

essa carga horária é cumprida por meio de plantões de 12 horas, o que, apesar de 

muito comum na enfermagem, pode ser uma constatação que mereça atenção da 

gestão de enfermagem, considerando que evidências apontam que turnos de 

trabalho de dez horas ou mais estão associados ao aumento em três vezes na 

chance de enfermeiros cometerem erros nos pacientes (CARDILLO, 2011); maior 

número de relatos de piora na qualidade e na segurança da assistência de 

enfermagem (STIMPFEL; AIKEN, 2013; GRIFFITHS et al., 2014; BALL et al., 

2017b), assim como no aumento no número de cuidados de enfermagem omitidos 

(GRIFFITHS et al., 2014; BALL et al., 2017b ).  

Os turnos mais longos de trabalho fazem com que os profissionais estejam 

sujeitos a maiores níveis de cansaço, fadiga, estresse e baixo nível de atenção. 

Além disso, os enfermeiros que trabalham em turnos de 12 ou mais horas, estão 

mais propensos a experimentar síndrome de Burnout, exaustão emocional, 

despersonalização e baixa realização pessoal (TRUAX, 2015). 

Quando se trata de omissão de cuidado, o presente estudo identificou que 

sentar o paciente fora do leito obteve a maior prevalência (70,3%). Diferentemente, 

no estudo de validação do MISSCARE-BRASIL realizado por Siqueira (2016), no 

qual esse elemento do cuidado obteve uma prevalência de 18,8%. 

Por outro lado, a deambulação dos pacientes três vezes ao dia foi o segundo 

cuidado com maior prevalência de omissão e tem sido um dos mais relatados pela 

equipe de enfermagem em diversos países (KALISCH et al., 2011; KALISCH; LEE, 

2012; KALISCH; DOUMIT, 2013; SIQUEIRA, 2016), e também pelos próprios 

pacientes (41,3%) (KALISCH; XIE; DABNEY, 2014). 

Quando a enfermagem não incentiva e efetiva a deambulação do paciente 

sob seus cuidados, pode haver redução da força muscular em 5% por dia, além de 

poder desencadear novas situações como delírios, pneumonias, atrasos na 

cicatrização de feridas, má nutrição, lesões por pressão, aumento do tempo de 

internação, atrasos na alta hospitalar, aumento da dor e desconforto, fadiga, perda 
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muscular e inabilidade física. Soma-se a isso o fato de que o paciente pode receber 

alta hospitalar debilitado, necessitando de semanas de fisioterapia, o que acarreta 

em custo e demora em sua pronta recuperação e retorno à vida ativa (KALISCH, 

2010b). 

Tanto sentar o paciente fora do leito quanto a deambulação dos pacientes 

três vezes ao dia envolvem a mobilização do paciente fora do leito. A mobilização de 

pacientes hospitalizados proporciona benefícios físicos para o paciente como alívio 

da dor, diminuição do risco de trombose venosa profunda, diminuição da fadiga, 

prevenção da reincidência de pneumonia, prevenção de delírio, diminuição do risco 

de infecção do trato urinário e melhora da função física. Proporciona também bem-

estar social, melhora na qualidade de vida e independência dos pacientes 

(KALISCH; LEE; DABNEY, 2013). 

Além de benefícios físicos, a mobilização dos pacientes hospitalizados 

também proporciona benefícios psicológicos, como diminuição da ansiedade, do 

humor depressivo, da angústia e o aumento do conforto e satisfação dos pacientes. 

Os resultados organizacionais também podem ser identificados, como a diminuição 

do período de permanência, da mortalidade dos pacientes e dos custos institucionais 

(KALISCH; LEE; DABNEY, 2013). 

As evidências refletem a importância da mobilização para os resultados 

positivos no reestabelecimento dos pacientes e reforçam a necessidade do 

planejamento e desenvolvimento de métodos e rotinas para garantir que esta ação 

de enfermagem seja realizada de forma sistemática (KALISCH; LEE; DABNEY, 

2013). 

Ainda a respeito dos elementos do cuidado mais omitidos, destaca-se 

também a Participação em discussão da equipe interdisciplinar sobre a assistência 

ao paciente. A integralidade assistencial, um dos princípios doutrinários do Sistema 

Único de Saúde brasileiro (SUS), impõe o desafio da implementação de uma forma 

de trabalho que viabilize a interdisciplinaridade, de forma que ela venha responder 

de forma eficaz às diversas dimensões do processo saúde-doença e seja capaz de 

abordar a complexidade do objeto da área de saúde (ARTMANN, 2001; MIRANDA; 

RIVERA; ARTMANN, 2012). Entretanto, na cultura institucional dos serviços de 

saúde, prevalecem a fragmentação, as relações hierárquicas de trabalho, o trabalho 

individualizado por profissional e a resistência de uma racionalidade técnico-
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científica, além de desigualdades entre as especialidades e a valorização social que 

lhes é atribuída (PEDUZZI, 2001; PEDUZZI, 2007; MIRANDA; RIVERA; ARTMANN, 

2012)  

A discussão em equipe, sobre questões relativas aos pacientes, já é por si 

só um entrave nas relações cotidianas do trabalho em instituições de saúde, 

principalmente naqueles ambientes em que a enfermagem utiliza o modelo de 

organização funcional, no qual cada profissional executa uma tarefa. A enfermagem 

reúne-se pouco para discutir acerca do cuidado a ser prestado. Quando se fala em 

equipe interdisciplinar, essa questão ganha um maior grau de dificuldade, pois, na 

saúde, ainda não se tem a cultura de compartilhar saberes e decisões entre as 

diversas profissões que compõem a equipe de saúde. Assim, observa-se no setor 

saúde a fragmentação e segmentação do saber, produtoras de explicações cada vez 

mais parciais da realidade (MIRANDA; RIVERA; ARTMANN, 2012).  

Esse cenário em uma instituição de ensino se torna ainda mais preocupante, 

pois são formados profissionais de equipes multidisciplinares e que replicarão o que 

aprenderem durante o período de formação.   

A enfermagem, ao não participar de discussões com profissionais de outras 

equipes, perde oportunidades de compartilhar o olhar de quem acompanha o 

paciente 24 horas por dia e de evidenciar sua importância para a recuperação do 

paciente e assistência de qualidade. 

As discussões multidisciplinares propiciam melhor comunicação entre as 

equipes. Entre os desafios para a comunicação efetiva entre a equipe 

interdisciplinar, estão a diversidade na formação dos profissionais; a tendência de se 

comunicar apenas com seus pares, ou seja, aqueles da mesma categoria 

profissional; a hierarquia, sendo a posição de maior autoridade sendo ocupada pelo 

médico na maioria das vezes (JOHNSON; KIMSEY, 2012). A hierarquia, por sua 

vez, se torna uma barreira para um canal de comunicação efetiva entre os 

profissionais, fazendo com que não haja o compartilhamento das necessidades e a 

não exposição dos erros (ROWLANDS; CALLEN, 2013). 

As falhas na comunicação nas organizações de saúde são um problema 

generalizado e colocam em risco a segurança dos pacientes, ao possibilitarem a 

falta de informação crítica, a má interpretação de informações, ordens pouco claras 

por telefone e negligência na passagem de plantão, entre outras (JOINT 
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COMMISSION, 2005). Programas de treinamentos de habilidades de comunicação, 

simulações práticas e padronização da apresentação de informações do paciente 

constituem formas efetivas para transpor barreiras à comunicação ineficaz 

(NOGUEIRA; RODRIGUES, 2015). 

Evidenciou-se ainda que outro elemento do cuidado não realizado foi o 

Planejamento e ensino do paciente e/ou família para a alta hospitalar. A falta de 

educação de pacientes e familiares não é um problema apenas brasileiro, visto que 

também esteve em evidência em um estudo realizado nos EUA (CARTHON et al., 

2015). Já no estudo realizado no estado de San Luis Potosí, no México, esse 

elemento do cuidado foi pouco relatado pelos profissionais. (HERNÁNDEZ-CRUZ et 

al., 2017). 

Em um momento em que se busca a participação cada vez mais ativa dos 

pacientes e de seus familiares no seu próprio cuidado, para a garantia da segurança 

dos pacientes (AHRQ, 2017), é preocupante a ausência de educação em saúde e 

orientação do paciente, o que pode levar a complicações de sua situação de saúde 

e de readmissão (KALISCH; LANDSTROM; HINSHAW, 2009). O ensino do paciente 

e familiar sobre sua condição de saúde e cuidados após a alta hospitalar faz com 

que o paciente tenha maior adesão ao tratamento e se sinta engajado no seu próprio 

cuidado, prevenindo eventos adversos e evitando complicações e readmissões 

desnecessárias (CARMAN et al., 2013; AHRQ, 2017). 

No que diz respeito aos fatores associados à omissão de elementos de 

cuidados de enfermagem, o presente estudo apontou o tipo de unidade de 

internação, a satisfação do profissional com o emprego e com o trabalho em equipe, 

assim como a ocorrência de faltas nos últimos três meses. 

As unidades de clínica médica e cirúrgica foram associadas a maiores 

relatos de omissão dos cuidados de enfermagem. Unidades médico-cirúrgicas 

também obtiveram maiores relatos de cuidados omitidos pelos profissionais de 

enfermagem em outros estudos (KALISCH; TSCHANNEN; LEE, 2011).  

Ressalta-se que essas duas unidades de internação são as maiores da 

instituição, possuindo 13 enfermarias com cinco leitos cada, com pacientes 

complexos e de alta de dependência. Nelas, os profissionais de enfermagem ficam 

responsáveis, por vezes, por mais de uma enfermaria, o que pode fazer com que 
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situações como alteração do quadro clínico de algum paciente, interrupções das 

suas atividades, alta demanda de atividades, propiciem o aumento da omissão. 

Atualmente, a mudança no perfil demográfico populacional, que tem 

promovido a modificação do perfil dos clientes internados em hospitais terciários, 

tem levado à internação em clínicas médicas e cirúrgicas de pacientes que 

requerem procedimentos cada vez mais especializados e cada vez mais graves e 

mais dependentes. Soma-se a esse fato o número insuficiente de leitos em UTI, 

fazendo com que pacientes mais graves e de maior dependência permaneçam por 

mais tempo nessas unidades de internação, demandando maior assistência a 

pacientes graves e dependentes dos profissionais de enfermagem.  Infere-se que o 

aumento do trabalho do profissional de enfermagem acarrete na omissão de alguns 

elementos do cuidado. 

Já a UTI neonatal apresentou menor associação com a omissão dos 

cuidados de enfermagem. Isto pode ser devido ao perfil dos pacientes, ao reduzido 

número de leitos e à quantidade de profissionais por paciente. 

Outro fator que foi associado com a omissão de cuidado foi a satisfação dos 

profissionais com o emprego e trabalho em equipe, pois conforme aumenta-se a 

satisfação, diminui-se a omissão dos cuidados. A satisfação no trabalho advém de 

vários fatores, tais quais: carga de trabalho, percepção de adequação do número de 

profissionais, ambiente de trabalho e também no fornecimento dos cuidados que são 

requeridos pelos pacientes (KALISCH; TSCHANNEN; LEE, 2011).  

Quando a equipe de enfermagem não consegue fornecer todos os cuidados 

que os pacientes necessitam, os níveis de satisfação diminuem (KALISCH; 

TSCHANNEN; LEE, 2011).  

Evidências indicam que, em situações em que os profissionais de 

enfermagem não fornecem os cuidados necessários, predomina-se percepções 

negativas, insatisfação com o seu trabalho, possibilidade de abandono da profissão, 

exacerbando a escassez de recursos humanos e a maior rotatividade do pessoal 

(KALISCH, 2010; KALISCH; LANDSTROM; WILLIAMS, 2009). 

A omissão dos cuidados de enfermagem leva a insatisfação, pois a grande 

maioria dos profissionais quer desenvolver um bom trabalho. Enfermeiros se sentem 

angustiados quando não completam todos os cuidados que um paciente necessita e 
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isso influencia a sua autoimagem, fazendo com que se considerem menos 

competentes (KALISCH, 2010b). 

Neste trabalho, a satisfação com o trabalho em equipe obteve a menor 

média entre os três aspectos da satisfação que foram avaliados. E, nos testes de 

associação, foi negativamente associada aos cuidados omitidos, ou seja, os 

profissionais que foram mais satisfeitos com o trabalho em equipe relataram menos 

cuidados omitidos.  

O trabalho em equipe na saúde é definido como quando há interação entre 

duas ou mais pessoas de forma independente com um propósito comum, com metas 

mensuráveis que se beneficiam da liderança que mantém a estabilidade, ao mesmo 

tempo que incentiva as discussões honestas e resolução de problemas. Essa 

integração de serviços entre os diferentes profissionais dos serviços de saúde é um 

componente-chave para uma melhor qualidade da assistência (SALAS et al., 1992).  

O impacto do trabalho em equipe nos cuidados omitidos tem sido avaliado 

(KALISCH; LEE, 2010; CHAPMAN et al., 2016) e constatou-se que a falta de 

trabalho em equipe foi responsável por 11% do atendimento de enfermagem perdido 

(KALISCH; LEE, 2010).  

O trabalho em equipe pode ser um fator atenuante da omissão do cuidado 

de enfermagem (CHAPMAN et al, 2016). Por outro lado, sua falta pode ser uma das 

causas que colaboram para a ocorrência de erros evitáveis, segundo o relatório To 

Err Is Human: Building a Safer Health System, publicado pelo Instituto de Medicina 

(IOM) dos EUA (KOHN; CORRIGAN; DONALDSON, 2000).    

O trabalho em equipe tem se tornado cada vez mais importante nos serviços 

de saúde, pois o atendimento clínico está cada vez mais complexo e especializado, 

devido ao aumento de comorbidades, doenças crônicas e de escassez de mão de 

obra geral, forçando uma abordagem multidisciplinar nos cuidados de saúde. Além 

disso, evidências apontam que o trabalho em equipe diminui as chances de erros, 

aumenta a segurança dos pacientes e reduz os fatores que levam à síndrome de 

Burnout, já que se estabelece uma responsabilidade compartilhada em relação ao 

paciente e as equipes ajudam a diminuir a hierarquia e o poder centralizador que 

existe nas organizações de saúde (PINTO et al., 2012).  

Por fim, a ocorrência de faltas nos últimos três meses também foi associada 

a maiores números de cuidados omitidos pelos profissionais. A falta dos 

profissionais ao trabalho é denominada absenteísmo não previsto, mas não deve 
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impactar na qualidade e continuidade da assistência devido à preservação do 

quantitativo de recursos humanos adequado via a realização de cálculos de 

acréscimo de pessoal utilizando o Índice de Segurança Técnico (GAIDZINSKI et al., 

2009). Porém, se não há planejamento adequado para reposição de pessoal em 

situação de faltas, haverá consequência imediata para os profissionais de plantão, 

que terão que assumir o trabalho designado a ele e aos faltosos, implicando em 

sobrecarga, com provável impossibilidade de cumprimento de todas as atividades 

previstas no planejamento do cuidado. Frisa-se que a enfermagem tem como 

característica a continuidade durante as 24 horas, permitindo que um elemento do 

cuidado possa ser transferido, de acordo com a situação do paciente, para outro 

turno. 

Em relação às razões para omissão dos cuidados de enfermagem, a 

categoria relacionada a recursos materiais obteve maior média, seguida de recursos 

laborais e comunicação. O estilo de gerenciamento e liderança e dimensão ética 

obtiveram as duas menores médias. Esses resultados se diferem de estudo 

realizado em um hospital particular no México, no qual as razões relacionadas a 

recursos humanos obtiveram maiores relatos, seguido de comunicação e recursos 

materiais (HERNÁNDEZ-CRUZ et al., 2017). 

Quanto aos recursos materiais e equipamentos utilizados nas clínicas de 

internação, cabe ao enfermeiro o gerenciamento daqueles que estão sob sua 

responsabilidade, prevendo e provendo, atento à qualidade do material a ser 

utilizado e à quantidade necessária, acompanhando o seu consumo com o objetivo 

de garantir a qualidade da assistência prestada e evitar a descontinuidade da 

assistência. O gerenciamento, administração ou suprimentos de recursos materiais 

constituem a totalidade dos fluxos de materiais de uma organização de saúde e 

compõem um processo com as seguintes atividades principais: programação, 

compra, recepção, armazenamento, distribuição e controle (CASTILHO; 

GONÇALVES; 2014 p.157). 

Cabe ressaltar que a atual situação política e econômica do país pode estar 

refletindo no investimento financeiro nos hospitais públicos e, consequentemente, no 

fornecimento de recursos materiais. Visto que a razão com maior prevalência na 

categoria recursos materiais “Materiais/Equipamentos não estavam disponíveis 
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quando necessário” pode estar relacionada com a falta de materiais e equipamentos 

na instituição e não a uma falha no gerenciamento desses recursos.  

Os medicamentos são a principal terapêutica utilizada em instituições 

hospitalares e sua omissão tem sido evidenciada com frequência em vários estudos 

(TOFFOLETTO; PADILHA, 2006; SILVA et al., 2011; VOLPE et al., 2014). No estudo 

de Costa et al. (2016), realizado em uma clínica médica de um hospital de ensino de 

Goiás, dentre os erros de medicação, o erro de omissão foi o de maior incidência 

(120; 41,1%), seguido dos erros de horário (72; 24,6%) e de dose (33; 11,3%). 

Dentre os 120 erros de omissão, 41,7% foram em detrimento de medicamentos não 

administrados pela enfermagem, sem relato de justificativa para o ocorrido, 

enquanto que 16,7% foram em decorrência de atraso da entrega da prescrição, 

ficha, controle ou rótulo na farmácia. Outras causas identificadas para este erro 

foram a falta do medicamento na instituição (7,5%); não comparecimento do médico 

para administração de medicamento por via intratecal (3,3%); não dispensação do 

medicamento pela farmácia, devido à falta de prescrição (2,5%); não dispensação 

do medicamento pela farmácia, sem relato de justificativa (2,5%); ausência do 

paciente do leito no horário da medicação (2,5%); medicação prescrita não 

padronizada pelo hospital (2,5%) (COSTA et al., 2016). 

O erro de omissão de medicamentos está entre os problemas com maior 

impacto na condição clínica dos pacientes (BERDOT et al., 2012). Portanto, as 

causas que estão atreladas à razão com maior prevalência na categoria recursos 

materiais Os medicamentos não estavam disponíveis quando necessários (76,4%), 

precisam ser identificadas para que o processo de trabalho relacionado à medicação 

seja revisado e redesenhado para minimizar essa falha. 

Quanto às razões relacionadas aos recursos laborais, os cuidados omitidos 

de maior prevalência foram Número inadequado de pessoal, Número inadequado de 

pessoal para a assistência ou tarefas administrativas e Aumento inesperado no 

volume e/ou na gravidade dos pacientes da unidade, resultados semelhantes ao 

estudo de Hernández-Cruz et al. (2017). 

O número inadequado de profissionais tem sido uma das razões mais 

referidas pelos profissionais como causa para a omissão do cuidado de enfermagem 

(CHO et al., 2015). A quantidade ineficiente de pessoal acarreta em um número 
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maior de pacientes por profissional de enfermagem e pode ocasionar a sobrecarga 

dos trabalhadores e maiores taxas de cuidados omitidos. 

O número de pacientes por enfermeiro foi significativamente associado com 

a omissão dos cuidados de enfermagem em um estudo na Inglaterra. Ou seja, 

quando os enfermeiros cuidavam de uma quantidade menor de pacientes, menos 

cuidados eram omitidos e a chance de se omitir algum cuidado também diminuía 

(BALL et al., 2014).  

Ressalta-se que, no presente estudo, a quantidade de pacientes assistidos 

por profissional de enfermagem, no último plantão, variou de 0 a 68 pacientes, com 

uma média de 10 pacientes por profissional. Estudo realizado na Coreia do Sul 

comparou a omissão do cuidado de enfermagem em unidades onde o 

dimensionamento de pacientes por enfermeiro era de 17 pacientes para um 

enfermeiro e com unidades onde um enfermeiro era responsável por sete pacientes 

(CHO et al., 2015). O índice de cuidado omitido é significativamente menor em 

unidades onde o dimensionamento de pacientes era de sete para um enfermeiro, 

comparado às unidades em que um enfermeiro era responsável por 17 pacientes. 

Além disso, sete cuidados foram menos omitidos nas unidades em que o 

dimensionamento era mais adequado: mudança de decúbito, higiene bucal, banho/ 

cuidados com a pele, avaliações de pacientes em cada turno, assistência com o 

banheiro, alimentação e preparação de refeições (CHO et al., 2015). 

Várias pesquisas vêm mostrando que o menor número de pacientes por 

profissional de enfermagem está associado a um menor número de cuidado omitido 

(BALL et al., 2014; AUSSERHOFER et al., 2014). 

Estudo evidenciou ainda que o cuidado de enfermagem omitido está 

altamente relacionado à equipe de enfermagem (proporção de enfermeiros e nível 

educacional) e também a uma maior probabilidade de mortes no hospital após 

procedimentos cirúrgicos comuns em nove países da Europa (BALL et al., 2017a). 

Esses dados servem de subsídios para os gestores que reduzem a 

quantidade de profissionais de enfermagem devido ao seu alto custo.  A sobrecarga 

imposta aos profissionais está ligada ao aumento da omissão de cuidados, que pode 

gerar resultados negativos aos pacientes como queda, lesão por pressão, erros de 

medicação, entre outros, o que implica em, consequentemente, altos custos à 

instituição (AIKEN et al., 2016). 
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Outro aspecto apontado pela literatura é que os profissionais de 

enfermagem possuem a tendência de priorizar o cumprimento de cuidados 

prescritos ou cobrados regularmente pelos profissionais médicos, o que pode 

contribuir a maior omissão de cuidados básicos de rotina da enfermagem (KALISCH, 

2006) como alguns dos citados anteriormente. 

Frente aos resultados do presente estudo, torna-se evidente que os 

profissionais de enfermagem convivem diariamente com tensões relacionadas, por 

um lado, aos cuidados que são requeridos pelos pacientes e necessitam ser 

realizados em conformidade e, por outro, às condições existentes para a realização 

desses cuidados e/ou às expectativas de seus gestores (HARVEY et al., 2017). 

A incapacidade em fornecer cuidados completos aos pacientes gera, nos 

profissionais, experiências consistentes com a moral, angústia, conflito e tensão de 

papéis. Ademais, também foram citados sentimentos de frustração, preocupação e 

insatisfação com a incapacidade de praticar de uma maneira consistente a 

enfermagem como uma profissão baseada na ciência e em seus valores 

(PAPASTAVROU; ANDREOU; VRYONIDES, 2014).  

Os profissionais de enfermagem estão percebendo que, nesse complexo 

contexto assistencial, estão perdendo a “arte do cuidar”, essência da profissão, pois 

a omissão do cuidado de enfermagem está se tornando uma forma de arte 

(HARVEY et al., 2017). Essa conclusão merece reflexão, pois os profissionais de 

enfermagem não vão ao trabalho planejando não realizar elementos do cuidado que 

são requeridos pelos pacientes ou executá-los de forma inadequada.  

A frequência de cuidados omitidos é não intencional, no entanto, é algo 

previsível devido às consequências de nossos sistemas atuais de cuidado. É preciso 

um redesenho dos nossos sistemas, considerando a abordagem ao cuidado e, aos 

profissionais de enfermagem, ao contrário, não podemos esperar que esse problema 

preocupante se estinga (WAKEFIELD, 2014). 

Diante de todas essas evidências, entende-se que medidas precisam ser 

tomadas, pois muitos e semelhantes elementos do cuidado de enfermagem estão 

sendo omitidos, em todo o mundo e especificamente na instituição em que esse 

estudo foi realizado. Adicionalmente, a gestão ainda não está destinando a devida 

atenção a esse tipo de erro assistencial, que ocorre silenciosamente. O primeiro 

passo é reconhecer e discutir sobre esse fenômeno, para assim compreender sua 
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proporção. É preciso o envolvimento da liderança juntamente com os profissionais 

da linha de frente do cuidado para que ações de melhoria sejam planejadas.
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7. CONCLUSÕES 

 

Ao analisar a omissão dos cuidados de enfermagem, evidenciou-se que 

esse fenômeno é uma realidade do hospital de ensino estudado, assim como de 

hospitais do mundo inteiro. 

Os profissionais da equipe de enfermagem, nesta pesquisa, em sua maioria, 

são experientes em sua função, com uma média de 10 anos e com formação 

qualificada, sendo que 57,3% dos participantes fizeram curso de pós-graduação e 

72,3% dos técnicos em enfermagem possuem curso superior e/ou pós-graduação. 

Os cuidados de enfermagem mais omitidos foram sentar o paciente fora do 

leito, deambulação três vezes ao dia, participação em discussão da equipe 

interdisciplinar sobre a assistência ao paciente e planejamento e ensino do paciente 

e/ou família para a alta hospitalar. 

Os enfermeiros relataram maior prevalência de omissão em quatro 

elementos do cuidado de enfermagem (p< 0,05), sendo eles: mudar o decúbito do 

paciente a cada duas horas, registro completo no prontuário do paciente, cuidados 

com acesso venoso e infusão, atendimento à chamada do paciente dentro de 5'. Já 

os técnicos e auxiliares de enfermagem relataram maior omissão em cuidados com 

lesões de pele/feridas. 

Os cuidados de enfermagem monitorar a glicemia capilar, higienização das 

suas mãos, banho/higiene do paciente/ medidas para prevenção de lesões de pele, 

cuidados com lesões de pele/feridas, alimentar o paciente ou administrar a dieta por 

sonda, no horário foram relatados com menor prevalência de omissão neste estudo. 

As razões mais frequentes para a omissão dos cuidados de enfermagem 

foram relacionadas a fatores de recursos materiais (3,0), recursos laborais (2,8), 

seguidos de comunicação (2,6), estilo de gerenciamento e liderança (2,3), e 

dimensão ética (2,2).  

A maior ocorrência de omissão dos cuidados de enfermagem foi associada 

às unidades de internação de clínica médica e cirúrgica (p<0,05).  
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Os profissionais que relataram satisfação com o emprego e com o trabalho 

em equipe omitiram menos cuidados quando comparados àqueles que referiram 

insatisfação (p< 0,05).  

E maiores números de cuidados omitidos foram associados à ocorrência de 

faltas ao trabalho nos últimos três meses (p< 0,05). 

O estudo evidencia que cuidados de enfermagem têm sido omitidos, muitos 

deles por falhas sistêmicas, que devem ser eliminadas em prol da segurança do 

paciente. Estudos como este comprovam que a enfermagem tem atuado em 

situações desfavoráveis para o cumprimento integral do processo de cuidar, 

demandando esforços para o planejamento e adoção de estratégias de prevenção 

da omissão do cuidado e melhoria da prática assistencial. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados deste estudo servem como indicador de qualidade para a 

instituição e trazem subsídios para a tomada de decisão dos gestores, profissionais 

da linha de frente e educadores em prol de uma assistência integral, de qualidade e 

segura para os pacientes. 

Esse estudo contribui para a compreensão desse fenômeno na cultura 

brasileira, oportunizando a revisão e o redesenho do processo de trabalho do qual a 

enfermagem no país está submetida, o que pode possibilitar melhor utilização dos 

recursos humanos e melhorias no ambiente de trabalho. 

O diagnóstico dos cuidados mais omitidos e suas razões, relacionadas aos 

recursos materiais, recursos humanos e comunicação, pode direcionar a gestão na 

organização e planejamento de intervenções efetivas para minimizar a ocorrência de 

cuidados não realizados.  

Dessa forma, medidas para reduzir o número de cuidados omitidos trarão 

impactos no aumento da satisfação dos profissionais e pacientes, redução dos 

danos causados aos pacientes, e consequentemente redução dos custos 

institucionais ocasionados pela falta de prestação de cuidados e judicialização. 

A enfermagem tem papel central e fundamental em uma assistência de 

qualidade e segura aos pacientes. Por isso, esforços devem ser levantados para 

minimizar a ocorrência de cuidados omitidos.  

A efetivação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na 

instituição é de extrema importância, pois colaborará na organização do processo de 

trabalho da enfermagem, contribuindo para que os pacientes recebam um cuidado 

integral, com mais qualidade e segurança. 

A participação da equipe de enfermagem em discussões interdisciplinares 

precisa estar na lista de prioridades da instituição.  

Faz-se necessário também o estímulo ao fortalecimento da cultura de 

segurança na instituição, para que o diálogo sobre as falhas assistenciais seja 

aberto entre os profissionais da linha de frente e as lideranças e que juntos somem 
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esforços para que a qualidade e segurança dos pacientes estejam em primeiro 

lugar. 

Como limitações, o estudo transversal não permite uma relação de causa e 

efeito. No entanto, conseguimos fazer um diagnóstico situacional dos cuidados mais 

omitidos, das razões mais frequentes e dos fatores que são associados à omissão 

no hospital de ensino pesquisado. Destaca-se que esse diagnóstico é essencial para 

despertar um olhar diferenciado e crítico quanto a esse problema que até então 

pouco ou nada se falava. 

Outro aspecto que pode ser considerado como limitação desse estudo é a 

variação sazonal do período da coleta dos dados que se deu em oito meses. 

Vale mencionar também como característica do método de coleta de dados, 

realizado por meio do autorrelato da omissão dos cuidados de enfermagem, que os 

profissionais podem não ficar à vontade em expor os cuidados que não são 

realizados em sua unidade, devido à cultura de não expor as falhas, os erros, com 

medo de punição e exposição da categoria. 

Embora os autorrelatos reflitam as percepções dos profissionais, são estas 

que influenciam o seu comportamento em sua jornada de trabalho e, portanto, um 

elemento crítico para a compreensão de um conceito, como o da omissão de 

cuidado. 

O presente estudo apontou que o instrumento selecionado para a coleta de 

dados é composto de uma lista de cuidados de enfermagem gerais, não permitindo 

o olhar para ações mais específicas do processo de cuidar. Quando utilizado em 

unidades especializadas, houve situações nas quais alguns cuidados não se 

encaixaram ao perfil da assistência e do paciente daquela unidade.  

Para entender a omissão do cuidado de enfermagem de maneira mais 

aprofundada, sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas com foco em 

cuidados de enfermagem específicos, visando entender em que parte do processo 

de determinado cuidado está ocorrendo mais omissão, para que a intervenção seja 

melhor planejada e mais específica. 
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APÊNDICE 1 – CARTA EXPLICANDO OS PROCEDIMENTOS DO 

ESTUDO AOS PARTICIPANTES 

 

Orientação aos participantes sobre os procedimentos da coleta de dados da 

pesquisa “Análise da omissão do cuidado de enfermagem em um Hospital de 

Ensino de Goiás” 

 

Prezado (a) colaborador (a), 

 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário de uma pesquisa 

intitulada “Análise da omissão do cuidado de enfermagem em um Hospital de Ensino 

de Goiás”, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal da 

instituição, sob parecer: 1.922.667 CAAE: 62612216.0.0000.5078. 

Diante da complexidade do ambiente de trabalho da enfermagem, das 

múltiplas demandas e recursos insuficientes, em algumas situações os profissionais 

de enfermagem podem sentir-se impossibilitados de cumprir todos os cuidados 

requeridos ao paciente, podendo não completá-los, abreviá-los, atrasá-los ou 

simplesmente omiti-los. A não realização de alguns cuidados de enfermagem pode 

levar a consequências indesejáveis aos pacientes, aos profissionais e à 

organização.  

No Brasil, são raros os estudos realizados dentro desta temática, não 

permitindo que a enfermagem conheça quais cuidados não estão sendo cumpridos e 

quais são as razões que levam a esse fato. Com vistas a buscar soluções para essa 

falha assistencial, faz se necessário a realização de estudos científicos, como o 

apresentado. Pretende-se contribuir com a construção e solidificação da cultura de 

segurança, na qual se aprende com as fragilidades do sistema assistencial e 

planejam-se ações de mudanças, com impacto na melhoria da qualidade e 

segurança do cuidado. 

O instrumento para coleta de dados a ser utilizado será o MISSCARE-

BRASIL, autoaplicável, que lhes será entregue dentro de um envelope, juntamente 

com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que precisa ser 

assinado, e com essa carta de orientações e esclarecimentos. 
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O questionário deverá ser respondido fora do local e do horário de trabalho e 

devolvido em dia e horário a ser combinado pessoalmente com a 

pesquisadora/auxiliar de pesquisa. Salientamos que não serão solicitadas 

informações que permitam a identificação dos participantes, garantindo assim o seu 

anonimato.  

O instrumento é composto por três partes, sendo uma seção de informações 

gerais, para a caracterização do profissional; a parte A, contendo 28 itens 

relacionados aos cuidados não realizados; e pela parte B, com 28 itens referentes às 

razões para a não realização dos cuidados de enfermagem. 

Por favor, preencha o questionário até o final, não deixando nenhuma questão 

em branco.  

Sua contribuição será muito importante para esta pesquisa e para o 

planejamento de intervenções direcionadas para a prevenção “da não realização” de 

cuidados de enfermagem, promovendo um cuidado completo e seguro aos 

pacientes.  

Muito obrigada pela sua disposição e participação! 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________________ 

Juliana Carvalho de Lima 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 

(62) 993944488 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Meu nome é Juliana Carvalho de Lima sou a pesquisadora responsável e minha área de 

atuação é sobre a qualidade da assistência de enfermagem e segurança do paciente. 

Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a 

seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste 

documento, que está em duas vias e também será assinado por mim, pesquisador, em 

todas as folhas, uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 

dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores 

responsáveis, Juliana Carvalho de Lima e Ana Elisa Bauer de Camargo Silva nos telefones: 

(62) 993944488/ (62)999784836. 

 Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 32698338 e 32698426 ou no endereço: 1ª 

Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. Horário de 

funcionamento: 2ª a 6ª das 7:00 às 17:00hs. 

 

Informações importantes que você precisa saber sobre a pesquisa 

 

Título da pesquisa: “Análise da omissão do cuidado de enfermagem em um 

hospital de ensino de Goiás”. Pesquisadora responsável: Juliana Carvalho de Lima, aluna 

de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Ana Elisa 

Bauer de Camargo Silva. 

O objetivo do estudo é caracterizar a ocorrência da omissão do cuidado de 

enfermagem (missedcare) em um hospital de ensino de Goiás.  

Sua participação não é obrigatória e se dará por meio do preenchimento de um 

questionário autoaplicável com questões sobre os cuidados de enfermagem que são 

deixados de fazer e suas razões. A qualquer momento o Sr (a) poderá desistir, sem 

prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a instituição de saúde. 

Garantimos que o Sr (a) não sentirá nenhum desconforto, nem terá riscos ou 

prejuízos ao participar do estudo. Assim como terá total liberdade de se recusar a participar 

ou retirar o consentimento a qualquer momento, mesmo após o início do preenchimento do 
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questionário. Poderá ainda pedir indenização se sentir-se prejudicado (a), sem qualquer 

prejuízo ou penalidade.  

Garantimos também o sigilo quanto ao seu nome ou qualquer informação que possa 

identificá-lo. Os dados coletados serão utilizados apenas para finalidade científica e não 

serão armazenados para estudos futuros. O Sr (a) não receberá nenhum tipo de pagamento 

ou gratificação financeira pela sua participação na pesquisa. 

Entre os benefícios esperados com os resultados da pesquisa está em contribuir com 

a qualidade da assistência, fornecendo elementos para compreensão, avaliação e 

modificação dos cuidados de enfermagem que são deixados de fazer. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu (nome em letras de forma), 

_________________________________________________________________________,  

RG/ CPF_________________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “Análise da omissão do cuidado de enfermagem em um hospital de ensino de 

Goiás”, sob a responsabilidade de Juliana Carvalho de Lima, como sujeito voluntário. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve à qualquer penalidade. 

Goiânia, ________ de_____________ de 201__ 

 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________  

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável___________________________________  

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar.  Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  

 

Nome:______________________________Assinatura:_____________________________ 

Nome:______________________________Assinatura:_____________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos



Anexos 122 

 

 

ANEXO 1 – ORIENTAÇÕES DA AUTORA BRASILEIRA PARA USO 

DO MISSCARE-BRASIL 
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ANEXO 2 – INSTRUMENTO MISSCARE – BRASIL 
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ANEXO 3 – AUTORIZAÇÃO DE USO DO INSTRUMENTO PELA 

AUTORA BRASILEIRA 
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ANEXO 4 – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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