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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende apresentar o desenvolvimento de uma solução 

tecnológica em formato de aplicação web, referente ao instrumento Nursing Activities 

Score (NAS), o qual mensura a carga de trabalho de enfermagem em unidades de 

terapia intensiva, e pode auxiliar nos processos de gestão de pessoal em 

enfermagem. Para o desenvolvimento dessa solução, foram utilizados os principais 

recursos do desenvolvimento de software, como levantamento de requisitos, 

diagramas da UML, junto aos recursos tecnológicos como linguagem de 

programação C# e SGBD MySql para gerenciamento do Banco de dados. Por fim, 

este trabalho demonstra um problema atrelado a enfermagem, especificamente a 

mensuração da carga de trabalho com o NAS, e desenvolve uma solução 

tecnológica no formato de aplicação web  baseado no NAS. 

 

 

Palavras Chave: Nursing Activities Score; Aplicação web; Linguagem C#. 



 

ABSTRACT 
 
 

The present work intends to present the development of a web application 

technology solution, referring to the Nursing Activities Score (NAS) instrument, which 

measures the nursing workload in intensive care units, and can assist in the nursing 

staff. For the development of this solution, the main software development resources 

were used, such as requirements survey, UML diagrams, along with technological 

resources such as C# programming language and MySql DBMS for database 

management. Finally, this work demonstrates a problem related to nursing, 

specifically the measurement of the workload with the NAS, and develops a 

technological solution in the web application format based on the NAS. 

 
 

 
 
 
 
Keywords:   Nursing Activities Score; Web application; C# language.  
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INTRODUÇÃO 
 

 Para uma melhor compreensão do conteúdo que será apresentado, 

faz-se necessária uma breve abordagem sobre os profissionais de enfermagem. De 

acordo com o conselho Regional de Enfermagem (COREN-ES,2012), são 

considerados profissionais de enfermagem: Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem, que sejam devidamente diplomados e com as inscrições regularizadas 

(COREN-ES,2012). Dentre as principais diferenças entre as categorias, podem ser 

apontadas o tipo de formação, pois o Enfermeiro possui nível superior em 

Enfermagem, já o Técnico e Auxiliar de enfermagem são profissionais com formação 

de nível médio. Outras diferenças, são as relacionadas à função de cada categoria, 

as quais são divididas por níveis de complexidade. “Ao Técnico competem as suas 

funções específicas e as dos Auxiliares, enquanto que o Enfermeiro é responsável 

pelas suas atividades privativas e outras mais complexas, e ainda pode 

desempenhar as tarefas das outras categorias (COREN-MT,2012)”. 

 Esses profissionais atuam nos mais variados setores das instituições 

de saúde, e compõem a equipe multiprofissional atuante no ambiente de terapia 

intensiva. Uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conceitua-se segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por meio da publicação RDC n.7 de 

24/02/2010 como: “área crítica destinada à internação de pacientes graves, que 

requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais 

específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia”. Um 

dos recursos humanos especializado e necessário inclui os profissionais de 

enfermagem, especificamente enfermeiros e técnicos de enfermagem que prestam 

cuidados aos pacientes em estado grave continuamente, por esse motivo o 

dimensionamento desses profissionais consiste em um trabalho complexo para os 

gestores de enfermagem (VIEIRA; MORSH,2017). 

 A mensuração da carga de trabalho, pode auxiliar na adequação 

quantitativa desses profissionais na UTI, o que pode implicar em consequências 

positivas e negativas.  De acordo com (VIEIRA E MORSH,2017,164): 

“Propor um quadro com as necessidades reais de cada UTI, traz ao gestor 
de enfermagem credibilidade, qualidade e segurança para o paciente e para 
os profissionais como também um custo justo, sem desperdício. Por outro 
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lado, uma equipe reduzida e não capacitada pode provocar aumento da 
mortalidade, menor qualidade/eficácia no atendimento, prolongando a 
hospitalização, aumento das doenças ocupacionais, desenvolvimento da 
síndrome de bournout nos profissionais e consequentemente aumento dos 
custos para a instituição. Assim, é importante que para cada unidade de 
terapia intensiva seja individualizado o dimensionamento da equipe de 
enfermagem, com base nas necessidades dos cuidados do paciente”.  

 Para mensurar a carga de trabalho de enfermagem existe um 

instrumento denominado Nursing Activities Score (NAS), que possibilita resultados 

(indicadores) que podem auxiliar na gestão de pessoal de enfermagem, pois 

também é considerado uma ferramenta de gestão, por fornecer dados quantitativos 

sobre a necessidade de cuidado do paciente (VIEIRA;  MORSH,2017). 

 O problema que este trabalho pretende solucionar, refere-se a uma 

solução no âmbito tecnológico (sistema informatizado, software) baseada no NAS, 

acessível aos enfermeiros, que possibilite trabalhar com os dados do NAS, e que 

possa ser utilizada por várias instituições de saúde, principalmente as que sejam 

desprovidas de sistema informatizado para esse fim (coleta e processamento de 

dados do NAS). 

 Portanto, com o intuito de demonstrar dados relevantes sobre a carga 

de trabalho da enfermagem na UTI, através de um instrumento reconhecido 

internacionalmente como o NAS, além de proporcionar aos  os gestores de 

enfermagem de diversas instituições, uma ferramenta prática que auxilie no 

processo de uma quantificação adequada desses profissionais, para uma 

assistência de qualidade ao paciente crítico, o presente trabalho apresenta o 

desenvolvimento do instrumento NAS em forma de aplicação web qual foi 

denominado de Webnas, através de abordagem conceitual do NAS e dos principais 

recursos utilizados no seu desenvolvimento. 

 O desenvolvimento da aplicação Webnas, justifica-se pela  incerteza 

de que, nem todas as instituições de saúde atuantes no Brasil, são contempladas 

com um sistema computacional baseado no NAS. Outros pontos a serem 

considerados,  referem-se às possíveis contribuições da solução tecnológica aqui 

proposta, como a coleta  e processamento de  dados efetivos, com resultados 

confiáveis;  a demonstração rápida dos resultados/indicadores do NAS; o  

armazenamento das informações na nuvem/servidor com acessibilidade de 
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dispositivo que possua acesso à internet, o que viabiliza obtenção de relatórios 

detalhados e confiáveis, que justificam a adequação do quadro de pessoal de 

enfermagem e principalmente, consequentemente pode fornecer um panorama da 

complexidade da UTI baseada na carga de trabalho. 

 O objetivo geral deste trabalho consistiu no desenvolvimento da 

aplicação web baseada no NAS: “Webnas”, que poderá ser utilizada por instituições 

de saúde, na coleta, armazenamento e processamento dos dados do NAS e 

disponibilização das informações. 

 Para alcançar a proposta apresentada acima, os objetivos específicos 

consistem em: 

I. Estudo e apresentação conceitual do tema  NAS ; 

II. Abordagem conceitual dos principais recursos utilizados no 

desenvolvimento da aplicação Webnas; 

III. Desenvolvimento da aplicação por meio da engenharia de software. 

 A metodologia a ser utilizada neste trabalho, será constituída pelo 

desenvolvimento do sistema em formato de aplicação web integrada com banco de 

dados, baseado nas recomendações da engenharia de software, por intermédio de 

recursos tecnológicos como Visual Studio, linguagem de programação C# e Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySql. 

 O Capítulo 1 do trabalho apresenta informações detalhadas do 

Instrumento NAS, enquanto o Capítulo 2 dispõe informações detalhadas sobre o 

desenvolvimento da aplicação web, e toda metodologia envolvida, desde o 

levantamento dos requisitos do sistema, incluindo metodologias da engenharia de 

software, aos recursos tecnológicos utilizados, como o ambiente de desenvolvimento 

Visual Studio, a linguagem de programação C# e o SGBD (Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados) MySQL. 

 A interface da aplicação é apresentada no capítulo 3 por meio das 

principais telas da aplicação Webnas. 
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Os resultados obtidos indicam uma aplicação funcional baseada no NAS, 

qual poderá evoluir com novas melhorias através das sugestões dos usuários e a 

própria manutenção do sistema. 
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1. NAS – Nursing Activities Score 
  

 O Nursing Activities Score (NAS) consiste em um instrumento metodológico 

teórico, que tem por finalidade medir a carga de trabalho de enfermagem com base 

no tempo consumido junto ao paciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

conforme informações obtidas no site da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo (INASNET,2019). 

 

 O NAS está estruturado em um manual de 23 itens que representam as 

principais atividades de enfermagem desenvolvidas nas UTI, utilizado para mensurar 

a carga de trabalho dos profissionais de enfermagem atuantes nesse setor 

hospitalar. O NAS também é considerado uma ferramenta de gestão de 

enfermagem, pois além de mensurar a carga de trabalho da enfermagem na UTI, o 

NAS proporciona valores através da sua aplicação, quais são utilizados como 

parâmetros para realização do cálculo quantitativo da equipe de enfermagem em 

UTI. Sua importância é construída baseada no fato de que, uma mensuração da 

carga de trabalho fidedigna pode prover impactos positivos relacionados a qualidade 

da assistência ao paciente em estado crítico (VIEIRA; MORSCH, 2017). 

 

 Os autores acrescentam ainda que atualmente o NAS consiste no único 

instrumento para mensuração de carga de trabalho de enfermagem em UTI que 

explica 81% do tempo da enfermagem nesse setor hospitalar. A ferramenta gera 

resultados como pontuações mínima de 18,3% e máxima de 176,8%, sendo que o 

número total de horas da pontuação mínima corresponde a 4 h 09 min e da 

pontuação máxima a 42 h 29 min, além do percentual do tempo em 24 horas 

transformado em número de horas real. Portanto é possível afirmar que o NAS 

apresenta eficácia considerável em sua aplicação.  

 

 Ainda segundo Vieira e Morsch (2017),  dos 23 itens do NAS que 

representam as principais atividades cotidianas dos profissionais de enfermagem 

realizadas na UTI, alguns, especificamente os itens 1,4,6,7 e 8 apresentam subitens 

que devem ser selecionados conforme frequência da necessidade do cuidado, que 

pode ser requerida mais de uma vez. Cada item/atividade possui um peso/valor que 

representa um percentual de tempo despendido na atividade. As atividades possuem 
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pesos de 1,2 á 32 pontos e cada ponto do NAS equivale 14,4 min de tempo 

despendido na assistência direta ou indireta ao cliente/paciente, e dessa forma a 

somatória diária decorrente da aplicação do NAS em cada paciente pode atingir as 

necessidades de cuidado de no mínimo 4 h 09 e ao máximo 42 h 29. 

 

 A tabela 1 explica a funcionalidade da ferramenta NAS na quantificação de 

profissionais, após obtenção da pontuação total atribuída a cada paciente: 

 

Tabela 1– Quantificação de Profissionais de acordo com o valor do NAS. 

Percentual total do NAS diário por paciente Nº de profissionais 

< 50% 1 profissional para cada 03 pacientes 

51 a 75% 1 profissional para cada 02 pacientes 

76 a 100% 1 profissional por paciente 

>100% 2 profissionais para cada paciente 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019, baseada em Vieira e Morsch (2017). 
 

 

 A tabela 1 acima, evidencia que ao obter a soma (percentual total) do NAS de 

cada paciente, um ponto de corte consequentemente é estabelecido para cada faixa 

do NAS, como  a quantidade de pacientes que podem ser cuidados por um número 

específico de profissionais conforme a pontuação do NAS: menor que 50% (um 

profissional para cada três pacientes); de 51 a 75% (um profissional para cada dois 

pacientes); de 76 a 100% (um profissional por paciente); e maior que 100% (dois 

profissionais por paciente). Esse indicador fornece uma imagem da razão entre as 

necessidades de cuidado de cada paciente e o número de profissionais (VIEIRA; 

MORSCH, 2017). 

 

 Sobre o momento de aplicação do NAS, os autores explicam que “considera-

se para aplicação, o quadro mais crítico que o paciente apresentou nas 24 horas, 

podendo o NAS ser calculado uma vez ao dia, considerando a análise das atividades 

realizadas nas últimas 24 horas ou aplicado a cada turno (p.168).” 

 

 A partir da criação do NAS, expectativas são criadas sobre essa ferramenta, 

principalmente que a mesma proporcione soluções de grandes problemas, como a 
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mensuração confiável da carga de trabalho de enfermagem em UTI. Nesse caso o 

NAS, proporcionou uma solução viável e fidedigna para mensurar a carga de 

trabalho de enfermagem no ambiente de Terapia Intensiva, lembrando que a mesma 

consegue explicar 81% do tempo da enfermagem na UTI. 

 

 De acordo com Vieira e Morsch (2017), além de ser considerado uma 

ferramenta de gestão, o NAS fornece dados quantitativos sobre a necessidade de 

cuidados do paciente, que consequentemente auxilia no processo de 

dimensionamento de pessoal de enfermagem, gerenciamento dos cuidados e custos 

para as chefias da UTI e administração central das Instituições de saúde. 

 

 Porém ao analisar o que o NAS realmente proporciona em relação ao 

dimensionamento de pessoal através dos resultados que apresenta, devem ser 

consideradas as seguintes características: o NAS não contempla a divisão do 

processo de trabalho ou retrabalho entre enfermeiros e técnicos de enfermagem; o 

número de profissionais gerado pela pontuação NAS implica somente uma categoria 

profissional (enfermeiros ou técnicos de enfermagem) na qual o modelo do cuidado 

no Brasil que é regido pelo COFEN está estruturado (proporção de enfermeiros e 

técnicos da UTI); o resultado do NAS proporciona somente o número de 

profissionais necessários para realizar os cuidados de enfermagem para os 

pacientes internados na UTI naquele dia e/ou turno; não contempla folgas, férias, 

absenteísmo, tarefas administrativas não relacionadas aos pacientes; para a 

realização do  cálculo do dimensionamento de pessoal de enfermagem, a pontuação 

média  do NAS  deve ser utilizada como um dos parâmetros ( VIEIRA;  MORSCH). 

 

 Os dados coletados através do NAS, possibilitam a construção de indicadores 

relevantes ao gerenciamento de enfermagem e às instituições de saúde como: 

 

 Percentual do tempo em horas de enfermagem para as necessidades 

de cuidado de cada paciente individualmente; 

 Número prévio mínimo de profissionais necessários; 

 Média diária, semanal, mensal, anual, série histórica do NAS para os 

pacientes da UTI; 
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 Comparativo de dados entre UTI da mesma instituição ou 

benchmarking entre instituições com o mesmo perfil de pacientes; 

 Medida do custo de pessoal, cuidados e procedimentos dos pacientes 

na UTI. 

                (VIEIRA; MORSCH, 2017). 

 

 Sobre a importância do tema NAS, Vieira e Morsh (2017) explicam que: 

 

Mensurar a carga de trabalho dos profissionais de enfermagem e de 
extrema importância para o conhecimento do cenário de atuação, a 
definição das necessidades e a oferta de uma assistência de qualidade na 
terapia intensiva. 
Diante dos diferentes instrumentos que se pode utilizar, o NAS permite uma 
ampla observação do cenário e dos cuidados oferecidos pela equipe de 
enfermagem. A média do NAS possibilita conhecer o perfil de cada UTI, sua 
complexidade quanto as necessidades dos cuidados de enfermagem do 
paciente em tipo de cuidado e percentual do tempo nas 24 horas e/ou em 
horas, sendo uma importante ferramenta de gerenciamento e segurança. 
(p.171). 

 

 Após todo conteúdo aqui apresentado e demonstrada a importância e 

efetividade do NAS como instrumento metodológico para mensuração da carga de 

trabalho dos profissionais de enfermagem na UTI, espera-se que o mesmo seja 

utilizado, e que seus resultados sejam considerados na prática da gestão hospitalar, 

e as ações necessárias evidenciadas possam ser realizadas.  

 

 Entretanto, para que os resultados do NAS sejam aplicados na gestão de 

enfermagem, anteriormente a isso, torna-se necessário um meio de coleta e 

processamento de dados acessível, porque o preenchimento do formulário com as 

23 questões e principalmente a produção dos indicadores através da coleta de 

dados, consiste em um processo que exige um tempo indisponível dos profissionais 

de enfermagem envolvidos nessa atividade, e produz pouco resultado prático, pois a 

compilação dos dados levantados pelos itens do NAS requer outro acréscimo de 

tempo. 

 Portanto constata-se a necessidade do desenvolvimento de uma aplicação 

informatizada para coleta e processamento de dados do NAS, e principalmente para 

a disposição rápida dos resultados (indicadores) aos gestores de enfermagem para 

auxiliá-los na gestão de pessoal.  
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

 

 Este capítulo, aborda a aplicação web proposta e seu processo de 

desenvolvimento, por meio dos itens que compõem a metodologia aqui utilizada, o 

que envolve as características da aplicação; os principais recursos tecnológicos 

utilizados; o levantamento de requisitos e a modelagem através de diagramas da 

UML e o dicionário de dados. 

 
2.1 A Aplicação Web  
  

 A escolha por desenvolver a aplicação Webnas na plataforma web, se deve 

principalmente pelas sua vantagens. Esse tipo de solução apresenta disponibilidade 

a múltiplos usuários ao mesmo tempo,  sendo necessário apenas recursos comuns 

atualmente, como um dispositivo com navegador e acesso à internet (ASBURY; 

RICART,2001). 

 

 A proposta do trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema web para 

registros do NAS. Esse sistema possibilita a coleta, processamento e 

armazenamento de dados, além da disponibilização de informações do NAS. A 

coleta dos dados, refere-se ao preenchimento do formulário NAS na versão digital e 

deve ser realizada por enfermeiros, através de dispositivos que possuam acesso à 

internet. O processamento dos dados e a disposição das informações, são 

processos realizados pela aplicação, que está alocada/que encontra-se na 

nuvem/servidor. Ou seja, o acesso às funcionalidades gerais do sistema é realizado 

por meio de dispositivos, que possuam acesso à internet.   
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Figura 1-Visão geral do sistema. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores,2019. 

 
 

2.2  Recursos Tecnológicos  
 
 Esta seção contempla os principais recursos indispensáveis, utilizados no 

desenvolvimento do sistema Webnas. 

 

 Astah Community: é um software para modelagem UML (Unified 

Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada) com 

suporte a UML 2, desenvolvido pela Change Vision, Inc e disponível 

para sistemas operacionais Windows. Anteriormente conhecido por 

JUDE, um acrônimo de Java and UML Developers Environment 

(Ambiente para Desenvolvedores UML e Java). Astah Community foi 

utilizado para criar os gráficos (Diagrama de Classe, Caso de Uso) no 

desenvolvimento do software (LIMA,2016). 

 

 A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento do 

WEBNAS foi o C#, uma linguagem de programação fortemente tipada, 

desenvolvida pela Microsoft como parte da plataforma .NET. A sua 
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sintaxe orientada a objetos foi baseada no C++ e inclui muitas 

influências de outras linguagens de programação (PACIEVITCH, 

2019).  

 O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), 

que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do 

inglês Structured Query Language) como interface. É atualmente um 

dos bancos de dados mais populares utilizados em aplicações web. 

Todos os dados inseridos a aplicação WEBNAS serão mantidos e 

gerenciados pelo MySQL (ORACLE, 2019).  

 
 

2.3  Levantamento de Requisitos 
 

 O levantamento de requisitos integra a fase inicial  do processo de 

desenvolvimento de software. Através dessa atividade é possível definir as principais 

funcionalidades do sistema. Sommerville (2007,p.79) define requisitos de sistema 

como “descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e suas restrições 

operacionais” , e acrescenta que  demonstram as necessidades que o cliente deseja 

em relação ao sistema. 

 

 O levantamento de requisitos para a aplicação web proposta neste trabalho, 

foi realizado através de estudo do próprio instrumento NAS, lembrando que ele 

viabiliza a coleta diversos dados, que precisam ser processados para obtenção de 

informações sobre a carga de trabalho de enfermagem em UTI, quais 

consequentemente podem vir a auxiliar na  gestão de pessoal de enfermagem. Além 

do mais, o NAS evidencia claramente quais funcionalidades/requisitos o sistema 

deve apresentar. Também foram coletadas sugestões de profissionais de 

enfermagem que trabalham com o NAS. 

 

 Após o levantamento de requisitos, os mesmos foram classificados em 

funcionais e não funcionais. Sommerville (2007), também  explica a classificação do 

requisito funcional e não funcional, evidenciando que o requisito funcional consiste 
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nas funcionalidades específicas que o sistema deverá executar, e o requisito não 

funcional refere-se a restrições relativas a  características do sistema como um todo. 

 

 Então para melhor compreensão do que a aplicação Webnas deverá fazer, 

segue na tabela 2 os requisitos funcionais do sistema: 

 

 

Tabela 2- Requisitos funcionais do projeto. 

Identificação Requisitos Funcionais Prioridade 

RF001 Cadastrar Usuários no sistema Essencial 

RF002 Cadastrar Instituições Essencial 

RF003 Cadastrar UTI Essencial 

RF004 
Cadastrar Pacientes (apenas dados relevantes a sua 
identificação) 

Essencial 

RF005 
Registrar dados relevantes identificadores da Internação 
dos pacientes. 

Essencial 

RF006 Registrar dados referentes ao preenchimento do NAS. Essencial 

RF007 Apresentar relatórios referentes aos dados do NAS. Essencial 

 Fonte: Elaborada pelos autores,2019. 

 

 Alguns dos principais tipos de requisitos não funcionais, relacionados a 

aplicação web que foram abordados são apresentados na tabela 3: 
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Tabela 3-Requisitos não funcionais do projeto. 

Identificação Requisito não funcional Categoria Prioridade 

 
 
RNF001  
 
 

 
O software deve funcionar nos 
navegadores web (Google Chrome, 
Mozila Fire Fox, Internet Explorer, 
Opera).  
 

 
 

Portabilidade 

 
 

Alta 

 
 
RNF002  
  
 

 
Requisitos Técnicos: o software não 
funcionará sem conexão de internet, 
rede Wifi ou 4G.  
 

 
 

Programação 
 

 
 

Muito Alta 
 

  
 
RNF003  
  
 

 
Usabilidade: a interface deve ser 
instrutiva e de fácil uso evitando erros 
pelo usuario.  
 

 
 

Design 

 
 

Alta 

 
 
RNF004  
 

Desempenho: Tempo limite de 
processamento e de retorno da 
informação não deve ultrapassar de 15 
segundos.  
 

 
 

Programação 
 

 
 

Alta 
 

 
RNF005  
 

Segurança: O servidor deve realizar um 
backup semanal do banco de dados.  
 

 
Programação 

  
Alta 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
 

 Após o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais, pode-

se prosseguir para a fase de modelagem do sistema, já que é possível visualizar as 

principais funcionalidades do sistema. 
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2.4  Modelagem 
 

 A UML - linguagem de modelagem unificada é considerada como uma 

linguagem visual, para modelagem de sistemas orientados a objeto. Apresenta o 

propósito de auxiliar os desenvolvedores a definir as diversas características do 

sistema. A atividade de modelagem anterior a atividade de implementação é 

justificada pela possibilidade de evolução ao crescimento que os softwares 

apresentam. 

 

 Alguns diagramas da UML que integraram o processo de desenvolvimento da 

aplicação WebNas foram o diagrama de casos de uso e de classes. 

 

2.4.1 Caso de Uso  
 
 Guedes (2009) descreve o diagrama de caso de uso como geral e informal, 

informando que o mesmo pode ser utilizado principalmente na fase inicial 

(levantamento e análise de requisitos)  e ao longo do processo da modelagem, 

possibilitando suporte a outros diagramas. A figura 2, exibe o diagrama de caso do 

sistema Webnas. 
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Figura 2– Diagrama de caso de uso geral. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 

 

 

 Através do diagrama de caso de uso, exibido pela figura 2, evidencia-

se as principais funcionalidades do sistema Webnas. 
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2.4.2 Documentação dos Casos de Uso 
 

 A documentação de um caso de uso costuma descrever, por meio de uma 

linguagem simples, informações sobre a função do caso de uso, quais  atores que  

interagem com ele, quais etapas devem ser executadas pelo ator e pelo sistema 

para que o caso de uso execute  sua função. Como não existe padrão para a 

documentação de casos de uso definido pela UML, será utilizado o modelo abaixo, 

que é similar a formatos propostos em literaturas técnicas (GUEDES,2009). 

 

 Cada funcionalidade dos diagramas de casos de uso será descrita da tabela 

04 à tabela 09. 

 
 

Tabela 4-Caso de uso “Cadastrar Usuário/Login”. 

Nome do caso de uso Cadastrar Usuário/ Login 

Atores envolvidos 
UsuárioMaster. UsuárioNivel. 2.Administrador do 
Sistema. 

Objetivo 
Este caso de uso descreve os passos do login e / ou 
cadastro de um usuário no sistema 

Prioridade de desenvolvimento Essencial 

Ações do ator Ações do Sistema 

1. Na página Home do sistema, o usuário 
clica na opção login. 

 

 
2. O sistema redireciona o Usuário para página de 
login, qual apresenta opções entrar e cadastrar 
usuário. 

3.Seleciona opção cadastrar usuário e 
preenche os campos apresentados na tela 
(nome, email, telefone, login e senha), 
após clica em salvar. 

 

 
4. O sistema salva os dados no banco de dados do 
sistema, e redireciona para página de login. 

5. O usuário insere login e senha 
cadastrados anteriormente nos campos 
específicos e clica em entrar. 

 

 
6. Após a autenticação, o sistema redireciona para a 
página inicial do sistema, exibindo menu de acesso a 
outras funcionalidades do sistema 

Validações 
Para o login ser efetuado, o usuário deve entrar com 
seu usuário e senha cadastrados. 

 Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 5-Caso de uso “Cadastrar Instituição”. 

Nome do caso de uso Cadastrar Instituição 

Atores envolvidos Usuário Master. Administrador do Sistema. 

Objetivo 
Descreve a funcionalidade “cadastrar Instituições” do 
sistema 

Prioridade de desenvolvimento Essencial 

Ações do ator Ações do Sistema 

1,UsuárioMaster loga-se no sistema  

 2.O sistema autentica o login no BD. e  

 
3. redireciona para página inicial do sistema que 
possui barra de menu com todas as funcionalidades 
do sistema. 

4.UsuárioMaster seleciona menu 
“Instituições”. 

 

 
5. O sistema redireciona para página de cadastro da 
Instituição. 

6.UsuárioMaster preenche os campos 
apresentados e clica em salvar. 

 

 
7.O sistema adiciona as informações no BD, se 
preenchidas corretamente e exibe uma mensagem 
como resposta ao procedimento  

Validações 
.Para acessar a área de cadastros é necessário o 
usuário estar logado no sistema. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 6-Caso de uso “Cadastrar UTI”. 

Nome do caso de uso Cadastrar UTI 

Atores envolvidos Usuário Master. Administrador do Sistema. 

Objetivo 
Descreve a funcionalidade “cadastrar UTI” do 
sistema 

Prioridade de desenvolvimento Essencial 

Ações do ator Ações do Sistema 

1.Após ter realizado login, o usuário clica 
no menu “UTIs” . 

 

 
2.O sistema redireciona para a página de cadastro 
de UTI. 

3.O UsuárioMaster preenche os campos 
apresentados. 

 

 
4.UsuárioMaster seleciona na lista apresentada, a 
Instituição cadastrada anteriormente, ou uma 
Instituição que a UTI deva pertencer. 

5.O UsuárioMaster  clica em salvar.  

Validações O usuário deve estar logado no sistema. 

 Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 7-Caso de uso “Cadastrar Pacientes”. 

Nome do caso de uso Cadastrar Pacientes 

Atores envolvidos Usuário. Usuário Master. Administrador do Sistema. 

Objetivo 
Descreve a funcionalidade “cadastrar Pacientes” do 
sistema 

Prioridade de desenvolvimento Essencial 

Ações do ator Ações do Sistema 

1.Após ter realizado login, o usuário clica 
no menu “Pacientes” . 

 

 
2.O sistema redireciona para a página de cadastro 
de Pacientes. 

3.O Usuário preenche os campos 
apresentados. 

 

 
4.Usuárior seleciona nas listas apresentadas, a 
Instituição e UTI  qual deva ser internado. 

5.O sistema registra a internação do 
paciente no BD com a data do cadastro.  

 

6.O Usuário clica em salvar.  

Validações O usuário deve estar logado no sistema. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 8-Caso de uso “Preencher NAS”. 

Nome do caso de uso Preencher NAS 

Atores envolvidos Usuário. Usuário Master. Administrador do Sistema. 

Objetivo 
Descreve a funcionalidade “preecher NAS” do 
sistema 

Prioridade de desenvolvimento Essencial 

Ações do ator Ações do Sistema 

1.Após ter realizado login, o usuário clica 
no menu “NAS”. 

 

 
2.O sistema redireciona para a página do Formulário 
do NAS. 

 
3.Listas de Instituições, UTI e pacientes 
correspondentes com o usuário são exibidas. 

4.Usuário seleciona nas listas 
apresentadas a Instituição, UTI e Paciente. 

. 

5.O Usuário seleciona os itens 
correspondentes do NAS. 

 

5.O Usuário clica em salvar.  

Validações 
O usuário deve estar logado no sistema. A 
Instituição, UTI e Paciente correspondentes devem 
estar cadastradas. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 9-Caso de uso “Visualizar Relatórios”. 

Nome do caso de uso Visualizar Relatórios 

Atores envolvidos Usuário. Usuário Master. Administrador do Sistema. 

Objetivo 
Descreve a funcionalidade “exibir relatórios” do 
sistema. 

Prioridade de desenvolvimento Essencial 

Ações do ator Ações do Sistema 

1.Após ter realizado login, o usuário clica 
no menu “Relatórios”. 

 

 2.O sistema redireciona para a página de relatórios 

3.O usuário seleciona na lista apresentada, 
o relatório desejado. 

 

 4.O sistema consulta o BD e exibe o relatório 

Validações 
O usuário deve estar logado no sistema, e devem 
conter no mínimo formulários de 1 dia preenchidos 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 

 

 

2.4.3  Diagrama de Classes 
 
 O diagrama de classes foi desenvolvido nesse trabalho porque de acordo com 

Booch (2005.p.26) “o diagrama de classes permite uma visualização das classes, 

interfaces, colaborações e relacionamentos do sistema, além de fornecer uma visão 

estática do projeto do sistema”. Portanto, esse diagrama contribui no processo de 

desenvolvimento e é apresentado na figura 3:  
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Figura 3- Diagrama de Classes Webnas. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores,2019. 
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2.4.4 Banco de Dados - MER 
 

 O MER (Modelo Entidade Relacinamento), que pode ser referenciado 

como modelo de dados ou diagrama entidade - relacionamento, consiste na principal 

documentação de um banco de dados, onde são relacionadas as principais 

entidades que serão as futuras tabelas do banco de dados e seus relacionamentos 

entre outros detalhes  das entidades, como nome das colunas e tipos de dados 

(PICHIALINI,2012). 

Figura 4 - Banco de Dados-MER. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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2.4.5 Dicionário de Dados 
 

O dicionário de dados consiste em um documento que complementa o MER, 

qual apresenta informações detalhadas sobre as tabelas e seus relacionamentos. O 

conteúdo deste documento inclui a listagem de todas as colunas das tabelas do 

banco de dados, inclusive a  descrição do significado de cada coluna, entre outras 

informações relevantes a estrutura de cada tabela (PICHIALINI,2012). 

 O dicionário de dados do banco de dados do Webnas é exibido por meio das 

tabelas 10, 11, 12 13, 14 e 15 a seguir. 

Tabela 10-Tabelas do Banco de Dados. 

Entidades Descrição 

Usuarios Tabela para cadastro dos usuários do sistema 

Internações Tabela para registro de dados da internação. 

Instituições 
Tabela para cadastro das instituições hospitalares que possuem as 

unidades de terapia intensiva 

UTI 
Tabela para cadastro das UTIs que pertencem a uma única instituição 

hospitalar 

Pacientes 
Tabela para cadastro dos pacientes internados na UTI , quais serão 

pontuados no NAS 

Formulário_NAS 

 

Tabela para registro de todos os formulários do NAS preenchidos 

diariamente ou 3x ao dia. 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 11-Entidade Usuários. 

Entidade: Usuarios 

Atributo Tipo Tamanho Nulo Valor Padrão Descrição 

UsuarioId INT AI Não  

Número de 

identificação do 

usuário, gerado 

automaticamente 

UsuarioNome VARCHAR 150 Não  

Nome e sobrenome 

do usuário do 

sistema 

UsuarioEmail VARCHAR 30 Não  

Endereço de e-mail 

do usuário do 

sistema 

UusarioTelefone VARCHAR 20 Não  

Número  de telefone  

para contato do 

usuário do sistema 

Login VARCHAR 20 Não  
Login para acesso ao 

sistema 

Senha VARCHAR 20 Não  

Senha com mínimo 

de 08 dígitos  e 

máximo 20 dígitos, 

para acesso ao 

sistema 

Status INT  Não 

-1=deletado 

0=bloquedo 

1=ativo 

 

Status/ condição para 

acessibilidade ao 

sistema 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 12-Entidade Instituições. 

Entidade: Instituições 

Atributo Tipo Tamanho Nulo 
Valor 

Padrão 
Descrição 

InstituicaoId INT AI Não  

Número de 

identificação da 

instituição, 

gerado 

automaticamente 

InstituicaoNome VARCHAR 50 Não  

Nome da 

instituição de 

saúde/ hospital 

cadastrada. 

Insendereco VARCHAR 100 Não  

Endereço da 

instituição 

cadastrada. 

Instelefone VARCHAR 20   

Número de 

telefone da 

instituição 

cadastrada. 

InsEmail VARCHAR 30 Não  

Endereço de e-

mail da 

instituição 

cadastrada 

UsuarioId INT  Não  

Número de 

identificação do 

usuário que 

realizou cadastro 

UserEdit INT  Não  

Número de 

identificação do 

usuário que 

alterou cadastro 

dataInsert VARCHAR 45 Não  

Data e hora o 

registro foi 

inserido 

dataUpdat VARCHAR 45 Não  
Data e hora 

última edição 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019.  
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Tabela 13-Entidade UTI. 

Entidade: Uti 

Atributo Tipo Tamanho Nulo 
Valor 

Padrão 
Descrição 

UtiId INT AI Não  

Número de identificação 

da UTI, gerado 

automaticamente 

UtiNome VARCHAR 100 Não  
Nome de referência da 

UTI 

perfil VARCHAR 10 Não 

Neonatal, 

Pediátrica, 

Adulto 

Categoria qual indica a 

faixa etária dos pacientes 

tratados na   

UTI(neonatal,pediátrica,a

dulto) 

UtiInstituicaoId INT  Não  
Número de identificação 

do cadastro da instituição 

UsuarioId INT  Não  

Número de identificação 

do cadastro do usuário 

do sistema 

UserEdit INT  Não  

Número de identificação 

do usuário que alterou 

cadastro 

dataInsert VARCHAR 45 Não  
Data e hora o registro foi 

inserido 

dataUpdat VARCHAR 45 Não  Data e hora última edição 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019.  
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Tabela 14-Entidade Pacientes. 

Entidade: Pacientes 

Atributo Tipo Tamanho Nulo 
Valor 

Padrão 
Descrição 

PacienteId (PK) INT AI Não  

Número de 

identificação do 

paciente, gerado 

automaticamente 

PacienteNome VARCHAR 150 Não  
Nome e  sobrenome 

do paciente 

registro VARCHAR 30 Não  

Número  de registro 

de internação do 

paciente 

PacEndereco VARCHAR 100   

Endereço da 

residência do 

paciente 

PacTelefone VARCHAR 20   

Número de telefone 

para contato do 

paciente 

datanasc DATE    
Data de nascimento 

do paciente 

dataIAdmissao DATE  Não  
Data de admissão do 

paciente na UTI 

dataAlta DATE  Não  
Data da Alta do 

paciente na UTI 

PacienteUtiId   (FK) INT  Não  

Número de 

identificação no 

cadastro da UTI 

UsuarioId INT  Não  

Número de 

identificação no 

cadastro de usuário 

do sistema 

UserEdit INT  Não  

Número de 

identificação do 

usuário que alterou 

cadastro 

dataInsert VARCHAR 45 Não  
Data e hora o 

registro foi inserido 

dataUpdat VARCHAR 45 Não  
Data e hora última 

edição 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Tabela 15-Entidade Formulário_NAS. 

Entidade: Formulário_NAS 

Atributo Tipo Tamanho Nulo 
Valor 

Padrão 
Descrição 

FormId(PK) INT AI Não  

Número de identificação 

do formulário NAS 

preenchido 

FormData DATE  Não  
Data de preenchimento 

do formulário 

Turno CHAR  Não M/T/N 
Turno qual foi coletado os 

dados do NAS 

FormPacienteId 

(FK) 
INT  Não  

Número de identificação 

do paciente 

FormUsuarioId (FK) INT  Não  
Número de identificação 

do usuário do sistema 

UserEdit INT  Não  

Número de identificação 

do usuário que alterou 

cadastro 

dataInsert VARCHAR 45 Não  
Data e hora o registro foi 

inserido 

dataUpdat VARCHAR 45 Não  Data e hora última edição 

item1 FLOAT  Não 0 

 
1a. Sinais vitais horários, 
cálculo e registro regular 
do balanço hídrico 

 
1b. Presença à beira do 
leito e observação ou 
atividade contínua por 2 
horas ou mais em algum 
plantão por razões de 
segurança, gravidade ou 
terapia, tais como: 
ventilação mecânica não 
invasiva, desmame, 
agitação, confusão 
mental, posição prona, 
procedimentos de doação 
de órgãos, preparo e 
administração de fluidos 
ou medicação, auxílio em 
procedimentos 
específicos 

 

1c. Presença à beira do 

leito e observação ou 

atividade contínua por 4 
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horas ou mais em algum 

plantão por razões de 

segurança, gravidade ou 

terapia, tais como os 

exemplos acima 

item2 FLOAT  Não 

 

0 

INVESTIGAÇÕES 

LABORATORIAIS: 

bioquímicas e 

microbiológicas 

item3 FLOAT  Não 
 

0 

MEDICAÇÃO, exceto 

drogas vasoativas 

item4 FLOAT  Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

PROCEDIMENTOS DE 
HIGIENE 

 
4a. Realização de 
procedimentos de higiene 
tais como: curativo de 
feridas e cateteres 
intravasculares, troca de 
roupa de cama, higiene 
corporal do paciente em 
situações especiais 
(incontinência, vômito, 
queimaduras, feridas com 
secreção, curativos 
cirúrgicos complexos com 
irrigação), procedimentos 
especiais (ex. 
isolamento), etc. 

 
4b. Realização de 
procedimentos de higiene 
que durem mais do que 2 
horas, em algum plantão 

 
4c. Realização de 

procedimentos de higiene 

que durem mais do que 4 

horas em algum plantão 

item5 FLOAT  Não 

 

 

0 

CUIDADOS COM 

DRENOS – Todos 

(exceto sonda gástrica) 

item6 FLOAT  Não 

 

 

 

 

 

0 

MOBILIZAÇÃO E 
POSICIONAMENTO 
incluindo procedimentos 
tais como: mudança de 
decúbito, mobilização do 
paciente; transferência da 
cama para a cadeira; 
mobilização do paciente 
em equipe (ex. paciente 
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imóvel, tração, posição 
prona) 

 
6a. Realização do(s) 
procedimento (s) até 3 
vezes em 24 horas 

 

6b. Realização do(s) 

procedimento(s) mais do 

que 3 vezes em 24 

horas ou com 2 

enfermeiros em qualquer 

freqüência 

 
6c. Realização do(s) 

procedimento(s) com 3 

ou mais enfermeiros em 

qualquer freqüência 

item7 FLOAT  Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 
7. SUPORTE E 
CUIDADOS AOS 
FAMILIARES E 
PACIENTES incluindo 
procedimentos tais 
como telefonemas,  
entrevistas,  
aconselhamento.  
Freqüentemente,  o  
suporte  e  cuidado,  
sejam  aos familiares ou 
aos pacientes permitem 
equipe continuar com 
outras atividades de 
enfermagem (ex: 
comunicação com o 
paciente durante 
procedimentos de 
higiene, comunicação 
com os familiares 
enquanto presente à 
beira do leito 
observando o paciente) 

 
7a. Suporte e cuidado 
aos familiares e 
pacientes que requerem 
dedicação exclusiva por 
cerca de uma hora em 
algum plantão tais como: 
explicar condições 
clínicas, lidar com a dor 
e angústia, lidar com 
circunstâncias familiares 
difíceis 

 
7b. Suporte e cuidado 
aos familiares e 
pacientes que requerem 
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dedicação exclusiva por 
3 horas ou mais em 
algum plantão tais como: 
morte, circunstâncias 
trabalhosas (ex. grande 
número de familiares, 
problemas de linguagem, 
familiares hostis) 

item8 FLOAT  Não 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 
TAREFAS 
ADMINISTRATIVAS E 
GERENCIAIS 

 

8a. Realização de tarefas 

de rotina tais como: 

processamento de dados 

clínicos, solicitação de 

exames, troca de 

informações profissionais 

(ex. passagem de 

plantão, visitas clínicas) 

 

8b. Realização de tarefas 

administrativas e 

gerenciais que requerem 

dedicação integral por 

cerca de  2  horas em  

algum plantão tais  

como: atividades de  

pesquisa, aplicação de  

protocolos, 

procedimentos de 

admissão e alta 

 
8c Realização de tarefas 
administrativas e 
gerenciais que requerem 
dedicação integral por 
cerca de 4 horas ou mais 
de tempo em algum 
plantão tais como: morte 
e procedimentos de 
doação de órgãos, 
coordenação com outras 
disciplinas 

item9 FLOAT  Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Suporte respiratório: 

Qualquer forma de 

ventilação 

mecânica/ventilação 

assistida com ou sem 

pressão expiratória final 

positiva, com ou sem 

relaxantes musculares; 

respiração espontânea 

com ou sem pressão 
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expiratória final positiva 

(ex: CPAP ou BiPAP), 

com ou sem tubo 

endotraqueal; oxigênio 

suplementar por qualquer 

método 

item10 FLOAT  Não 

 

 

0 

Cuidado com vias aéreas 

artificiais. Tubo 

endotraqueal ou cânula 

de traqueostomia 

item11 FLOAT  Não 

 

 

 

0 

Tratamento para 

melhora da função 

pulmonar. Fisioterapia 

torácica, espirometria 

estimulada, terapia 

inalatória, aspiração 

endotraqueal 

item12 FLOAT  Não 

 

0 

Medicação vasoativa 

independente do tipo e 

dose 

item13 FLOAT  Não 

 

 

 

 

0 

Reposição intravenosa 

de grandes perdas de 

fluídos. Administração 

de fluídos > 3l/m2/dia, 

independente do tipo de 

fluído administrado 

item14 FLOAT  Não 

 

 

0 

Monitorização do átrio 

esquerdo. Cateter da 

artéria pulmonar com ou 

sem medida de débito 

cardíaco 

item15 FLOAT  Não 

 

 

0 

Reanimação 

cardiorrespiratória nas 

últimas 24 horas 

(excluído soco precordial) 

item16 FLOAT  Não 

 

0 

Técnicas de 

hemofiltração. Técnicas 

dialíticas 

item17 FLOAT  Não 
 

0 

Medida quantitativa do 

débito urinário (ex. sonda 
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vesical de demora) 

item18 FLOAT  Não 
0 Medida da pressão 

intracraniana 

item19 FLOAT  Não 

 

0 

Tratamento da 

acidose/alcalose 

metabólica complicada 

item20 FLOAT  Não 
0 Hiperalimentação 

intravenosa 

item21 FLOAT  Não 

 

 

0 

Alimentação enteral. 

Através de tubo gástrico 

ou outra via 

gastrintestinal (ex: 

jejunostomia) 

item22 FLOAT  Não 

 

 

 

0 

Intervenções específicas 

na unidade de terapia 

intensiva.Intubação 

endotraqueal, inserção 

de marca-passo, 

cardioversão, 

endoscopias, cirurgia de 

emergência no último 

período de 24 horas, 

lavagem gástrica. 

Intervenções de rotina 

sem conseqüências 

diretas para as condições 

clínicas do paciente,  tais  

como:  Raio  X,  

ecografia,  

eletrocardiograma, 

curativos  ou  inserção  

de  cateteres venosos ou 

arteriais não estão 

incluídos 

item23 FLOAT  Não 

 

 

 

0 

Intervenções específicas 

fora da unidade de 

terapia intensiva. 

Procedimentos 

diagnósticos ou 

cirúrgicos 
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Fonte: Elaborada pelos autores,2019. 
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3. INTERFACES DA APLICAÇÃO 
 

As principais telas da aplicação Webnas são apresentadas a seguir. 

Figura 5- Tela exibição de pacientes. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 

 
Figura 6- Tela edição de pacientes. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Figura 7- Tela formulário do NAS. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 

 
 

Figura 8- Tela Relatórios. 

 
 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Considerando que, o instrumento para mensuração da carga de 

trabalho de enfermagem no ambiente de terapia intensiva existe e é confiável como 

foi demonstrado ao longo deste trabalho, o maior problema constatado e que 

motivou a proposta aqui apresentada, foi a questão da ausência de uma solução 

tecnológica baseada no próprio NAS, para a coleta e processamento dos dados e 

disponibilização das informações, com o propósito de auxiliar os gestores de 

enfermagem na adequação de pessoal dos resultados do NAS. 

 O objetivo deste trabalho consistiu em desenvolver essa solução 

tecnológica, o Webnas, visando atender à necessidade em comum das mais 

variadas instituições de saúde que possuam uma UTI,  para realizar a coleta, 

armazenamento dos dados, e disponibilização das informações do NAS aos 

gestores de enfermagem. 

 O sistema foi desenvolvido e registrado com o nome de domínio 

“www.webnas.com.br”. Embora a aplicação encontra-se em fase de ajustes finais 

para ser submetida na nuvem, para a disponibilização/utilização dos usuários 

interessados, as funcionalidades referentes a coleta, processamento e 

disponibilização de alguns relatórios (indicadores apresentados no capítulo 1) foram 

testadas, evidenciando a efetividade do sistema e alcance das premissas deste 

trabalho: o desenvolvimento de uma aplicação web funcional e efetiva baseada no 

NAS. 

 A implantação do sistema Webnas e suas respectivas funcionalidades  

poderá contribuir na gestão de pessoal de enfermagem, em função dos resultados 

que o sistema disponibilizará, quais são consequências das seguintes características 

do sistema: como a coleta  e processamento de  dados efetivos, com resultados 

confiáveis;  a demonstração rápida dos resultados/indicadores do NAS; o  

armazenamento das informações na nuvem/servidor com acessibilidade de  

dispositivo que possua acesso à internet, o que viabiliza obtenção de relatórios 

detalhados e confiáveis, que justificam a adequação do quadro de pessoal de 

enfermagem e principalmente, consequentemente pode fornecer um panorama da 

complexidade da UTI baseada na carga de trabalho. 



53  

 

 O NAS não representa o dimensionamento atual desses profissionais, 

mas aponta uma quantificação de profissionais mínima, baseada na demanda das 

atividades que foram  obtidas, de acordo a pontuação das últimas 24 horas e 

consequentemente, uma economia de tempo dos enfermeiros em todo o processo 

de utilização/aplicação, o qual  poderá ser despendido em outras atividades 

importantes. 

 O sistema possui características que possibilita, coletar e processar 

dados de múltiplas instituições, e consequente poderá ser acessado e utilizado por 

uma variedade de usuários, que poderão  desejar novas funcionalidades do sistema, 

pois as informações do NAS assim como outros temas de estudo científico, podem 

evoluir para novas associações de informação e pesquisa. Mas essas novas 

funcionalidades podem ser consideradas como melhorias futuras, e implantadas 

quando da  manutenção do sistema. 
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APÊNDICE A – AMPLIAÇÃO DA IMAGEM DO DIAGRAMA DE CLASSES 

Figura 9- Diagrama de Classes Webnas. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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Figura 10- Classe Instituições do diagrama de classes Webnas. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 

 
 
 
 

Figura 11- Classe Usuários do diagrama de classes Webnas.  

 
Fonte: Elaborada pelos autores,2019.  
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Figura 12- Classe UTI’s do diagrama de classes Webnas. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores,2019.  

 
 
 

Figura 13- Classe Pacientes do diagrama de classes Webnas. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores,2019. 
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Figura 14- Classe Formulário_NAS do diagrama de classes Webnas.  

 
Fonte: Elaborada pelos autores,2019.  
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Figura 15- Classe Conexão_bd do diagrama de classes Webnas. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores,2019. 

 
 
 
 
 
 

Figura 16- Classe Indicadores do diagrama de classes Webnas 

 
Fonte: Elaborada pelos autores,2019. 
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APÊNDICE B – AMPLIAÇÃO DA IMAGEM DO MER 
 

 

Figura 17-MER. 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores,2019.  
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Figura 18- Entidade Instituições. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores,2019. 

 
 

Figura 19- Entidade Usuários. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores,2019.  
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Figura 20- Entidade UTI’s. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores,2019.  

 

 

 

Figura 21- Entidade  Internações. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores,2019.  

 
 
 
 
 
 
  



64  

 
Figura 22- Entidade Pacientes. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores,2019.  
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. 

Figura 23- Entidade FormNAS. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2019. 
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ANEXO A – MANUAL NURSING ACTIVITIES SCORE (NAS) 
 
 

 

ATIVIDADES BÁSICAS 
 

Pontuação 

 

1. MONITORIZAÇÃO E CONTROLES 

 
1a.Sinais vitais horários, cálculo e registro regular do balanço hídrico – 4,5 

 
1b. Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 2 horas ou mais em algum 
plantão por razões de segurança, gravidade ou terapia, tais como: ventilação mecânica não 
invasiva, desmame, agitação, confusão mental, posição prona, procedimentos de doação de 
órgãos, preparo e administração de fluidos ou medicação, auxílio em procedimentos específicos 
– 12,1 

 
1c. Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 4 horas ou mais em algum 
plantão por razões de segurança, gravidade ou terapia, tais como os exemplos acima – 19,6 

 

 

2. INVESTIGAÇÕES LABORATORIAIS: bioquímicas e microbiológicas – 4,3  

 

3. MEDICAÇÃO, exceto drogas vasoativas – 5,6  

 

4. PROCEDIMENTOS DE HIGIENE 

 
4a.Realização de procedimentos de higiene tais como: curativo de feridas e cateteres 
intravasculares, troca de roupa de cama, higiene corporal do paciente em situações especiais 
(incontinência, vômito, queimaduras, feridas com secreção, curativos cirúrgicos complexos com 
irrigação), procedimentos especiais (ex. isolamento) etc – 4,1 

 
4b Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 2 horas, em algum plantão 
– 16,5 

 
4c Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 4 horas em algum plantão – 
20,0 

 

 

5. CUIDADOS COM DRENOS. Todos (exceto sonda gástrica) – 1,8  

 

6. MOBILIZAÇÃO E POSICIONAMENTO incluindo procedimentos tais como: mudança de decúbito, 
mobilização do paciente; transferência da cama para a cadeira; mobilização do paciente em equipe 
(p.ex. paciente imóvel, tração, posição prona). 

 
6a. Realização do(s) procedimento (s) até 3 vezes em 24 horas – 5,5 

 
6b Realização do(s) procedimento(s) mais do que 3 vezes  em 24 horas ou com 2 enfermeiros 
em qualquer freqüência – 12,4 

 
6c Realização do(s) procedimento(s) com 3 ou mais enfermeiros em qualquer freqüência – 17,0 

 

 

7. SUPORTE E CUIDADOS AOS FAMILIARES E PACIENTES incluindo procedimentos tais como 
telefonemas, entrevistas, aconselhamento. Freqüentemente, o suporte e cuidado, sejam aos 
familiares ou aos pacientes permitem a equipe continuar com outras atividades de enfermagem (ex: 
comunicação com o paciente durante procedimentos de higiene, comunicação com os familiares 
enquanto presente à beira do leito observando o paciente). 

 
7a.Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva  por cerca de 
uma hora em algum plantão tais como: explicar condições clínicas, lidar com a dor e angústia, 
lidar com circunstâncias familiares difíceis – 4,0 

 
7b Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva  por 3 horas 
ou mais em algum plantão tais como: morte, circunstâncias trabalhosas (ex. grande número de 
familiares, problemas de linguagem, familiares hostis) – 32,0 
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ATIVIDADES BÁSICAS 
 

Pontuação 

 

8. TAREFAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS 

 
8a. Realização de  tarefas de rotina tais como: processamento  de  dados clínicos, solicitação 
de exames, troca de   informações profissionais (por ex. passagem de plantão, visitas clínicas) – 
4,2 

 
8b Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por cerca 
de 2 horas em algum plantão tais como: atividades de pesquisa, aplicação de protocolos, 
procedimentos de admissão e alta – 23,2 

 
8c Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por cerca 
de 4 horas ou mais de tempo em algum plantão tais como: morte e procedimentos de doação de 
órgãos, coordenação com outras disciplinas – 30,0 

 

 

SUPORTE VENTILATÓRIO  

 

9. Suporte respiratório: Qualquer forma de ventilação mecânica/ventilação assistida com ou sem 
pressão expiratória final positiva, com ou sem relaxantes musculares; respiração espontânea com 
ou sem pressão expiratória final positiva (e.g. CPAP ou BiPAP), com ou sem tubo endotraqueal; 
oxigênio suplementar por qualquer método – 1,4 

 

 

10. Cuidado com vias aéreas artificiais. Tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia – 1,8  

 

11. Tratamento para melhora da função pulmonar. Fisioterapia torácica, espirometria estimulada, 
terapia inalatória, aspiração endotraqueal – 4,4 

 

 

SUPORTE CARDIOVASCULAR  

 

12. Medicação vasoativa independente do tipo e dose – 1,2  

 

13. Reposição intravenosa de grandes perdas de fluídos. Administração de fluídos > 3l/m
2
/dia, 

independente do tipo de fluído administrado – 2,5 

 

 

14. Monitorização do átrio esquerdo. Cateter da artéria pulmonar com ou sem medida de débito 
cardíaco – 1,7 

 

 

15. Reanimação cardiorrespiratória nas últimas 24 horas (excluído soco precordial) – 7,1  

 

SUPORTE RENAL  

 

16. Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas – 7,7  

 

17. Medida quantitativa do débito urinário (ex. sonda vesical de demora) – 7,0  

 

SUPORTE NEUROLÓGICO  

 

18. Medida da pressão intracraniana – 1,6  

 

SUPORTE METABÓLICO  

 

19. Tratamento da acidose/alcalose metabólica complicada – 1,3  

 

20. Hiperalimentação intravenosa – 2,8  

 

21. Alimentação enteral. Através de tubo gástrico ou outra via gastrintestinal (ex: jejunostomia) – 1,3  
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INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS 
 

Pontuação 

 

22. Intervenções específicas na unidade de terapia intensiva. Intubação endotraqueal, inserção de 
marca-passo, cardioversão, endoscopias, cirurgia de emergência no último período de 24 horas, 
lavagem gástrica. Intervenções de rotina sem conseqüências diretas para as condições clínicas do 
paciente, tais  como:  Raio  X,  ecografia, eletrocardiograma, curativos ou  inserção de  cateteres 
venosos ou arteriais não estão incluídos – 2,8 

 

 

23. Intervenções específicas fora da unidade de terapia intensiva. Procedimentos diagnósticos ou 
cirúrgicos – 1,9 

 

Fonte: QUEIJO, 2002, p.70. 

 
 
 
 


