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Resumo  

O objetivo deste estudo foi conhecer o papel que o Therapeutic Intervention Scoring 

System apresenta na prática assistencial em uma unidade de terapia intensiva. 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, à qual foi conduzida através de 

levantamento bibliográfico em livros disponibilizados no acervo da Biblioteca da 

Universidade de Franca (UNIFRAN), e artigos científicos indexados em sítios das 

bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os critérios de inclusão dos referencias do texto 

foram: disponível em língua portuguesa, na íntegra, publicados entre 2005 e 2017. 

Foram excluídos aqueles artigos que não atendiam o objetivo do estudo. O período 

de busca de materiais foi de dezembro de 2016 até novembro de 2017. Para tanto 

foram utilizadas 14 referências, sendo 1 documento oficial do COFEN, 10 artigos e 3 

livros. A revisão da literatura apontou que o escore utilizado na unidade de terapia 

intensiva para a mensuração do índice de gravidade é o Therapeutic Intervention 

Scoring Systen (TISS 28), sendo um instrumento técnico administrativo e também 

um avaliador assistencial, pois possibilita o dimensionamento da equipe de 

enfermagem de acordo com a complexidade dos pacientes. Concluiu-se, que o 

enfermeiro que presta assistência ao paciente que necessita de cuidados intensivos 

deve estar em contínuo aperfeiçoamento, pois para que haja sucesso na aplicação 

do score requer que o mesmo tenha conhecimento e habilidades para uma boa 

avaliação.  

Palavras-chave: Enfermagem; Gravidade do paciente; Unidade de Terapia 

Intensiva. 

            

Introdução 

Em 1854 durante a guerra da Crimeia, Florence Nigthingale deu início aos 

primeiros cuidados à pacientes em estado crítico. Neste período os índices de 

mortalidade entre os hospitalizados chegavam a atingir a margem de 40%, após a 

chegada de Florence e suas 38 voluntárias, o índice caiu para 2%. Nessa época 

Florence passou a ser conhecida como dama da lâmpada, visto que percorria as 

enfermarias prestando assistência aos doentes (1). 

Devido a necessidade de cuidados intensivos, no ano de 1914 o modelo 

inicial de unidade de terapia intensiva foi criada nos Estados Unidos, porém somente 

na década de 70 que as primeiras unidades foram criadas no Brasil (1).  
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A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) atende pacientes em estado crítico com 

chances de recuperação. Este atendimento é baseado em três fatores: pacientes 

graves, equipamentos especializados e equipe multiprofissional especializada (2). 

Durante a avaliação do grau de complexidade do paciente, utilizam-se 

escalas que demonstram a instabilidade clínica e a possibilidade de recuperação. Os 

Sistemas de Classificação de Paciente (SCP) são utilizados, pois viabiliza a 

mensuração de diferentes variáveis contribuindo para a gestão de uma UTI, 

possibilitando o dimensionamento das horas de trabalho de enfermagem (3). 

Utilizado como instrumento técnico administrativo e avaliador do processo 

assistencial, o Therapeutic Intervention Scoring System (TISS 28) trata-se de um 

classificador que possibilita o dimensionamento dos profissionais de enfermagem de 

acordo com a complexidade apresentada pelo paciente (4). 

O TISS 28 foi criado em 1974, dispondo de 57 intervenções terapêuticas, 

tendo como objetivo avaliar a gravidade dos doentes críticos, possibilitando 

introduzir na prática clínica a mensuração da carga de trabalho de enfermagem 

(4,5).  

Após diversas reformulações o score deixa de possuir 57 intervenções 

passando a ter apenas 28, estas modificações tiveram como objetivo simplificar sua 

aplicação prática sendo composto por sete categorias de intervenções terapêuticas: 

atividades básicas, suporte ventilatório, suporte cardiovascular, suporte renal, 

suporte neurológico, suporte metabólico e intervenções específicas (5). 

Durante avaliação utilizando o score cada ponto equivale à 10,6 minutos do 

tempo gasto pelo profissional durante a realização dos procedimentos, de acordo 

com  um turno de 8 horas o enfermeiro deveria  prestar assistência à pacientes que 

atingiram até 46 pontos, visto que esta pontuação equivale ao tempo de duração de 

um turno, porém têm pacientes que necessitam de uma quantidade maior de 

intervenções, em cada classe a pontuação constituída é referente as últimas 24 

horas dos pacientes da UTI, variando de um a oito pontos. A variação total de um 

escore é de 0 a 76 pontos, define-se que, quanto maior a pontuação, maior será o 

número de intervenções (4). 

A utilização do TISS 28, permite ao profissional ter uma previsão e provisão 

de recursos humanos e materiais que serão necessários para a realização do 

procedimento, permitindo também o estabelecimento da demanda de cuidados de 

enfermagem após estabelecimento do perfil de gravidade (6). 
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Para obter sucesso na aplicação do score é necessário que a unidade tenha 

disponibilidade de instruções escritas e treinamento para os enfermeiros, além 

destes fatores é importante a motivação e envolvimento dos mesmos, pois serão 

solicitados a completar informações que nem sempre estão disponíveis nos registros 

(7). 

Frente a isso, surgiu o desejo de aprofundarmos nossos conhecimentos 

acerca do TISS 28, entendendo a importância que o mesmo proporciona para 

mensuração da gravidade de acordo com as intervenções realizadas e o 

dimensionamento de enfermagem em pacientes na UTI. 

 

Objetivo 

 Sendo assim, o objetivo deste estudo foi conhecer o papel que o Therapeutic 

Intervention Scoring System apresenta na prática assistencial em uma unidade de 

terapia intensiva. 

 

Metodologia 

Este estudo tratou-se de uma revisão narrativa da literatura, à qual foi 

conduzida através de levantamento bibliográfico em livros disponibilizados no acervo 

da Biblioteca da Universidade de Franca (UNIFRAN), e artigos científicos indexados 

em sítios das bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados para o levantamento 

dos referenciais foram: Enfermagem; Gravidade do paciente e Unidade de Terapia 

Intensiva. 

Os critérios de inclusão dos referencias do texto foram: disponível em língua 

portuguesa, na íntegra, publicados entre 2005 e 2017. Foram excluídos aqueles 

artigos que não atendiam o objetivo do estudo. O período de busca de materiais foi 

de dezembro de 2016 até novembro de 2017. Para tanto foram utilizadas 14 

referências. Sendo 1 documento oficial do Conselho Federal de Enfermamgem, 10 

artigos e 3 livros. 

 

Desenvolvimento 

A UTI é considerada como unidade reservada e complexa, tendo 

monitorização continuada. Na unidade são admitidos pacientes potencialmente 
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graves e pacientes que apresentem uma ou mais descompensação dos sistemas. A 

unidade proporciona ao paciente suporte para tratamento e cuidados intensivos, 

disponibilizando vigilância 24 horas, equipamentos específicos e tecnologias 

destinadas ao diagnóstico e ao tratamento terapêutico.  (1). 

Tendo como objetivo a recuperação do paciente, a unidade dispõe de 

atendimento multiprofissional, sendo estes profissionais especializados para prestar 

assistência específica proporcionando uma recuperação mais rápida e diminuindo o 

tempo de permanência do paciente dentro da unidade (1).    

A utilização de índices de gravidade em UTI proporciona para o profissional, 

um parâmetro quantitativo das alterações orgânicas de cada paciente. Estas 

alterações são transformadas em valores numéricos de acordo com as alterações 

clínicas e laboratoriais ou número de procedimentos que serão realizados (3). 

Considerado um dos pioneiros neste quesito, o TISS 28 abrange a quantidade 

de intervenções necessárias para o cuidado do paciente, determinando sua 

gravidade a partir da estimativa desta quantidade de intervenções, especificando 

também o dimensionamento da equipe de enfermagem de acordo com os resultados 

da avaliação (7).  

Para tanto, o score utilizado para este fim dentro da unidade é o TISS 28, 

possibilitando ao profissional avaliar a assistência prestada, o dimensionamento da 

equipe diante da complexidade do paciente (4).  

Ele também fornece informações por base nos procedimentos de 

monitorização, intervenções médicas e de enfermagem, demonstrando a relação 

dos valores obtidos com o índice de morte (8). 

Esta classificação é baseada na quantidade de intervenções terapêuticas 

prestada ao paciente, associada a gravidade do quadro clínico, sendo assim quanto 

maior a complexidade do quadro, maior será a quantidade de intervenções 

necessárias, resultando em um tempo maior da equipe de enfermagem para o 

cuidado com o paciente (7).   

É essencial que o enfermeiro responsável pela coleta dos dados conheça a 

finalidade do índice, suas indicações, contribuições e as limitações, sendo 

necessário treinamento antecipado e estruturado, incluindo um teste piloto destinado 

à adaptação dos profissionais que farão a aplicação do score (9). 

A classificação dos pacientes é realizada em: Classe I, de 0 a 19 pontos; 

Classe II, de 20 a 34 pontos; classe III, de 35 a 60 pontos; classe IV, mais de 60 
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pontos e classe IV (maior que 60 pontos) (6). 

A Classe I denomina-se por pacientes fisiologicamente estáveis e que 

necessitam de observação; já na Classe II são pacientes estáveis fisiologicamente, 

mas que carecem de cuidados intensivos de enfermagem e monitorização contínua; 

na classe III pacientes graves e instáveis hemodinamicamente; na classe IV 

pacientes com indicação compulsória de internação em UTI com assistência médica 

e de enfermagem contínua e especializada (10). 

A composição do TISS 28 é feita através de sete categorias, sendo estas: 

atividades básicas, suporte ventilatório, suporte cardiovascular, suporte renal, 

suporte neurológico, suporte metabólico e intervenções especificas. Todas estas 

categorias são integradas por itens específicos, tendo pontuações que podem variar 

de um a oito pontos, sendo utilizada informações das últimas 24 horas da internação 

na unidade (4). 

A aplicação correta deste escore proporciona vantagens para a enfermagem 

e para o paciente, pois além de avaliar o risco do paciente também é utilizado para o 

dimensionamento da equipe. Um dimensionamento adequado, com uma equipe 

capacitada pode obter a redução da gravidade dos pacientes da unidade, sendo 

assim reduzirá o tempo de permanência, mortalidade e a morbidade dos mesmos 

(9). 

O sistema de classificação é o ponto de partida do planejamento da carga de 

trabalho da equipe de enfermagem, podendo assim mensurar e qualificar os 

cuidados que serão prestados, além de destinar membros da equipe de acordo com 

a real necessidade do setor (6). 

Com a gestão dos recursos, aumentam as possibilidades para a redução de 

complicações, sequelas e proporciona uma melhora na qualidade de vida (6).  

Estudos norte-americanos levantados apontam que mais de 20% dos custos 

totais de um hospital são destinados a UTI, tendo uma diferenciação de custo entre 

os pacientes, variando de acordo com os diagnósticos, idade do paciente, recursos 

tecnológicos utilizados e a gravidade da patologia. Os custos da UTI são divididos 

entre fixos e variáveis, sendo fixos aqueles que não são alterados, como por 

exemplo, o salário dos funcionários. Já os custos variáveis estão associados ao 

cuidado prestado ao paciente, tais como: medicamentos (11). 

Sendo a enfermagem componente essencial e integral de uma UTI, alguns 

estudos apontam que uma porcentagem maior de profissionais por paciente, podem 
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reduzir a ocorrência de eventos adversos beneficiando os pacientes (11). 

O dimensionamento é considerado um dos benefícios que o score pode 

proporcionar, pois através dele o enfermeiro pode avaliar se a equipe está 

superdimensionada, sendo assim, possivelmente haverá um aumento dos gastos da 

unidade, é avaliado também se está subestimado pois desta forma poderia 

prejudicar a qualidade da assistência prestada (2). 

Cabe ao enfermeiro fazer uma análise quantitativa de sua equipe, visto que, 

os profissionais de assistência intensiva carecem de saber se estão obtendo 

resultados positivos aos níveis de sobrevivência (8). 

Com a utilização do score para a realização do dimensionamento é possível a 

melhoria do atendimento das demandas de procedimentos necessários para cada 

paciente, agregando a gravidade e piora clínica nas últimas 24 horas de internação 

(12). 

Este dimensionamento baseado no score deve estar de acordo com a 

resolução nº 543, de 18 de abril de 2017 do Conselho Federal de Enfermagem  

sendo descrito no art. 3°, que para o quadro de profissionais de enfermagem durante 

as 24 horas de cada unidade de internação, deve ser considerado o SCP, as horas 

de assistência de enfermagem, distribuição do total de profissionais e a proporção 

entre profissional e a quantidade de paciente (13). 

Considerando que das 24 horas, no cuidado intensivo 18 horas são 

destinadas por paciente, sendo descrito que, para cada 1,33 pacientes deve ter 1 

profissional de enfermagem (13). 

Através da aplicação do TISS-28 também é possível definir a carga de 

trabalho da enfermagem, como citado anteriormente cada ponto do score consiste 

em 10,6 minutos usados para a prestação da assistência de enfermagem direta ao 

paciente em um turno de 8 horas (14). 

Conforme os resultados obtidos com o score o cálculo das horas de cuidados 

são feitos através dos procedimentos realizados, sendo aqueles registrados nas 

folhas de prescrição de enfermagem. Sendo observado que é feito o cálculo do 

TISS-28 abrangendo as horas necessárias para as assistências a ser prestada, com 

o TISS diário sendo feita a soma do TISS-28 dos pacientes internados no dia (7). 

Visto que o sistema de classificação é baseado na combinação dos recursos 

disponíveis com as necessidades do paciente, com os dados ontidos é possível 

projeções mais específicas do atendimento prestado ao paciente. A estimativa da 
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carga de trabalho possibilita a inserção de medidas que destinam-se para um melhor 

desempenho das atividades realizadas, definição das prioridades assistenciais, 

proporciona o aumento da produtividade e a organização do uso dos recursos 

disponíveis (7). 

Dado que o score quantifica a assistência prestada pela equipe de 

enfermagem, o estudo mostra que a sobrecarga pode ocasionar falhas durante os 

cuidados ao paciente, está sobrecarga associada a quantidades insuficientes de 

profissionais. Podendo ocasionar um aumento significativo nas taxas de infecção, 

mortalidade, administração incorreta de medicamentos, extubação acidental e um 

aumento na duração das internações (14). 

 

Considerações finais 

Concluiu-se, diante dos referenciais levantados e estudados que o papel do 

TISS 28, na assistência prestada pelo enfermeiro ao paciente que necessita de 

cuidados intensivos deve estar em continuo aperfeiçoamento, pois para que haja 

sucesso na aplicação do Therapeutic Intervention Scoring System requer que o 

mesmo tenha conhecimento e habilidades para uma boa avaliação.  

Associado à combinação de recursos e comprometimento da equipe, tem 

como resultado a diminuição dos riscos, tanto para o paciente quanto para os 

profissionais pois o mesmo proporciona ao supervisor a possibilidade de 

deslocamentos para a prestação correta de cuidados e necessária dentro do setor.
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