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Carga de trabalho de enfermagem em unidade de terapia intensiva pós- operatória 
Katia Bottega Moraes; Gisela Maria Schebella Souto de Moura - UFRGS 
 
Introdução: O enfermeiro exerce papéis gradativamente mais complexos dentro de sua área de atuação. Com exigências crescentes, 
a carga de trabalho desses profissionais torna-se progressivamente mais elevada, gerando repercussões em diversos aspectos da 
assistência. Objetivo: O objetivo desse estudo foi identificar a carga de trabalho de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva 
pós-operatória. Método: Foi realizada pesquisa exploratória descritiva com abordagem quantitativa, na Unidade de Terapia Intensiva 
da Unidade de Recuperação Pós-Anestésica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A amostra foi constituída por 84 pacientes. 
Para levantamento da carga de trabalho da equipe de enfermagem foram utilizados dados institucionais, previamente coletados 
através do Nursing Activities Score (NAS), no período entre outubro de 2013 a março de 2014. O projeto foi aprovado na Plataforma 
Brasil sob número 426.419. Resultados: Podemos identificar nesse estudo que a carga de trabalho da equipe de enfermagem 
calculada a partir do NAS apresentou média 85,36±12,36, mediana 84, valores obtidos a partir de 603 observações nos 84 pacientes, 
o que traduzido em horas corresponde a 20,5h de assistência direta ao paciente em 24h de trabalho. Quando calculada a relação 
entre as variáveis sociodemográficas e a carga de trabalho da equipe de enfermagem no atendimento aos pacientes, não foi 
identificada relação significativa entre a maioria dos dados. Apenas a hospitalização prévia apresentou relevância quando associada 
ao NAS, sendo a carga de trabalho mais elevada nos pacientes que não estiveram internados. Conclusão: A carga de trabalho da 
equipe de enfermagem nessa unidade é elevada quando comparada com a média de estudos realizados anteriormente, utilizando o 
mesmo instrumento de pesquisa, porém semelhante a média encontrada em unidades com características similares. Esse resultado 
sugere a necessidade de atendimento exclusivo de um profissional de enfermagem para cada paciente, informação que pode ser 
utilizada no dimensionamento dos profissionais da unidade. Unitermos: Carga de trabalho; Cuidados de enfermagem; Enfermagem 
perioperatória 
 
 




