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Caracterizar a carga de trabalho de enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva é 
essencial para assegurar a qualidade do serviço prestado ao paciente e identificar as 
necessidades de funcionários para desempenhar o trabalho com segurança. Para avaliar a 
carga de trabalho de enfermagem nas Unidades de Terapia Intensiva, podemos utilizar o 
instrumento Nursing Activities Score (NAS). O NAS apresenta um total de 23 itens de 
avaliação, cuja pontuação varia de 1.2 a 32.0. O escore obtido reverte em tempo gasto pela 
enfermagem, na assistência ao paciente. O Objetivo do estudo foi identificar a carga de 
trabalho da equipe de enfermagem, em uma Unidade de Terapia Intensiva de um hospital 
de ensino do interior paulista. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, retrospectivo. 
Os dados foram extraídos dos prontuários e de informações colhidas através da equipe de 
enfermagem em relação à assistência prestada. Realizado no Hospital Padre Albino, em 
Catanduva, na Unidade de Terapia Intensiva de adultos composta por 15 leitos. A coleta 
dos dados ocorreu de 2 de setembro a 2 de outubro de 2010. O critério de inclusão dos 
pacientes foi à permanência acima de 24 horas na Unidade de Terapia Intensiva. 
Participaram do estudo 43 pacientes sendo 37.2% do gênero feminino e 62.8% do gênero 
masculino, a faixa etária predominante foi de 18 a 35 anos com 30.2%. Dos pacientes do 
estudo 44.2% eram de clínica médica e 55.8% de clínica cirúrgica. O tempo médio de 
permanência foi de11 dias. Foram realizados 333 registros durante a coleta dos dados. A 
pontuação média diária do NAS foi de 53.51, o que representa 12.8 horas de assistência de 
enfermagem nas 24 horas por paciente. Neste estudo a carga de trabalho dará subsídios 
para o dimensionamento de pessoal desta Unidade de Terapia Intensiva. 


