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Objetivos 

Comparar os pacientes, subdivididos em 
admissão clínica, cirúrgica de emergência ou 
cirúrgica eletiva, segundo carga de trabalho 
demandada e intervenções de enfermagem 
realizadas na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e identificar se o tipo de admissão é fator 
preditor da carga de trabalho de enfermagem 
requerida no primeiro dia ou durante a 
internação na unidade crítica. 

Métodos e Procedimentos 

Estudo quantitativo, transversal, constituído por 
análise retrospectiva dos prontuários de 
pacientes admitidos na UTI de um hospital em 
São Paulo. A amostra, por conveniência, incluiu 
os pacientes com idade ≥16 anos e admitidos 
na UTI, entre maio e setembro de 2015, para 
tratamento clínico ou cirúrgico. A gravidade dos 
pacientes foi calculada pelos índices Simplified 
Acute Physiologic Score 3 (SAPS 3)1 e Logistic 
Organ Dysfunction System (LODS)2 e a carga 
de trabalho de enfermagem mensurada pelo 
Nursing Activities Score (NAS)3. Estatísticas 
descritivas e inferenciais foram realizadas na 
análise dos dados, com nível de significância 
de 5%. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa (Parecer nº 1.363.959). 

Resultados 

Dos 211 pacientes analisados (56,9% homens; 

idade média 60,318,7 anos), houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos 
em relação à carga de trabalho de enfermagem 
requerida pelos pacientes (Tabela 1) e em 9 
das 23 intervenções de enfermagem realizadas 
nas primeiras 24 horas na UTI.  

Tabela 1. Comparação dos grupos segundo o NAS 
dos pacientes nas primeiras 24 horas e durante a 

internação na UTI. São Paulo, maio-
setembro/2015.

Média Mediana Média Mediana Média Mediana

(DP) (Mín-Máx) (DP) (Mín-Máx) (DP) (Mín-Máx)

77,3 78,5 68,8 65 77,8 76,8

(18,3) (39,2-138,7) (16,6) (43,6-99,8) (20,4) (40,6-124,9)

60,8 58,9 57,0 54,1 60,6 60,0

(12,7) (35,7-107) (12,4) (39,2-88) (13,7) (36,9-111,4)

NAS admissão 0,025*

NAS internação 0,162**

Variáveis

Tipo de admissão

p
Clínica Cirúrgica eletiva

Cirúrgica de 

emergência

 
* Teste Análise de Variância  ** Teste Kruskal Wallis 

Os fatores preditivos do NAS no primeiro dia na 
UTI foram procedência e SAPS 3; para o NAS 
calculado durante a permanência na unidade 
crítica, as variáveis preditivas foram desfecho 
clínico do paciente na UTI e LODS. O tipo de 
admissão não foi preditor do NAS.  

Conclusões 

Na amostra analisada, houve diferença entre 
os grupos em relação ao NAS no primeiro dia 
na UTI e em nove intervenções de enfermagem 
realizadas neste período. O tipo de admissão 
não foi preditor de carga de trabalho de 
enfermagem na casuística. 
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