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Introdução: Uma unidade de Pronto-Socorro (PS) é o estabelecimento de
saúde destinado a prestar assistência a doentes, com ou sem risco de vida,
cujos agravos à saúde necessitam de atendimento imediato, sendo que seu
funcionamento deve permanecer ininterrupto durante as 24 horas do dia e
dispõe apenas de leitos de observações1. Atualmente, as unidades de prontosocorro, além de assegurar as manobras de sustentação de vida em casos de
urgência e emergência, tem representado a porta de usuários com queixas
crônicas e com a superlotação dos ambientes hospitalares e tem prestado
atendimento a pacientes cada vez mais complexos, que demandam um maior
tempo de assistência de enfermagem e que acabam por ficar internados neste
setor aguardando a liberação de leitos em outras unidades do hospital. Esta
condição

sobrecarrega

as

equipes

multiprofissionais,

inclusive

a

de

enfermagem, buscando resolutividade para demandas que deveriam ser
atendidas em outros setores do hospital2. No hospital em questão, muitos
pacientes permanecem internados em leitos de retaguarda aguardando
definição de conduta ou vaga de UTI, o que torna o cuidado mais complexo no
setor. Para mensurar o grau de dependência do paciente em relação à equipe
de enfermagem existem diversos instrumentos, como o Nursing Activities Score
(NAS), um instrumento que mensura a carga de trabalho da enfermagem. É
1 Enfermeira supervisora de Enfermagem do Pronto Socorro e Unidade Diagnóstica.
Especialista em Enfermagem Clínica e Cirúrgica. Pós-graduanda em Gerenciamento em
Enfermagem. Hospital totalCor. São Paulo.
2 Enfermeira Assistencial do Pronto Socorro. Especialista em Emergência. Hospital totalCor.
São Paulo.

uma ferramenta sensível e promissora para dimensionar a carga de trabalho da
equipe de enfermagem em UTI por possibilitar a identificação do tempo de
assistência de enfermagem aos pacientes internados nestas unidades 3.
Justificativa: Diante da presença de pacientes de UTI internados na
retaguarda do PS, procurou-se conhecer o grau de dependência destes
pacientes em relação à equipe de enfermagem. Objetivo: Mensurar a carga de
trabalho da equipe de enfermagem de um Pronto Socorro utilizando o NAS.
Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, realizada no 1º
semestre de 2012. Resultados: O NAS foi aplicado no período de Janeiro a
Junho de 2012 pelo enfermeiro assistencial do setor nos pacientes internados
na retaguarda do PS com solicitação de vaga de UTI. No período a amostra foi
de 413 pacientes, encontrando média do NAS 68,9%, com variação entre
49,4% e 127,6%, considerando uma carga de trabalho moderada. Conclusão:
Conhecer o grau de dependência dos pacientes frente à equipe de
enfermagem possibilita um melhor planejamento da assistência e dados
concretos para busca de mais recursos humanos e materiais para o setor,
tendo em vista que é um PS especializado em cardiologia em que o potencial
de gravidade e/ou a gravidade dos pacientes gera preocupação nos
enfermeiros da unidade.
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