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APRESENTAÇÃO 

 

Identificação e análise do rácio enfermeiro/doente em serviços de 

cuidados intermédios  

 

 

Eduardo Jorge Palhares Godinho 

 

Os serviços de cuidados intermédios pelo seu posicionamento estratégico nas 

instituições de saúde hospitalares têm uma importância vital uma vez que podem 

garantir uma otimização do custo/eficácia dos cuidados de saúde ali praticados. O 

excesso de carga de trabalho de enfermagem nestes serviços é um dos problemas 

que pode assombrar e condicionar a qualidade do serviço prestado ao consumidor 

final pondo em causa uma adequada relação custo/benefício dos cuidados de saúde 

prestados. Para fazer face às consequências de eventos de sobre ou 

subdimensionamento, surgem os instrumentos de medição de carga de trabalho em 

enfermagem como uma mais-valia nas diversas vertentes da gestão. Este estudo tem 

como objetivo determinar um rácio enfermeiro/doente ideal para serviços de cuidados 

intermédios, assim como identificar de entre as atividades de enfermagem 

desenvolvidas neste contexto quais as que condicionam ou não o mesmo rácio. Trata-

se de um estudo quantitativo, utilizando o método de procedimento estatístico através 

da técnica da aplicação de um instrumento de medida, o Nursing Activities Score, um 

instrumento de medida de carga de trabalho de enfermagem em serviços que prestem 

assistência intensiva. Este instrumento foi implementado durante 15 dias no serviço de 

cuidados intermédios do Hospital X perfazendo 150 registos do instrumento. Da 

análise de resultados sobressai o peso percentual de alguns grupos de atividades de 

enfermagem face aos seus valores máximos teóricos: atividades básicas – 34,77%, 

atividades suporte ventilatório – 33,09%, atividades suporte renal – 39,05%, 

confirmando-os como aqueles que condicionam o rácio enfermeiro/doente. A principal 

conclusão recai sobre o rácio enfermeiro/doente para o serviço de cuidados 

intermédios do Hospital X, que deverá estar compreendido entre os 1,72 e os 2 

doentes por enfermeiro, com uma média de 1,85 doentes por enfermeiro, o que 

pressupõe um rácio operacional de 2 doentes por enfermeiro.  

Palavras-chave: Gestão, Recursos Humanos, Rácio de Enfermeiros, Serviços de 

Cuidados Intermédios. 



PRESENTATION 

 

Identification and analysis of nurse/patient ratio on intermediate care 

services  

 

 

Eduardo Jorge Palhares Godinho 

 

The intermediate care services by his strategic positioning in the hospital healthcare 

institutions have a vital importance since can ensure an optimization of the 

cost/effectiveness of the health care there practiced. The excessive nursing workload 

in these services is one of the problems that can haunt and condition the quality of the 

service lent to the final consumer jeopardizing an adequate relation cost/benefit of the 

health care provided. To face up with the consequences of events of over or 

undersizing, there are nursing workload measurement instruments that arise like a gain 

value in the diverse slopes of management. This study aims to determine an ideal 

nurse/patient ratio for intermediate care services, as well as identify among nursing 

activities developed in this context which ones condition or not the same ratio. This is a 

quantitative study, using the method of statistical procedure due the technique of 

application of a measuring instrument, the Nursing Activities Score, a nursing workload 

instrument in healthcare services that provide intensive assistance. This instrument 

was implemented for 15 days in the intermediate care service of the Hospital X, totaling 

150 records of the instrument. From the results analysis emerges the percentage 

weight of some nursing activities groups in relation to its theoretical maximum values: 

basic activities - 34.77%, ventilatory support activities - 33.09%, renal support activities 

- 39.05%, confirming them as those which determine the nurse/patient ratio. The main 

conclusion rests on the ratio of nurse / patient to the intermediate care service at 

Hospital X, which should be comprised between 1.72 and 2 patients per nurse, with an 

average of 1.85 patients per nurse, which requires an operating ratio of 2 patients by a 

nurse. 

Keywords: Management, Human Resources, Nurses Ratios, Intermediate Care 

Services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

O excesso de carga de trabalho dos profissionais em instituições de saúde é 

um dos problemas que assombra estas organizações e que de certa forma 

condiciona a qualidade do serviço prestado ao consumidor final.  

O dimensionamento não eficaz de recursos humanos é assim apontado como 

uma das causas mais comuns para a sobrecarga de trabalho dos profissionais 

de saúde.  

No âmbito dos profissionais de Enfermagem que exercem as suas funções em 

ambiente hospitalar, surgiram ao longo do tempo instrumentos de gestão de 

recursos humanos com a intenção de melhorar os dimensionamentos deste 

grupo profissional. 

No entanto, devido às características dos vários serviços hospitalares, onde se 

aglomeram diferentes géneros e níveis assistenciais de cuidados de 

enfermagem, estes instrumentos de dimensionamento de recursos humanos 

importados da Gestão de Recursos Humanos foram-se derivando e adaptando 

às realidades de cada tipo de serviço, contemplando aspetos que permitissem 

um ajuste às características dos serviços hospitalares, que evitassem a 

sobrecarga de trabalho de enfermagem e consequentemente fossem reflexo 

das necessidades dos consumidores dos serviços de saúde prestados.  

No panorama dos serviços hospitalares, aqueles que prestam assistência 

intensiva são os mais onerosos para as organizações.  

Esta situação verifica-se pela gravidade dos casos clínicos com que lidam, que 

requerem materiais, equipamentos e medicações dispendiosas, por outro lado 
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pelo nível de assistência prestado, este tipo de serviços hospitalares 

demandam a existência de um maior número de profissionais.  

Os Serviços de Cuidados Intermédios (SCI) enquadram-se nas unidades 

hospitalares que prestam assistência intensiva, no entanto, a um nível de 

assistência menos intensiva que as tradicionais Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI).  

Este fator concede aos SCI um posicionamento estratégico a nível dos graus 

de assistência hospitalares otimizando assim o custo/eficácia dos cuidados de 

saúde para a instituição de saúde.  

Esta perspetiva torna-se quanto mais importante quanto a um 

dimensionamento correto dos SCI, uma vez que um dimensionamento eficaz 

assegura a qualidade e uma adequada relação custo/benefício dos cuidados 

de saúde prestados. 

Deste modo, o dimensionamento das equipas de enfermagem em SCI é torna-

se indispensável. Se por um lado um sobredimensionamento implica um 

aumento de custos relacionado com os recursos humanos, um 

subdimensionamento implica uma diminuição da eficiência dos cuidados, que 

se traduz por internamentos mais prolongados, aumento da mortalidade e 

morbilidade e consequentemente aumento de custos.  

Devido ao atual panorama político-económico que vivemos, fica patente uma 

necessidade de restrição e redução de custos. Assim, e sendo poucos os 

estudos conhecidos no âmbito do dimensionamento de recursos humanos de 

Enfermagem em SCI, a aplicação do instrumento Nursing Activities Score 

(NAS) neste contexto visa elucidar este fenómeno, dando o seu contributo 

para que as decisões sejam tomadas com base em indicadores objetivos e não 

com base em razões político-económicas.  

Como já foi referido, existem vários instrumentos de gestão de recursos 

humanos que na área da Enfermagem auxiliam ao dimensionamento, contudo 

a escolha do NAS como instrumento de recolha de dados para este estudo vai 

de encontro ao contexto dos SCI e ao tipo de assistência que está preconizado 

neste modelo de serviço hospitalar.  
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1.2. JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

No teatro hospitalar, os recursos humanos surgem com elementos fulcrais das 

atividades a serem desenvolvidas. Assim, e mantendo a analogia, os 

profissionais de saúde tornam-se os atores principais da peça a encenar, i.e., 

do serviço prestado ao consumidor final, os cuidados de saúde. 

Como outrora referiu Charlie Chaplin, “A vida é uma peça de teatro que não 

permite ensaios...”, desta forma torna-se clarividente a importância das 

inúmeras vertentes da gestão dos recursos humanos de saúde de forma a 

assegurar cuidados de saúde de qualidade e eficazes. 

A conceção deste estudo surgiu por curiosidade pessoal e profissional do 

autor sobre a temática. Após enumeras pesquisas sobre a temática constatou -

se que não existira uma resposta conclusiva e baseada em fatos c ientíficos 

sustentáveis.  

Deste modo, e reportando-nos ao objeto de estudo desta dissertação de 

mestrado, que nos é delimitada pelo seu título, “Identificação e análise do 

rácio enfermeiro/doente em serviços de cuidados intermédios”, tornou -se 

importante estudar o tema dos rácios como uma das vertentes da gestão de 

recursos humanos. 

O interesse deste estudo em ambientes de SCI reveste-se da importância 

deste tipo de serviços nas instituições de saúde, uma vez que são 

considerados como serviços pivôs e estratégicos pelas suas características 

técnicas e pela sua posição intermédia ao nível dos serviços hospitalares, que 

lhes proporciona uma capacidade de articulação com serviços de maior ou 

menor assistência, aumentando assim o custo/eficácia dos cuidados de saúde 

às instituições de saúde e uma melhor rentabilização dos recursos que dispõe.  

A importância dos enfermeiros como grupo profissional para a aplicação deste 

estudo vai de encontro a que estes são o maior grupo profissional a laborar 

nas instituições de saúde hospitalares, os que melhor conhecem as dinâmicas 

do seu funcionamento e os únicos com contacto permanente com os 

consumidores de serviços durante as vinte e quatro horas do dia que 

permanecem internados, sendo assim considerados como elementos fulcrais 

na qualidade dos serviços de saúde prestados. 
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1.3. PERGUNTA DE PARTIDA DA INVESTIGAÇÃO 

Qual o rácio ideal de Enfermeiro/Doente em SCI? 

 

 

1.4. PERGUNTAS DERIVADAS DA INVESTIGAÇÃO 

O rácio ideal deverá ser o tradicionalmente aplicado em SCI, i.e., entre 4 a 6 

doentes por enfermeiro? 

O rácio ideal deverá ser equivalente ao praticado em UCI, i.e., no máximo de 2 

doentes por enfermeiro? 

O rácio ideal deverá ser superior ao tradicionalmente utilizado em SCI, i.e., 

superior a 6 doentes por enfermeiro? 

 

 

1.5. OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

A finalidade major da medição da carga de trabalho de uma determinada 

atividade é na sua essência determinar um padrão que garanta qualidade ao 

serviço prestado.  

São diversificados os instrumentos de medição da carga de trabalho em 

Enfermagem que concorrem para esse desígnio, sendo que por este motivo se 

torna relevante uma escolha acertada do instrumento de medida a adotar 

mediante o contexto de prestação do serviço.  

A escolha do NAS como instrumento de medição da carga de trabalho em 

Enfermagem em SCI não é usual, uma vez que este instrumento está 

normalmente associado a UCI, i.e., serviços de maior assistência intensiva.  

No entanto, nos SCI também é prestada assistência intensiva, sendo que por 

este motivo e pelas especificidades das técnicas inerentes ao modelo de 

cuidados prestados neste género de assistência, faz com que o NAS se 

enquadre como um instrumento válido de medição da carga de trabalho de 

Enfermagem neste contexto. 
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Espera-se que a aplicação deste instrumento de medida da carga de trabalho 

neste contexto específico, para além de nos proporcionar um rácio 

Enfermeiro/Doente, nos ajude a analisar e refletir sobre as variadas atividades 

de assistência desenvolvidas em SCI, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento de um discurso mais rigoroso e contundente neste âmbito.  

Assim, é nosso intuito que nas conclusões finais, sobressaia não apenas o 

reflexo da análise dos dados numéricos da investigação, mas também pistas 

que de alguma forma ajudem numa perspetiva estratégica de gestão de 

recursos humanos neste contexto específico. 

Assim, e de um modo sumário, os objetivos desta investigação pretendem ir de 

encontro a: 

 Determinar um rácio Enfermeiro/Doente ideal para SCI. 

 Conhecer, de entre as atividades de enfermagem desenvolvidas no 

contexto de SCI, quais é que condicionam de uma forma mais premente 

os rácios Enfermeiro/Doente.  

 Conhecer, de entre as atividades de enfermagem desenvolvidas no 

contexto de SCI, quais é que não têm expressão no rácio 

Enfermeiro/Doente. 

 

 

1.6. HIPÓTESES 

As hipóteses que se pretendem ver confirmadas são as seguintes:  

Hipótese 1: As atividades básicas de enfermagem condicionam o rácio 

Enfermeiro/Doente em SCI. 

Hipótese 2: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte ventilatório 

condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI.  

Hipótese 3: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte cardiovascular 

condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI.  

Hipótese 4: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte renal 

condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI.  
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Hipótese 5: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte neurológico 

condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI. 

Hipótese 6: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte metabólico 

condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI.  

Hipótese 7: As atividades de enfermagem no âmbito das intervenções 

específicas condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI. 

 

 

1.7. METODOLOGIA 

Para a parte teórica do presente trabalho, optou-se pela pesquisa e leitura de 

artigos recentes sobre as temáticas abordadas, sem descurar as obras bases 

de autores de referência para cada uma das temáticas.  

Também foram analisadas algumas teses de mestrado que abordavam 

assuntos relacionados com o presente trabalho. No essencial, pretendeu-se 

conhecer a posição de alguns autores e as conclusões de alguns estudos 

efetuados, cujos temas estão relacionados com a gestão de recursos humanos 

na área da enfermagem. 

Quanto à parte prática, consubstanciada no trabalho de campo, pretendeu-se 

averiguar por um lado, qual o rácio ideal Enfermeiro/Doente em Unidades de 

Cuidados Intermédios (UCM) e, por outro, tentar saber quais as atividades de 

enfermagem que de alguma forma influenciam essa mesma carga de trabalho 

e que inevitavelmente alteram o rácio Enfermeiro/Doente nestes serviços.  

Este trabalho poderá revestir maior importância, quanto mais se acreditar que 

a determinação de rácios ideais Enfermeiro/Doente em SCI pela sua 

especificidade e estratégia na organização hospitalar poderá levar a um 

melhor desempenho dos profissionais, aumentando a qualidade do serviço 

prestado ao consumidor de cuidados de saúde e reduzindo custos. 

Para levar a cabo esta tarefa foi utilizada uma abordagem quantitativa, através 

de um estudo do tipo exploratório-descritivo, baseado na aplicação de um 

instrumento de recolha de dados já validado para a língua portuguesa e 

transculturalmente adaptado, utilizado para a mensuração da carga de 
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trabalho de enfermagem em serviços que prestem assistência intensiva, como 

é o caso das UCM. 

O NAS como instrumento de recolha de dados, encarado como um instrumento 

de análise estatística, no âmbito do método quantitativo.  

Podem ser apontadas como vantagens da utilização deste instrumento neste 

trabalho, o fato de ser o mais recente instrumento de mensuração da carga de 

trabalho de enfermagem em serviços que prestem assistência intensiva, sem 

pôr em causa a privacidade e garantindo o anonimato dos dados, levando à 

obtenção de indicadores honestos e fidedignos das práticas de cuidados de 

enfermagem e por último, os dados recolhidos são quantificáveis e 

mensuráveis através do próprio instrumento, fazendo com que não fiquem 

expostos à influência do investigador. 

A obtenção dos dados para o preenchimento do instrumento foi efetuada em 

período contínuo e diariamente, sendo o investigador o responsável pelo 

preenchimento do mesmo tendo como base a pesquisa dos registos de 

enfermagem dos doentes internados, assim como, entrevistas informais com o 

enfermeiro responsável pelo doente durante o turno da colheita de dados.  

O instrumento utilizado para recolha de dados é da autoria do Professor Dr. 

Dinis Reis Miranda e seus colaboradores. Do currículo do Professor Dr. Dinis 

Reis Miranda constam atividades de docência universitária na área dos 

cuidados intensivos, direção de serviços de cuidados intensivos a nível 

hospitalar, colaboração com várias instituições de pesquisa e promoção de 

atividades científicas a nível europeu e mundial, publicação de vários artigos 

científicos abordando a temática da gestão de saúde na área dos cuidados 

intensivos, tendo sido também coautor de vários estudos nesta temática, 

sendo assim considerado um expert a nível internacional nesta temática.  

O instrumento original encontra-se no Anexo A, sendo que para a sua 

aplicação prática no trabalho de campo, esta sofreu alguns ajustamentos, 

tendo em conta a validação transcultural e tradução para a língua portuguesa, 

sendo esta apresentada no Apêndice A.  

O instrumento de recolha de dados será explanado no terceiro capítulo, no 

entanto, deste constam 23 itens que se dividem em 7 grandes grupos de 

atividades de enfermagem e sua respetiva pontuação. No primeiro grande 
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grupo de atividades de enfermagem, as Atividades Básicas, são absorvidas 8 

dos itens quantificáveis, sendo que nos restantes 6 grupos e 

consequentemente os remanescentes 15 itens quantificáveis referem-se a 

atividades de enfermagem mais específicas de serviços que prestem 

assistência intensiva. 

Depois da colheita de dados efetuada através do preenchimento do 

instrumento de recolha de dados, toda a informação recolhida foi compilada e 

tratada estatisticamente permitindo chegar a resultados para um rácio de 

Enfermeiro/Doente para SCI. 

A análise dos resultados permitiu perceber para além do expectável quanto ao 

rácio de enfermeiros em SCI, quais as atividades de enfermagem mais 

específicas deste género de serviço hospitalar têm uma influência nos 

resultados obtidos, conferindo assim uma outra perspetiva ao estudo. 

 

 

1.8. SÍNTESE DE CAPÍTULOS 

O trabalho foi estruturado em quatro capítulos tal como consta do resumo 

expresso no quadro 1.a seguir representado: 

 
Quadro 1: Síntese dos capítulos. 

1. Introdução 

1.1. Introdução 

1.2. Justificação do tema 

1.3. Pergunta de partida da 
investigação 

1.4. Perguntas derivadas da 
investigação 

1.5. Objetivos da 
investigação 

1.6. Hipóteses  

1.7. Metodologia 

1.8. Síntese de capítulos 

3. Trabalho de 
Investigação e Análise 

de Resultados 

3.1. Introdução 

3.2. Objetivos do trabalho de 
campo 

3.3. Local de estudo – 
Hospital X / SCI 

3.4. Metodologia 

3.5. Nursing Activities Score 

3.6. Exploração e análise de 
dados 

2. Recursos 
Humanos na 

Saúde 

2.1. Gestão de recursos 
humanos na saúde e na 
enfermagem 

2.2. Descrição de funções de 
recursos humanos de 
enfermagem 

2.3. Dimensionamento de 
recursos humanos em 
enfermagem 

4. Conclusões e 
Recomendações 

4.1. Conclusões 

4.2. Recomendações 

4.3. Limitações da 
investigação 

4.4. Investigações futuras 
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Assim, no primeiro, a introdução ao trabalho, descreve-se de uma forma 

sumária, o tema do trabalho através de uma pequena introdução. Refere -se 

também o enquadramento do trabalho através da identificação da organização 

onde se efetuou o trabalho de campo, segue-se a justificação do tema, onde 

se pretende evidenciar a pertinência do assunto a abordar neste estudo, 

formula-se também a pergunta de partida da investigação, assim como as 

consequentes perguntas derivadas. 

Ainda no capítulo primeiro é referido o objetivo da investigação e quais as 

hipóteses que se pretende que sejam comprovadas. Por último, é descrita a 

metodologia adotada quer para a parte teórica, quer para a parte prática, para 

levar a cabo este trabalho. 

No segundo capítulo, de seu nome Recursos humanos na saúde, é realizada 

uma revisão bibliográfica das temáticas que servem de base teórica para a 

elaboração deste estudo. São abordadas dentro da vasta temática dos 

recursos humanos, as sub-temáticas da gestão de recursos humanos na saúde 

e na enfermagem, sendo que para a melhor compreensão do tema do estudo é 

abordada também a descrição de funções dos recursos humanos de 

enfermagem. Este capítulo termina com uma breve abordagem à questão do 

dimensionamento de recursos humanos em enfermagem.  

No terceiro capítulo, cujo nome é Trabalho de Investigação e Análise de 

Resultados, é referido o método utilizado no trabalho de campo, é explanado o 

NAS, como instrumento de recolha de dados e o modo como o mesmo foi 

aplicado.  

Neste capítulo, dar-se-á enfase também à análise dos resultados obtidos, que 

consideramos ser a parte de maior importância deste estudo. São descritas as 

conclusões que se retiram dessa a analise, dar-se-á a resposta à pergunta de 

partida e às perguntas derivadas, bem como se concluirá pela confirmação ou 

não das hipóteses levantadas. 

No quarto e último capítulo, as Conclusões e recomendações, são relatadas as 

conclusões e recomendações, referem-se também as limitações à investigação 

e as propostas para investigações futuras. 
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2. RECURSOS HUMANOS NA SAÚDE 

 

 

2.1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA SAÚDE E NA ENFERMAGEM 

Atualmente o êxito das organizações em todos sectores de atividades sujeita - 

-se ao investimento que faz nos recursos humanos de forma a dar resposta 

aos sucessivos desafios impostos pelos mercados onde se inserem.  

Este investimento faz-se através do planeamento, recrutamento e 

desenvolvimento do capital intelectual e profissional dos seus recursos 

humanos, assim como em outras dimensões.  

Assim, a Gestão de Recursos Humanos torna-se um instrumento vital, visando 

através da convergência das suas dimensões, integrar uma estratégia global 

das organizações e tendo o intuito de uma maior eficácia e eficiência 

organizacional, de modo a alcançar resultados e metas traçadas pelas 

organizações, tentando garantir os valores e princípios de atuação pelos quais 

a organização se rege. 

Transversalmente às demais áreas da gestão, na gestão de recursos humanos 

existem várias finalidades implícitas à aplicação (Cunha et al., 2010) (Sousa, 

Duarte, Sanches, Gomes; 2006): 

 Planeamento – que visa a antecipação das necessidades e excessos de 

recursos humanos; 

 Recrutamento e seleção – que se dirige à atração e seleção dos 

melhores recursos humanos;  

 Compensação – que tem como objetivo a retribuição através da gestão 

de sistemas de incentivos e a motivação dos recursos humanos através 

da promoção de boas condições de trabalho;  
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 Formação – que tem como foco principal o desenvolvimento das 

competências dos recursos humanos;  

 Avaliação de desempenho – que se propõe a avaliar a atuação dos 

recursos humanos. 

Segundo Fernandes (1992) a necessidade de recursos humanos constitui o 

fator dominante no planeamento da gestão de recursos humanos, sendo que 

esta dimensão visa colmatar “necessidades presentes e futuras de recursos 

humanos na organização” (Chiavenato, 2000, p.198), embora esta 

necessidade esteja sempre presente nas demais dimensões da gestão.  

Assim, é de fácil perceção que uma das principais medidas necessárias para 

colmatar as faltas de recursos humanos de enfermagem e consequentemente 

de serviços de saúde é a utilização de um planeamento de recursos humanos 

eficaz (Buchan, Parkin & Sochalski in International Council of Nurses [ICN], 

2006). 

A dificuldade da gestão de recursos humanos na saúde no entanto prende-se 

com o tipo de serviço prestado pelos profissionais de saúde ao consumidor 

final, os serviços de saúde, i.e., os cuidados de saúde. 

Segundo Kotler e Keller (2006, p.397) “serviço é qualquer ato ou desempenho, 

essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer à outra e que não 

resulta na propriedade de nada”. A sua produção pode ou não estar vinculada 

a um produto físico.  

São variadas as definições do conceito de serviço, e estas têm sido 

amplamente discutidas. Em 1990, Harvey-Jones defendia serviço como um 

processo, consistindo numa série de atividades mais ou menos intangíveis 

que, normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem nas interações 

entre o cliente e o prestador e/ou recursos ou bens físicos e que são 

fornecidas como soluções para os problemas e necessidades do cliente 

(Grönroos, 2004).  

No entanto na área da Saúde, a produção dos serviços de saúde não se 

traduz numa aritmética exata e a sua qualidade a nível de resultados, i.e., 

aquilo que é proposto se oferecer e a sua efetiva consecução, estão 

dependentes de vários fatores (Mezono, 2001).  
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A importância dos recursos humanos nesta área torna-se então ainda mais 

importante, uma vez que em último recurso, estes são considerados fatores 

produtivos, que definem os serviços que serão consumidos, o modo, onde e 

em que quantidades serão consumidos, tendo assim um enorme impacto na 

produção do serviço de saúde prestado ao consumidor e consequentemente 

no seu estado de saúde (Barros, 2009; Dussault e Souza, 1999).  

Deste modo, os bons resultados na prestação de serviços de saúde estão 

dependentes de um mix de fatores relacionados com os recursos humanos 

(Dussault e Souza, 1999): 

 As suas competências científicas; 

 A sua distribuição pelos serviços;  

 A sua preparação técnica;  

 As condições de trabalho do serviço onde se inserem.  

No que concerne à Enfermagem, nos seus primórdios e de uma forma 

involuntária, a profissão era implementada como um instrumento de produção 

em massa de serviços de saúde.  

Esta perspetiva fordista, com a evolução dos tempos e da própria profissão 

tem-se vindo a esbater, e atualmente os profissionais de Enfermagem são 

considerados como atores integrantes do processo de produção de serviços de 

saúde. 

Segundo o ICN (2006) existe uma correlação entre o rácio enfermeiro/doente e 

a qualidade dos serviços de saúde, sendo os profissionais de Enfermagem 

considerados como vetores que influenciam a segurança, morbilidade e 

mortalidade dos consumidores de serviços de saúde.  

Apesar da maioria dos estudos efetuados neste âmbito terem sido efetuados 

num contexto de económico/cultural ocidental e em meio hospitalar, o que não 

torna os resultados universais, estes evidenciam uma analogia favorável entre 

a dotação de enfermeiros e os resultados obtidos pelos consumidores de 

serviços de saúde (ICN, 2006).   

Macaia (2006) refere que quando há défices importantes de recursos humanos 

de enfermagem a qualidade dos cuidados prestados pode deteriorar-se, na 
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medida em que o excesso de trabalho prejudica a realização de 

procedimentos. 

Deste modo, o dimensionamento de recursos humanos de enfermagem está 

diretamente relacionada com a qualidade dos cuidados prestados e a própria 

segurança do consumidor de serviços de saúde, sendo que um 

dimensionamento eficaz para além de proporcionar maior satisfação dos 

recursos humanos de enfermagem aumenta a produtividade que se traduz 

essencialmente pelo bem-estar e satisfação do consumidor de serviços de 

saúde (Macaia,2006). 

Existem inúmeros e variados exemplos de desequilíbrios na distribuição de 

recursos humanos na área da saúde, deste modo o planeamento de recursos 

humanos surge também com o objetivo de promover uma distribuição de 

recursos humanos que assegure equidade e eficiência na oferta de serviços de 

saúde, tendo em conta os mais diversos motivos, entre os quais, o modelo de 

unidade de saúde.  

Se tomarmos como exemplo o caso das Unidades de Cuidados Intermédios 

(UCM) temos que ter em conta a especificidade do trabalho lá realizado no 

geral, bem como as competências técnicas e níveis de atenção requeridas aos 

profissionais de saúde que exercem lá as suas funções, como é o caso dos 

enfermeiros que trabalham nesses mesmos contextos de UCM (Dussault e 

Souza, 1999).  

A especificidade do trabalho realizado em determinadas unidades de saúde e 

por profissionais de saúde direcionados para tal ação torna-se fulcral para a 

obtenção de resultados satisfatórios na prestação de serviços de saúde . 

Assim, Araújo e Neves (2009) sugerem a aquisição e retenção de pessoal 

especializado, que envolvam as características individuais do profissional de 

saúde e as competências requeridas aplicados à sua prática profissional para 

desempenhos específicos.  

Segundo Malik (1998), o requisito de determinadas características aos 

enfermeiros, mais apropriadas para a realização de determinada função pode- 

-se tornar uma mais-valia para a organização, traduzindo-se maior eficácia e 

eficiência no desenvolvimento da função por parte do profissional de saúde.  
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Deste modo, torna-se imprescindível tomar conhecimento das funções dos 

recursos humanos de enfermagem, inclusivamente na sua prática em unidades 

diferenciadas e especializadas. 

 

 

2.2. DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES DE RECURSOS HUMANOS DE ENFERMAGEM 

A descrição de funções é um instrumento organizacional que retrata por 

palavras o trabalho efetivo dos colaboradores, definindo a função que lhes é 

atribuída na organização.  

Esta visa a descrição objetiva e pormenorizada e detalhada de um posto de 

trabalho, envolvendo entre várias vertentes, o objetivo da função, as tarefas, 

atribuições e responsabilidades que estão atribuídas, sendo que também 

identifica o posicionamento do titular da função no organograma da 

organização, contribuindo para uma melhor compreensão da função por parte 

dos próprios recursos humanos (Chiavenato, 2000; Cardoso, 2005; 

Peretti,2007; Tajara, 2007).  

Esta noção de posicionamento do no organograma da organização, além de do 

que já foi referido transmite ao colaborador a sua utilidade e importância do 

seu papel na organização (Oliveira e Pacheco, 2007).  

Por seu lado e segundo Chiavenato (2000), a análise de funções obje tiva-se 

de forma a definir o conteúdo da função para a organização e por forma a 

determinar os requisitos, capacidades e aptidões que o colaborador deverá 

possuir para ocupar determinada função. 

A sinergia adequada entre a análise e descrição de funções permite (Sousa, 

Maria José; Duarte, Teresa; Sanches, Pedro G. e Gomes, Jorge, 2006):  

 Descrição das principais atividades da função, suas atribuições, 

métodos e objetivos; 

 Identificação das principais tarefas da função; 

 Descrição das competências necessárias para desempenhar a atividade 

requerida para a função; 

 Valorização relativa dos componentes da função.  



2. Recursos humanos na saúde 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  15 

No entanto, estes dois conceitos são muitas vezes ambíguos e confundidos, 

deste modo, torna-se útil distinguir entre análise e descrição de funções. Na 

análise de funções as preocupações vão de encontro a (Peretti, 2007):  

 Conhecer o conteúdo do trabalho; 

 Descrever os requisitos necessários à sua realização.  

 Enquanto na descrição de funções, as preocupações regem-se por 

(Peretti, 2007): 

 Conhecer a função tal como ela é, e não como estaria idealizada; 

 Conhecer as tarefas realizadas. 

Assim, a descrição de funções na sua essência aborda os seguintes pontos 

(Cardoso, 2005): 

 Título da função – a identidade da função, o nome cujo titular vai 

identificar como sua profissão; 

 Objetivo da função – a síntese da função, a missão atribuída ao seu 

titular; 

 Conteúdo da função – refere-se às principais responsabilidades ou 

atividades em que a função se decompõe, de forma a delimitar o campo 

de ação da função, não sendo isto sinónimo de repressão de iniciativa, 

desenvolvimento ou criatividade do titular da função;  

 Enquadramento orgânico – contextualizar o titular da função na 

estrutura organizacional;  

 Contrapartidas remuneratórias – referem-se a grelhas remuneratórias e 

pacotes de benefícios complementares tendo em vista variados fatores, 

de modo a tornem-se motivadoras, causarem o mínimo de 

desequilíbrios, insatisfação e desmotivação entre recursos humanos 

que desenvolvam a mesma função e tendo em atenção a todos os 

ajustamentos necessários face ao mercado onde a organização se 

insere;  

 Condições físicas e materiais – dizem respeito a todos os 

condicionamentos envolventes do trabalhador e ao seu posto de 

trabalho, entre elas, o tipo de contrato, a duração do período 
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experimental, o horário de trabalho, o local de trabalho e condições 

físicas do trabalho, o estatuto profissional, a cláusulas de não 

concorrência ou exclusividade. 

Chiavenato (2009) refere que para um eficaz processo de ajustamento dos 

recursos humanos às funções que estes vão desempenhar é necessário um 

elaborar um desenho de atividades que os mesmos irão desempenhar na 

organização, que os oriente e acompanhe o seu desempenho nas suas 

funções.  

No entanto, estes processos de ajustamentos são variáveis entre as d iversas 

organizações, sendo que pode seguir modelos mais tradicionais ou modernos.  

Os processos de ajustamento dos recursos humanos às funções podem ser 

efetuados segundo uma abordagem mais tradicional, onde impera o modelo 

burocrático da divisão do trabalho e tarefas com vista a uma maior eficiência 

das operações, onde os recursos humanos seguem uma ordem de 

funcionamento predefinida pela organização, aceitando com rigor as regras 

impostas, executando as tarefas sem interagirem cognitivamente sobre as 

mesmas, uma vez que as organizações consideram o modelo primoroso, 

inalterável e completo (Chiavenato, 2009). 

Modelos mais modernos no processo de ajustamento de recursos humanos 

são exigidos a outras organizações e práticas de trabalho efetivo, onde existe 

a tendência de seguir um modelo orgânico, onde se dá enfase à adaptação e 

flexibilidade dos recursos humanos, como é no caso da prestação de cuidados 

de saúde, uma vez que este modelo privilegia a adaptação e desenvolvimento 

às novas situações, assegurando no entanto a qualidade do serviço prestado 

(Chiavenato, 2009).  

Contudo, existe uma exigência nos objetivos a cumprir e metas a atingir, mas 

onde a autonomia das escolhas no decorrer da atividade pode ser tomada 

pelos recursos humanos, respeitando no entanto as normas gerais da 

organização (Chiavenato, 2009). 

No entanto, por ser a Enfermagem em Portugal e na maior parte dos países do 

mundo uma profissão regulamentada por uma ordem profissional, a Ordem dos 

Enfermeiros (OE), no caso de Portugal, o exercício profissional da 

Enfermagem encontra-se regulado. 
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Deste modo, existe em Portugal a nível jurídico um conjunto de leis, entre as 

quais o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (EOE) aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º104/98 de 21 de Abril, alterado e republicado pela Le i n.º 111/2009 de 16 de 

Setembro, e o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 161/96 de 4 de Setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 104/98 de 21 de Abril que têm uma influência de base na 

descrição de funções dos seus praticantes, os enfermeiros (Ordem dos 

Enfermeiros [OE], 2009).  

Se por um lado o EOE expõe as normas relacionadas “à estrutura 

organizacional e funcionamento da Ordem e integra a Deontologia 

Profissional, constituída pelos direitos dos enfermeiros, o regime das 

incompatibilidades e o Código Deontológico do Enfermeiro”, o REPE de uma 

forma mais efetiva “integra as regras principais sobre o exercício profissional 

do enfermeiro, independentemente do contexto de cuidado em que se 

encontre” (OE, 2009, p.1). 

Assim, e seguindo a definição de Cardoso (2005) de descrição de funções, no 

artigo 7.º do EOE, a OE (2009, p.24) define o título de enfermeiro a quem se 

“reconhece competência científica, técnica e humana para a prestação de 

cuidados de enfermagem gerais ao indivíduo, à família e à comunidade …”, e 

de uma forma mais abrangente a OE através do REPE totaliza o compêndio da 

descrição de funções no exercício e intervenção dos enfermeiros.  

No artigo 8.º do REPE, o exercício profissional dos enfermeiros são 

explicitados os objetivos fundamentais do exercício da profissão, “… a 

promoção da saúde, a prevenção da doença, o tratamento, a reabilitação e a 

reinserção social” (OE, 2009, p.10). 

Por sua vez, o artigo 9.º do REPE, refere-se às intervenções dos enfermeiros, 

considerando-as autónomas e interdependentes, sendo elas (OE, 2009):  

 Organizar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar intervenções de 

enfermagem;  

 Decidir sobre técnicas e meios a utilizar, potenciando e rentabilizando 

os recursos existentes na prestação de cuidados de enfermagem; 

 Promover a confiança e a participação ativa do individuo, família e 

comunidade no decorrer da prestação de cuidados de enfermagem;  
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 Utilizar o saber científico próprio da profissão visando a manutenção e 

recuperação das funções vitais, nomeadamente, respiração, 

alimentação, eliminação, circulação, comunicação, integridade cutânea 

e mobilidade;  

 Participar na coordenação e dinamização das atividades ligadas ao 

estado de saúde/doença do utente, seja este seguido em internamento, 

ambulatório ou domiciliário;  

 Proceder à administração da terapêutica prescrita, detetando os seus 

efeitos e atuando em conformidade, devendo, em situação de 

emergência e tendo como finalidade a manutenção ou recuperação das 

funções vitais, agir de acordo com a qualificação e os conhecimentos 

que detêm;  

 Participar na elaboração e concretização de protocolos referentes a 

normas e critérios para administração de tratamentos e medicamentos;  

 Proporcionar ao utente ensino dirigido sobre a administração e 

utilização de medicamentos ou tratamentos. 

Quanto às contrapartidas remuneratórias, atualmente em Portugal, a nível do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) existe uma tabela de remunerações 

regulamentada através do Decreto-Lei nº 122/2010 de 11 de Novembro 

passível de ser aplicada a nível operacional. No entanto a profissão de 

Enfermagem pode ser desenvolvida no sector público, privado ou por conta 

própria, sendo que, estas últimas situações as remunerações são acordadas 

diretamente com o enfermeiro através de contrato individual de trabalho ou em 

regime de prestação de serviços.  

No que concerne às condições físicas e materiais segundo Cardoso (2005), 

estas a um nível geral deverão ter em conta as leis do direito laboral, i.e., 

deverão estar de acordo com o que vem regulamentado na Lei n.º 7/2009 de 

12 de Fevereiro, sendo que cada instituição em conjunto com o enfermeiro 

poderá personalizar os contratos, mas nunca, desrespeitando o que está 

regulamentado pela Lei citada anteriormente.  

Apesar da profissão Enfermagem ser considerada uma profissão liberal, cujo 

exercício da mesma pode ser exercido por conta própria ou por conta de 

outrem, i.e. num regime de trabalho autónomo ou subordinado, no âmbito 
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desta pesquisa bibliográfica daremos enfase aos profissionais de Enfermagem, 

cujo local de atuação se desenvolve em UCM, que inevitavelmente se 

encontram associadas a instituições hospitalares, podendo estas ser públicas 

ou privadas.  

Neste seguimento, assume vital importância a perceção do conceito de UCM. 

Existem diversas terminologias utilizadas para a distinguir o nível de 

assistência médica que pode ser utilizada ao serviço do doente grave  

(Direcção-Geral da Saúde [DGS], 2003): 

 Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente, Cirúrgica ou Médica;  

 Unidade de Alta ou Média Dependência; 

 Unidade de Cuidados Intermédios, etc.  

Segundo a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, existem três níveis de 

assistência intensiva que variam de acordo as valências disponíveis na 

unidade hospitalar assim como com as técnicas utilizadas nos serviços em si, 

e onde se inserem as UCM (in DGS, 2003): 

 Nível I – tem capacidade de monitorização de Eletrocardiograma (ECG), 

oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva de doentes, 

salvaguardando a capacidade de assegurar manobras de reanimação 

no local, no entanto, estando esta integrada na organização e 

assegurando a sua articulação com serviços de assistência intensiva 

superior se necessário; 

 Nível II – tem capacidade de monitorização contínua de ECG, oximetria 

de pulso, pressão arterial invasiva, assim como suporte de funções 

vitais através de ventilação não invasiva, administração e acesso a 

fármacos vasoativos, trombólise, cateterização venosa central, tendo 

assegurado a presença de um médico com preparação específica como 

é o caso das UCM.  

Tem também a capacidade de assegurar manobras de reanimação no 

local, podendo esta no entanto, ser efetuada a nível local ou estar 

integrada na organização. Por não existir uma obrigatoriedade a acesso 

a meios de diagnóstico e especialidades médico-cirúrgicas 

diferenciadas deverá garantir a sua articulação com serviços com 

assistência intensiva superior; 
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 Nível III – além das capacidades referidas nos serviços com assistência 

intensiva de Nível I e II, acrescenta-se outros tipos de monitorização 

(e.g. monitorização do débito cardíaco e eletroencefalograma), assim 

como outros meios de suporte de funções vitais (e.g. ventilação 

invasiva, técnicas de substituição renal).  

Este tipo de serviços de assistência intensiva normalmente designados 

por Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), preferencialmente deverá 

ser constituído por recursos humanos próprios (médicos e enfermeiros), 

com assistência médica especializada (subespecialidade de medicina 

intensiva), tendo obrigatoriamente de ter acesso a meios de diagnóstico 

e especialidades médico-cirúrgicas diferenciadas.  

Segundo definição da Direcção-Geral da Saúde de Portugal (DGS, 2003, p.6), 

UCM são “… locais dotados de capacidade de monitorização e tratamento 

(humanos e instrumentais), que permitem cuidar de doentes instáveis com 

disfunções de órgão e em risco de falência de funções vitais”.  

As UCM têm uma importância vital no panorama hospitalar, não somente por 

fornecer opções de cuidados mais especializados e uma monitorização 

eficiente dos doentes, mas também por diminuir os custos de internamentos 

desnecessários em serviços com assistência intensiva superior, como as UCI, 

assim como melhorar a utilização e readmissão em UCI, sendo que também 

diminui a taxa de mortalidade nos hospitais (Zimmerman, Knaus, Kolakowski e 

Draper; 1995) (DGS,2003). 

Assim, as UCM surgem como uma necessidade de otimizar recursos 

hospitalares, não somente físicos e materiais como humanos, recorrendo à 

articulação com serviços de maior ou menor assistência nos cuidados de 

saúde, contribuindo para um melhor acompanhamento, tratamento e 

continuidade de cuidados aos doentes em tempo oportuno, reduzindo custos 

(DGS, 2003).  

A perceção do conceito de UCM contribui para facilitar a perceção das funções 

do Enfermeiro que atua em contextos de UCM, que necessariamente são 

diferentes dos enfermeiros que exercem as suas funções em outras áreas 

distintas.  
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Assim, e seguindo a definição de Cardoso (2005) de descrição de funções e 

numa visão mais particular e operacional, o enfermeiro que trabalha em 

Cuidados Intermédios deverá receber o título de Enfermeiro de Cuidados 

Intermédios (ECI), no entanto, esta identificação é apenas utilizada a nível da 

organizacional, uma vez que as designações oficiais atribuídas pela OE 

apenas definem os títulos de Enfermeiro e Enfermeiro Especialista (Hospital 

Dr. José de Almeida [HJA], n.d.) (OE, 2009).  

Tal como os restantes Enfermeiros nas diferentes áreas de atuação, o ECI 

deverá ter como objetivo da sua prática de cuidados o que está definido e 

contemplado pela OE.  

No entanto, o objetivo da dessa prática de cuidados difere na especificidade 

do desenvolvimento da sua prática de cuidados, sendo que esta especificidade 

obriga o ECI a ter como objetivo major a prestação de cuidados diferenciados 

a pessoas com funções vitais em risco e que, por isso, necessitam da 

utilização de técnicas, terapêuticas e equipamentos apenas acessíveis em 

determinados ambientes, como serviços com assistência em medicina 

intensiva (HJA, n.d.). 

No que se relaciona com o conteúdo da função do ECI, i.e., as atividades em 

que a sua função se decompõe poderão variar pontualmente nas diversas 

organizações de saúde consoante as práticas e politicas internas instituídas, 

contudo, o core de atividades aplicada a este tipo de unidades normalmente 

segue os mesmos princípios bases.  

Assim, o ECI no seu contexto de atuação deverá ter como principais atividades 

(HJA, n.d.):  

 Participação ativa na "passagem de turno" como recetor/emissor de 

informação de doentes; 

 Prestação de cuidados de higiene e conforto; 

 Preparação e administração terapêutica e registo da mesma; 

 Prestação de cuidados gerais e específicos do doente de acordo com as 

normas, rotinas e protocolos de serviço; 

 Colaboração com a equipa médica na execução de exames 

complementares de diagnóstico/tratamento; 
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 Supervisão de tarefas delegadas a outros profissionais do serviço; 

 Manutenção da organização, funcionalidade, limpeza e desinfeção, 

assim como da preparação da unidade dos doentes; 

 Supervisão da limpeza/desinfeção da unidade da doente efectuada por 

outros profissionais; 

 Registo bi-horário de sinais vitais e balanço hídrico; 

 Registo bi-diário da pressão venosa central, Escala de Coma de 

Glasgow ou Escala de Sedação de Ramsay; 

 Registo de pelo menos duas vezes ao turno, da temperatura corporal; 

 Esclarecer dúvidas e acompanhar o doente, familiares e pessoas 

significativas; 

 Elaboração de registos de Enfermagem de cada doente atribuído; 

 Efetuar balanços hídricos parciais bi-diáriamente; 

 Preparação e colheita de espécimes para análise; 

 Efetuar o acolhimento de doentes recém-chegado; 

 Orientação de alunos da Licenciatura em Enfermagem em fase de 

Ensino Clínico; 

 Acompanhar o transporte intra e extra-hospitalar de doentes para 

realização de exames complementares de diagnóstico, tratamento 

específico ou transferência de serviço; 

 Colaborar na elaboração de normas e protocolos de serviço com vista a 

uma normalização de procedimentos. 

As UCM são serviços que usualmente estão inseridas em instituições de saúde 

de média ou grande dimensão, sendo que a nestas instituições o ECI deverá 

estar incluído no organograma da instituição. 

As instituições de saúde destas dimensões seguem uma estrutura hierárquica, 

pelo que, comummente a cada serviço da instituição está designado um 

Coordenador de Enfermagem que hierarquicamente responde ao Enfermeiro 

Diretor da Instituição de Saúde.  
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No organograma interno da UCM surge assim o Coordenador de Enfermagem, 

ou comummente designado como “chefe de enfermagem”,  como superior 

hierárquico dos recursos humanos de enfermagem do serviço. 

Geralmente nas UCM e nos outros serviços de saúde que trabalhem em 

jornada contínua, os recursos humanos de enfermagem estão acoplados em 

equipas por razões de gestão da continuidade dos cuidados de saúde e do 

horário de trabalho. 

Derivado deste fator, surge um novo papel hierárquico no seio de cada equipa, 

o papel de Enfermeiro Responsável de Equipa, que tem como acréscimo às 

atividades do ECI anteriormente descritas, orientar os restantes elementos da 

equipa na resolução de problemas, garantir o correto funcionamento do 

serviço, dar continuidade às orientações do Coordenador de Enfermagem e 

pontualmente a substituição deste ultimo em caso de ausência do mesmo.  

Por fim, e não menos importante, uma vez que são o maior grupo de 

profissionais deste tipo de unidades de saúde, surge o ECI na base da 

pirâmide hierárquica do serviço (HJA, n.d.).  

No que se refere às compartidas remuneratórias dos ECI, estas variam entre 

as instituições. Tal como foi referido anteriormente, o ECI poderá desenvolver 

a sua atividade no sector público ou privado, sendo que a nível público aplica -

se o estipulado por lei através do Decreto-Lei nº 122/2010 e a nível do setor 

privado as remunerações são negociadas entre a instituição de saúde e o 

enfermeiro.  

No que concerne às condições físicas e materiais, aplica-se o anteriormente 

descrito no decorrer da descrição de funções do Enfermeiro de Cuidados 

Gerais no que diz respeito às leis do direito laboral.  

Mais especificamente a nível dos condicionamentos do posto  de trabalho, i.e., 

as condições físicas do local trabalho, estas envolvem o conhecimento de 

materiais e equipamentos específicos de uma unidade assistência intensiva 

em medicina intensiva do Nível II, como são as UCM.  
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2.3. DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM ENFERMAGEM 

 

Na área da saúde sempre existiu um esforço elevado de forma a providenciar 

os melhores serviços de saúde às populações que deles necessitam, os 

consumidores de cuidados de saúde, o foco de trabalho na área da saúde .  

No entanto, e face à conjuntura mundial, este tema tem sido amplamente 

discutido uma vez que se trata de uma questão central e prioritária a nível 

político e social que contrasta com um verdadeiro transtorno governamental a 

nível económico e financeiro.  

São incalculáveis as medidas económicas e as manobras de gestão adotadas 

pelos governos por todo o mundo de modo a resolver os problemas verificados 

no sector da saúde, sendo que estas medidas e manobras influenciam 

diretamente as politicas de recursos humanos adotadas pelas organizações de 

saúde, grande parte das vezes sem uma eficácia garantida.  

Segundo Baumann (2007), cada vez mais os sistemas de saúde estão a ser 

postos à prova, fruto do desenvolvimento científico na área da saúde  que 

“cria” novas necessidades de saúde. 

Existe um aumento significativo nas necessidades de saúde que se 

incompatibiliza com as restrições financeiras da conjuntura mundial, refletindo -

-se num fraco investimento em infraestruturas como nos próprios recursos 

humanos do setor (Baumann, 2007).  

Atualmente a Enfermagem vivencia uma crise caraterizada por vários e 

complexos fatores tais como a escassez de enfermeiros, face às necessidades 

reais dos consumidores de cuidados de saúde e ambientes e contextos 

organizacionais pouco saudáveis (Baumann, 2007).  

Por seu lado, Campos (2004) refere que a profissão de Enfermagem além de 

complexa e dinâmica engloba variadas dimensões, desde da ética à filosófica, 

da social à económica, da técnica à política, sendo que quando desenvolvida 

em contexto organizacional seja ele público ou privado, todas estas dimensões 

necessariamente têm obrigatoriedade de se ajustarem às políticas 

organizacionais.  
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Assim, é compreensível que todas as medidas relacionadas com as políticas 

de recursos humanos adotadas têm consequências nos recursos humanos da 

área da saúde, e uma vez que a saúde não é monodisciplinar nem mono- 

profissional, estas políticas têm consequências nos recursos humanos de 

enfermagem. 

Em contexto organizacional é exigido aos recursos humanos de enfermagem 

competências e capacidades para desenvolver atividades de enfermagem de 

um modo eficiente, embora por vezes seja desprezado o fato da necessidade 

de recursos humanos em quantidade suficiente para atingir tal desígnio tendo 

em conta os padrões de qualidade que devem ser mantidos quando falamos 

de serviços de saúde. 

O fraco investimento nos recursos humanos, a precariedade das políticas de 

recursos humanos na área da saúde e da enfermagem, remunerações 

diminutas, carga de trabalho excessiva são algumas das circunstâncias que 

têm um impacto negativo no recrutamento e retenção de profissionais 

(Baumann, 2007). 

Por outro lado, também a produtividade, desempenho e satisfação profissional 

são afetadas, através de fatores como o stress e burnout que para além 

deteriorarem as condições de trabalho, em última instância reduzem a 

qualidade do serviço prestado e pondo por vezes mesmo em risco os 

consumidores de serviços de saúde que é considerado o foco da atividade em 

saúde (Baumann, 2007; Nunes, 2011). 

A redução de custos da saúde com base no fraco investimento nos recursos 

humanos não é uma medida atual, de acordo com a American Nurses 

Association [ANA] (2007), nos Estados Unidos da América durante a década 

passada as administrações das organizações de saúde implementaram 

medidas agressivas para a redução de custos no setor, sendo que a sua 

implementação fez-se repercutir nos profissionais de Enfermagem, uma vez 

que este grupo de profissionais representava a maior fatia de despesas em 

recursos humanos dentro das organizações.  

Tais medidas levaram a uma redução dos quadros de recursos humanos de 

enfermagem pondo em risco a segurança e a qualidade dos serviços 

prestados aos consumidores de serviços de saúde (ANA, 2007). 
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A importância e complexidade da área da saúde, pelas características dos 

serviços prestados, fazem emergir um desafio constante na melhoria dos 

sistemas de saúde, sendo que esta melhoria está intimamente relacionada 

com os recursos disponíveis e a sua aplicação, que por sua vez se relaciona 

com a demanda de serviços de saúde tendo em vista uma maior eficácia e 

eficiência.  

São múltiplos os fatores que condicionam o funcionamento das instituições de 

saúde, no entanto os recursos humanos constituem um dos fatores fulcrais, 

tornando a sua gestão necessariamente de extrema sensibilidade (Machado, 

2001). 

Frederico e Leitão (1999, p.105) definem recursos humanos como "as pessoas 

que integram, permanecem e participam na vida da empresa, qualquer que 

seja o seu nível hierárquico ou tarefa".  

As mesmas autoras (1999) consideram que a gestão de recursos humanos 

veio alterar o panorama da gestão de pessoas, considerando que os recursos 

humanos deverão ser geridos em conjunto com os outros recursos da 

organização numa perspetiva de um planeamento estratégico organizacional, 

tendo em consideração fatores como: 

 A motivação e satisfação pessoal dos recursos humanos;  

 A formação com o intuito do desenvolvimento organizacional ; 

 A análise do desempenho das atividades das funções exercidas pelos 

recursos humanos desagregada dos resultados organizacionais. 

Esta conceção baseia-se no fato das organizações estarem condicionadas 

pelas capacidades, aptidões e motivações dos seus recursos humanos, que 

orientam as suas atividades de modo a alcançar tanto os objetivos pessoais 

como os institucionais (Frederico e Leitão, 1999). 

Esta perspetiva simbiótica entre os recursos humanos e as organizações é de 

tal forma importante para ambos os intervenientes que a gestão de recursos 

humanos assume o papel de suporte e manutenção desta interação, onde 

entre as suas diversas vertentes surge o dimensionamento de recursos 

humanos. 
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Transpondo-nos para a Enfermagem, segundo Frederico e Leitão (1999) o 

dimensionamento de recursos humanos de enfermagem afirma-se como um 

processo que visa determinar as necessidades de recursos humanos de 

enfermagem tanto a nível quantitativo como qualitativo de forma a prestar 

cuidados a um determinado grupo de doentes e com a finalidade concretizar 

os objetivos organizacionais no que se refere aos recursos humanos, i.e., 

número, tipo e custo dos mesmos, bem como, contribuir para avaliar a 

qualidade dos cuidados de enfermagem.  

Frederico e Leitão (1999) reiteram que no dimensionamento de recursos 

humanos de enfermagem devem ser considerados fatores tais como:  

 Fatores externos e internos ao serviço de enfermagem; 

 Contextuais; 

 Estrutura física da instituição de saúde; 

 Comunicação e circulação; 

 Características demográficas dos consumidores de cuidados de saúde; 

 Dados estatísticos dos serviços da organização; 

 Relações funcionais entre serviços de enfermagem; 

 Produtividade e organização. 

Predero (2004) define a finalidade do dimensionamento de recursos de 

humanos de enfermagem como a previsão de profissionais necessário para 

prestar cuidados de enfermagem, de acordo com a capacidade instalada da 

organização, a complexidade dos cuidados e o modo de organização desses 

cuidados. 

De uma forma mais contundente podemos proferir que o dimensionamento de 

recursos humanos de enfermagem tem com finalidade a previsão da 

quantidade de enfermeiros necessários para direta ou indiretamente atender 

às necessidades de cuidados de enfermagem requisitadas pelos consumidores 

de serviços de saúde (Kurcgant et al., 2001).  

A evolução das ciências sociais e da própria gestão de recursos  humanos fez 

com que processos de gestão organizacional, tal como o de dimensionamento 

de recursos humanos, deixassem de ser baseados em dados subjetivos de 
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acontecimentos vivenciados em experiências e acontecimentos precedentes, 

começando-se a desenvolver e instituir metodologias e instrumentos 

comprovados cientificamente que dessem um suporte fidedigno para o 

dimensionamento de recursos humanos. 

Machado (2001) considera o dimensionamento de recursos humanos de 

enfermagem como uma matéria complexa onde o cálculo nunca é exato, uma 

vez que este pode variar decorrente de várias condicionantes tais como o 

dinamismo quanto ao número e ao tipo de funções a desempenhar.   

Esta circunstância prende-se com o fato do ato de cuidar em Enfermagem por 

si só ser complexo, uma vez que comporta várias dimensões das suas funções 

previamente definidas que podem ser exercidas conjuntamente ou 

autonomamente no mesmo instante temporal (Machado, 2001). 

Atualmente no âmbito da saúde reconhecem-se vários métodos de 

dimensionamento de recursos de enfermagem.  

No entanto, nenhum destes métodos de dimensionamento de recursos 

humanos poderá ser considerado pelos seus autores como imutável e perfeito.  

Cada um deles tem as suas vantagens, assim como limitações fruto da 

complexidade do ato de cuidar em enfermagem, uma vez que este engloba 

várias dimensões que não são mensuráveis, assim como dificilmente serão 

quantificadas com rigor, e.g., ao desenvolver um procedimento de relação de 

ajuda com um doente, este procedimento de enfermagem é de difícil a 

medição e qualificação, uma vez que depende tanto do profissional de 

enfermagem, tanto como de quem é objeto de tal prática, o doente, podendo 

ser este um procedimento contínuo ou pontual e sempre impar no tempo, 

mesmo considerando os mesmos intervenientes. 

Uma das mais referenciadas e importantes teóricas de enfermagem, Collière 

(1999, p.235) traduz na sua definição de cuidar em enfermagem toda a 

complexidade do ato em si:  

“…prestar cuidados, tomar conta, é pr imeiro que tudo, um acto de vida, no sentido de 

que representa uma variedade infinita de actividades que visam manter, sustentar a 

vida e permitir-lhe continuar e reproduzir-se”. 

Por sua vez, Hesbeen (2000, p.11), outro teórico de referência em 

enfermagem transmite-nos que “…a prática do cuidar é uma arte e não uma 



2. Recursos humanos na saúde 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  29 

ciência”, confirmando assim as suspeitas sobre a complexidade das atividades 

de enfermagem. 

No entanto, apesar desta complexidade, o dimensionamento de recursos 

humanos de enfermagem é necessário de forma a garantir ganhos de 

eficiência para as organizações. Esta eficiência está sujeita ao tipo e a 

qualidade dos processos de dimensionamento.  

Segundo Gilles (1994), da mesma forma que se planeia as necessidades de 

cuidados de enfermagem dos doentes, é também necessário reunir o número 

de recursos humanos de enfermagem adequados de forma a garantir com 

qualidade a concretização de tais planos de prestações de cuidados de 

enfermagem. 

A gestão de recursos humanos tal como qualquer outra matéria é influenciada 

pelo enquadramento político, económico e social do mundo global, que 

atualmente nos dias que correm não é prazeroso tanto a nível global como a 

nível nacional.  

Atualmente devido à crise económica global, as nações defrontam-se com 

várias condicionantes, onde a redução de custos em todas as áreas de 

atuação impera como uma necessidade de sobrevivência dos sistemas 

financeiros, sendo que a saúde não escapa a esse objetivo, até porque é das 

áreas mais dispendiosas para a governamentação. 

Segundo Candeias (2003), em Portugal as despesas com os recursos 

humanos apenas de enfermagem nas instituições hospitalares, em termos 

salariais, rondam a volta de 16% do total das despesas das organizações com 

recursos humanos. 

Este fato enaltece a problemática do dimensionamento de recursos humanos 

de enfermagem, pois estes constituem o principal ativo das unidades de saúde 

tornando-se assim um ponto fulcral da maior importância para os gestores em 

enfermagem (Macaia,2006). 

No entanto, a redução de custos cega para a obtenção de objetivos globais 

muitas vezes influencia as tomadas de decisão em diversas áreas, sendo 

muitas vezes essas tomas de decisão exercidas com base em decisões 

politicas em vez de serem tomadas com base em indicadores objetivos .  
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Este panorama põe em risco várias atividades e serviços básicos, onde se 

insere a saúde e o dimensionamento de recursos humanos tanto de  saúde, 

como especificamente o dimensionamento de recursos humanos de 

enfermagem uma vez que se trata do maior grupo profissional a atuar na área 

da saúde. 

Assim, é importante que possamos impor nesta conjuntura metodologias que 

justifiquem cientificamente o dimensionamento de recursos humanos, de forma 

a manter a qualidade dos serviços de saúde prestados aos consumidores de 

cuidados de saúde, uma vez que a saúde é considerada como um pilar 

fundamental do desenvolvimento das sociedades nas suas variadas 

dimensões. 

Sendo que, um dimensionamento eficaz de recursos humanos traduz-se pelo 

aumento da produtividade e evidentemente por uma diminuição dos custos nas 

unidades de saúde (Macaia,2006). 

Neste seguimento, Frederico e Leitão (1999) sugerem modelos de 

metodologias para o dimensionamento de recursos de enfermagem 

necessários para instituições hospitalares, sendo que destas podem-se 

destacar:  

 Metodologia descritiva, que utiliza com base os dados hospitalares, tais 

como taxas de ocupação, número de admissões de doentes, números 

de altas, etc., assim como, outras variáveis mensuráveis com horas de 

cuidados e proporção de pessoal; 

 Metodologia administrativa, mais vocacionada para unidades 

específicas no ambiente hospitalar e que tem como base a identificação 

das tarefas, fluxo e organização do trabalho; 

 Metodologia de pesquisa operacional, que através da utilização de 

dados reais trabalhados por modelos matemáticos tenta estudar 

realidades, explorando procedimentos de forma a alcançar as melhores 

soluções para os problemas identificados. 

Frederico e Leitão (1999) referem que em Portugal o critério mais utilizado 

para o dimensionamento dos recursos humanos de enfermagem é o rácio 

enfermeiro por cama disponível, conhecidos como parte dos fatores 

estruturais, mas que essa filosofia tem-se revelado inadequada uma vez que 
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não tem em consideração as necessidades do consumidor de cuidados de 

saúde. 

Estas considerações são de extrema importância uma vez que não existem 

dois doentes iguais, com diagnósticos iguais, o que se deverá traduzir por 

cuidados diferenciados para a pessoa singular que passa pelo processo de 

doença, derivado das diferentes necessidades que apresenta no momento 

(Frederico e Leitão,1999). 

Deste modo, é percetível que não podemos usar apenas as listas de dados 

dos doentes ou diagnósticos para determinar as necessidades de recursos 

humanos de enfermagem. (Frederico e Leitão,1999).   

Neste seguimento, é de fácil compreensão que a quantificação dos cuidados 

de enfermagem deve basear-se nos cuidados efetuadas a cada doente e não 

na extrapolação de resultados de cuidados efetuados a doentes com 

diagnósticos semelhantes, na tentativa de uma estandardização rotineira de 

cuidados de enfermagem. 

Compreende-se facilmente que o critério de dimensionamento dos recursos 

humanos de enfermagem por rácio de enfermeiro por cama disponível  torna-se 

estático e inadequado, não podendo ser utilizado como referência, uma vez 

que só teria coerência face a realidades hospitalares similares, com 

populações alvo idênticas.  

Assim, é de fácil análise que as necessidades de dimensionamento de 

recursos humanos de enfermagem devem coincidir o mais possível com a 

realidade onde a organização de saúde se insere tendo em conta fatores 

geográficos e demográficos. 

Ao nos pronunciarmos sobre dimensionamento de recursos humanos de 

enfermagem, temos inevitavelmente de nos referir à carga de trabalho de 

enfermagem, sendo esta tem como finalidade a determinação de um número 

baseado numa efetiva avaliação das necessidades dos doentes (Macaia, 

2006). 

Os índices de avaliação de carga de trabalho de enfermagem têm sido 

frequentemente utilizados como instrumentos de gestão e na atualidade são 

considerados como instrumentos fundamentais no planeamento e avaliação de 
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unidades de saúde, tanto a nível de gestão de custos como a nível de gestão 

de recursos humanos. 

Estes índices ou instrumentos de medição de carga de trabalho  de 

enfermagem visam classificar e calcular o tempo necessário para desenvolver 

as atividades e cuidados de enfermagem prestados para e ao doente, 

transformando esse tempo em número de enfermeiros (Nunes,2011). 

No entanto, é necessário adequar os instrumentos de medição de carga de 

trabalho aos contextos onde eles são aplicados, e.g., o NAS na sua essência 

baseia-se na avaliação em tempo real da duração das atividades de 

enfermagem, independentemente da gravidade da doença dos beneficiários 

dos cuidados em serviços que prestam assistência intensiva (Miranda et al., 

2003a).  

A temática do dimensionamento de recursos humanos em enfermagem tem 

interposto as inúmeras vertentes complexas da prestação do serviço de saúde  

ao consumidor, entre elas a qualidade do serviço de saúde prestado, a 

satisfação do consumidor, a carga de trabalho de enfermagem, assim como 

contenção de custos, situação que é cada vez mais vivenciada em grande 

parte das organizações de saúde. 

A importância do tema do dimensionamento de recursos humanos na saúde e 

particularmente para este estudo, de recursos humanos de enfermagem é vital 

para a qualidade dos serviços de saúde prestados às populações, desta forma,  

“…importa aferir das realidades e dimensionar o que é necessário. Porque há 

dimensões e pressupostos irrenunciáveis” (Nunes, 2011, p.7).”   
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3. TRABALHO DE CAMPO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

O método científico rege-se pela observação de um fenómeno e posterior 

levantamento de questões sobre o mesmo, utilizando para isso um conjunto de 

técnicas e normas científicas de forma a enunciar e tentar decifrar um 

problema de uma forma imparcial, com a intenção de aquisição objetiva e 

sistemática de conhecimento.  

Deste modo, emerge a pergunta de partida da investigação, questão fulcral do 

estudo e para a qual é nosso intuito tentar dar uma resposta cabal. 

Consequentemente emergem as perguntas derivadas da investigação, que 

representam questões sobre aspetos relevantes que podem ajudar a perceber 

o fenómeno em estudo. Sendo a formulação das perguntas de partida e 

derivadas parte da fase inicial do método científico, estas já foram 

anteriormente determinadas no primeiro capítulo desta dissertação nos pontos 

1.3. e 1.4. respetivamente.  

Deste mesmo modo surgem as hipóteses que são sugestões de possíveis 

respostas à pergunta de partida da investigação, sendo que estas 

anteriormente levantadas nesta dissertação no ponto 1.6. deverão apenas ser 

tidas em conta como conjeturas e nunca como linha condutora da 

investigação, uma vez que a pretensão do estudo será confirmá-las ou não, e 

não, ser influenciado por estas. 

Compreendido o que antecede em termos metodológicos este capítulo, o 

presente capítulo, trabalho de campo e análise de resultados, visa de uma 

forma sistematizada e organizada a apresentação e análise dos dados obtidos 

no terreno.  
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Assim, numa primeira fase retrata-se o que foi experienciado no decorrer da 

investigação, i.e., o que foi planificado para a recolha de dados de forma a 

juntar indícios que testem as hipóteses conjeturadas. Numa segunda fase, 

através da análise de resultados, confirma-se ou não as hipóteses levantadas 

na fase inicial, dando assim resposta à pergunta de partida da investigação. 

Reveste-se também de importância neste capítulo a explanação do 

instrumento de recolha de dados utilizado no contexto deste estudo científico, 

o Nursing Activities Score (NAS). 

 

 

3.2. OBJETIVOS DO TRABALHO DE CAMPO  

De entre os objetivos propostos, com esta parte do trabalho pretende-se 

verifica se, tal como está proposto pela DGS (2003, p.17) nos requisitos 

mínimos para Unidades Intermédias de nível II, i.e., nos SCI, deverá ser 

assegurado um rácio de “um enfermeiro por cada 4 a 6 cama, nas 24 horas” , 

ou se tal como é recomendado pela California Nurses Association, este rácio 

deverá ser de um enfermeiro por cada 3 doentes (in ICN,2006).  

Deste mesmo modo, pretende-se também perceber de entre os cuidados de 

enfermagem prestados no contexto de um SCI, quais aqueles que têm 

influenciam de uma forma evidente o rácio enfermeiro/doente e aqueles que 

não têm tal expressão. 

Assim, pretendeu-se responder à pergunta de partida e às perguntas 

derivadas e ainda verificar a coerência ou incoerência das hipóteses 

formuladas anteriormente enunciadas no primeiro capítulo. 

 

 

3.3. LOCAL DO ESTUDO - HOSPITAL X / SCI 

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos é de total importância 

referirmo-nos ao contexto onde foi levado a cabo a recolha de dados, uma vez 

que por acordo com a instituição hospitalar esta não será identificada no 

decorrer deste trabalho. 



3. Trabalho de campo e análise dos resultados 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  35 

Assim, o presente estudo de caso prático teve como alvo os doentes 

internados em um SCI, de um hospital com valências básicas, intermédias e 

diferenciadas do distrito de Lisboa.  

O Hospital X trata-se de uma instituição de saúde inserida na rede de 

hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, inserido na Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, tendo a sua área de influência limitada em 

um dos concelhos do distrito de Lisboa, albergando também em determinadas 

valências de saúde algumas freguesias de um concelho adjacente. Este 

hospital está capacitado com uma urgência do tipo geral com um nível de 

urgência médico-cirúrgica, uma unidade de cuidados intensivos polivalentes 

(UCIP), serviços de internamento de diversas especialidades, bloco operatório 

e uma unidade de cuidados intermédios (UCM). 

Apesar de não ser um hospital central, apresenta pela sua área de influência e 

pelos serviços que comporta uma grande afluência populacional, o que se 

torna relevante para a fiabilidade dos dados recolhidos.  

O SCI está então representado pela UCM, que se articula internamente em 

termos de transferência de doentes com os serviços de internamento, bloco 

operatório, urgência e unidade de cuidados intensivos polivalentes.  

A nível estrutural do edifício hospitalar, a UCM do Hospital X está integrada na 

mesma ala da UCIP e perto do bloco operatório central de modo a facilitar as 

transferências dos doentes em caso de emergência para valências de maior 

assistência intensiva, como o é a UCIP, ou assistência cirúrgica  de urgência, 

como é o bloco operatório. 

A UCM do Hospital X tem uma capacidade máxima de dez camas para receber 

doentes provenientes dos serviços hospitalares anteriormente nomeados, 

sendo que os cuidados de enfermagem são efetuados por uma equipa de 

enfermeiros em rotação entre os UCM e UCIP e em turnos rotativos. 

 

 

3.4. METODOLOGIA 

Com este trabalho de campo pretende-se investigar, por um lado, qual o rácio 

indicado no período em que foi conduzida a investigação, e por outro, 
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perceber nesse período qual o comportamento das atividades específicas de 

enfermagem segundo o NAS que determinam as variações de rácio 

enfermeiro/doente. Como se referiu no primeiro capítulo, para levar a cabo 

esta tarefa foi utilizado o NAS como instrumento de recolha de dados.  

Assim, este estudo trata-se de uma abordagem quantitativa, cujo campo de 

atuação se traduz na realidade observável, realçando indicadores e tendências 

observáveis tendo como meta da abordagem a descoberta das relações 

causa-efeito. (Polit, Beck e Hungler; 2004). Fortin (2003, p.22) fortalece esta 

conceção referindo que: 

O método de investigação quantitativa é um processo sistemático de colheita de dados 

observáveis e quantificáveis. É baseado na observação de factos objetivos, de 

acontecimentos e de fenómenos que existem independentemente do investigador. 

(Fortin, 2003, pp.22) 

A relação entre o pesquisador e o objeto da pesquisa conserva-se na 

neutralidade e objetividade, sendo o papel do pesquisador de observação, 

conservado um distância objetiva (Polit, Beck e Hungler; 2004).  

Este tipo de abordagem metodológica utiliza vários tipos de técnicas, entre as 

quais a utilização de instrumentos de medida, como é o caso do NAS, 

tratando-se de método de procedimento estatístico, cuja análise dos dados é 

efetuada através da interpretação dos cálculos estatísticos com o intuito de se 

conseguir obter generalizações sobre a sua natureza, ocorrência ou 

significado (Polit, Beck e Hungler; 2004; Marconi e Lakatos, 2007).  

 

 

3.4.1. UNIVERSO DA INVESTIGAÇÃO 

O instrumento de medida e recolha de dados, NAS, foi  aplicado no SCI do 

Hospital X na totalidade das 10 camas do serviço durante um período de 15 

dias consecutivos, no entanto aleatório quanto ao início da sua aplicação de 

forma a não corromper a veracidade da recolha de dados, perfazendo assim 

150 registos do instrumento. A aplicação do instrumento de medida da carga 

de trabalho de enfermagem, NAS, foi aplicada sem intercorrências, totalizando 

por isso a finalidade dos 150 registos. 
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Rodeia-se de interesse para o efeito a determinação da taxa de ocupação do 

serviço de forma perceber a importância deste tipo de serviço hospitalar . 

Assim, no decorrer da pesquisa a taxa de ocupação média do SCI do Hospital 

X referente ao número de registos do instrumento foi de 88%.Em termos 

diários o valor mais frequente de taxa de ocupação diária, i.e., a moda da taxa 

de ocupação manteve-se nos 90%, sendo que a menor taxa de ocupação 

diária verificada permaneceu nos 70%.  

 

 

3.4.2. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

Queijo (2008) refere que em estudos de contextos biomédicos são por vezes 

tomadas amostras geradas hipoteticamente, i.e., amostras resultantes de uma 

escolha natural ou obra da natureza. Esta conceção sustenta-se em Murteira 

(1990; in Queijo, 2008) que refere que em investigações na área biomédica é 

típico a utilização da amostra disponíveis no momento da pesquisa ou nos 

períodos disponíveis.  

Assim, o instrumento de recolha de dados e de mensuração da carga de 

trabalho de enfermagem, NAS, que é o suporte deste trabalho, após 

autorização dos autores para a sua utilização, através do contato com o 

Professor Dr. Dinis Reis Miranda (Apêndice D) e após autorização de 

aplicação do instrumento no Hospital X por parte Conselho de Administração 

(Anexo C) do mesmo hospital, foi preenchido no decorrer de 15 dias. 

Deste modo, participaram do estudo, todos os doentes internados para 

tratamento no SCI do Hospital X, e que permaneceram um mínimo de 6 horas 

no serviço, sendo que foram excluídos todos os doentes com internamentos 

inferiores a 6 horas. Assim, a amostra do presente estudo é composta pelos 

doentes internados e que foram consecutivamente admitidos para as 10 camas 

do SCI do Hospital X no período de 1 a 15 de julho de 2011, totalizando 150 

registos amostrais. 

Devido à dinâmica do SCI do Hospital X e para garantir a confiabilidade dos 

dados, a recolha de dados através do preenchimento da tabela do instrumento 

(Apêndice A) foi realizada pelo investigador diariamente, contando para 

suporte do seu preenchimento a pesquisa dos registos de enfermagem dos 
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doentes internados, assim como, entrevistas informais com o enfermeiro 

responsável pelo doente durante o turno da colheita de dados. 

 

 

3.4.3. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS - NURSING ACTIVITIES SCORE 

O instrumento utilizado é da autoria do Professor Dr.  Dinis Reis Miranda e 

seus colaboradores, que autorizou a sua utilização para este trabalho, após 

contato via correio eletrónico a 4 de janeiro de 2012 (Apêndice D).  

O instrumento de medida de carga de trabalho original (Anexo A) sofreu 

reajustamentos no âmbito da tradução e construção da tabela para 

preenchimento diário (Apêndice A), sendo que estes reajustamentos contaram 

com o apoio bibliográfico da dissertação de mestrado de Alda F. Queijo 

(2002), assim como o artigo de Alda F. Queijo em conjunto com Kátia G. 

Padilha (2009) que retratam a adaptação transcultural e validação do NAS 

para a língua portuguesa. 

O NAS na sua essência baseia-se na avaliação em tempo real da duração das 

atividades de enfermagem, independentemente da gravidade da doença dos 

beneficiários dos cuidados (Miranda et al., 2003a).  

De uma forma mais abrangente que os seus antecessores, o NAS visa medir a 

real carga de trabalho dos recursos humanos de enfermagem em Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI) através da quantificação das reais atividades de 

enfermagem e o grau de complexidade das mesmas no decorrer do turno de 

trabalho, ao invés de calcular o nível de gravidade dos doentes e 

correspondente carga de trabalho de enfermagem (Queijo, 2002).  

O NAS surge como um índice capaz de estimar a necessidade de recursos 

humanos de enfermagem num determinado serviço que preste assistência 

intensiva, auxiliando no cálculo orçamental relacionado com os recursos 

humanos de enfermagem bem como, permite justificar a necessidade de 

recursos humanos em decisões relativas ao recrutamento e seleção de 

recursos humanos de enfermagem para serviços que prestem assistência 

intensiva (Queijo, 2002). 
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O NAS na sua génese retrata-se como um instrumento de medida de carga de 

trabalho de enfermagem no contexto de UCI. A sua aplicação em SCI surge 

sustentado no fato destes serviços hospitalares também serem efetuada 

assistência intensiva (DGS, 2003).  

Mais recentemente, Armstrong, Heymans, Girbes e Spijkstra (2010) concluíram 

num estudo apresentado no 23º Congresso Anual da European Society of 

Intensive Care Medicine em Barcelona que o NAS pode ser aplicado para 

determinar a carga de trabalho da assistência de enfermagem em SCI. Os 

mesmos autores referem que o NAS oferece uma metodologia confiável e 

precisa de forma a ajustar a necessidade de recursos humanos de 

enfermagem às necessidades de cuidados dos doentes (Armstrong, Heymans, 

Girbes e Spijkstra, 2010). 

Para melhor compreensão do instrumento de recolha de dados, NAS, 

seguidamente haverá uma explicação do mesmo.  

 

 

3.5. NURSING ACTIVITIES SCORE  

O NAS surge atualmente como a versão mais recente dos índices de medida 

de carga de trabalho em UCI. Este é pois, fruto da evolução de vários índices 

de medida de carga de trabalho em UCI até à data atual (Queijo,2002). 

O nascimento do NAS surge com a aplicação do seu antecessor, Therapeutic 

Intervention Scoring System-28 (TISS-28), em 102 UCI a nível mundial, onde 

participaram 7 UCI portuguesas. Os dados recolhidos simultaneamente no 

período de uma semana a nível mundial, através do preenchimento do TISS-

28 e do registo de atividades dos profissionais de enfermagem em todos os 

turnos que compõe as 24 horas do dia foram recolhidos e analisados 

estatisticamente pela Foundation for Research on Intensive Care in Europe  

resultando na atribuição de pesos aos vários itens constituintes (Miranda et 

al., 2003a; Queijo,2002). 

Tal como já foi referido anteriormente, o NAS visa medir a carga real de 

trabalho dos recursos humanos de enfermagem em Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), o que aproximou este instrumento às reais atividades 
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desenvolvidas pelos recursos humanos de enfermagem (Miranda et al., 2003a; 

Queijo, 2002). 

A estrutura do NAS surge assim assumindo as principais atividades 

desenvolvidas num contexto de assistência intensiva pelos recursos humanos 

de enfermagem, sendo este organizado em 7 grandes grupos (Miranda et al., 

2003a): 

 Atividades básicas; 

 Suporte ventilatório; 

 Suporte cardiovascular; 

 Suporte renal; 

 Suporte neurológico; 

 Suporte metabólico; 

 Intervenções especiais. 

Estes 7 grupos que representam as principais atividades de enfermagem no 

contexto de assistência intensiva estão subdivididos em 23 itens, cada um 

destes itens com uma pontuação percentual definida pelo instrumento. A 

pontuação total obtida com a soma dos itens correspondentes às 

necessidades diretas e indiretas de cada doente em 24 horas de internamento, 

i.e., representa a percentagem de tempo na assistência intensiva ao doente  

por parte dos recursos humanos de enfermagem, podendo esta variar de zero 

a 100% ou superior, sendo que o valor de 100% equivale à necessidade de um 

profissional de enfermagem (Conishi, 2007; Queijo,2002).  

De modo a melhor compreensão do instrumento NAS seguidamente será 

descrita e explicada cada um dos grupos e respetivos itens. 

Assim, o primeiro grupo de atividades de enfermagem referenciada no NAS 

são as atividades básicas, tal como vem expresso na Tabela 1: NAS – 

Atividades básicas.  

 

Tabela 1: NAS – Atividades básicas. 

ACTIVIDADES BÁSICAS Pontuação 

1. MONITORIZAÇÃO E CONTROLES i.m.e. 

1a. Sinais vitais horários, cálculo e registo regular do balanço hídrico. 4,5 

1b. Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 2 horas ou mais 
em algum plantão por razões de segurança, gravidade ou terapia, tais como: 
ventilação mecânica não invasiva, desmame, agitação, confusão mental, posição 
prona, procedimentos de doação de órgãos, preparo e administração de fluidos ou 
medicação, auxílio em procedimentos específicos.  

12,1 
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1c. Presença à beira do leito e observação ou atividade contínua por 4 horas ou mais em 
algum plantão por razões de segurança, gravidade ou terapia, tais como os 
exemplos acima.  

19,6 

2. INVESTIGAÇÕES LABORATORIAIS: bioquímicas e microbiológicas 4,3 

3. MEDICAÇÃO, exceto drogas vasoactivas 5,6 

4. PROCEDIMENTOS DE HIGIENE i.m.e. 

4a. Realização de procedimentos de higiene tais como: curativos de feridas e cateteres 
intravasculares, troca de roupa de cama, higiene corporal do paciente em situações 
especiais (incontinência, vómito, queimaduras, feridas com secreção, curativos 
cirúrgicos complexos com irrigação), procedimentos especiais (ex. isolamento), etc. 

4,1 

4b. Realização de procedimentos de higiene que duram mais do que 2 horas, em algum 
plantão. 

16,5 

4c. Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 4 horas, em algum 
plantão. 

20,0 

5. CUIDADOS COM DRENOS – Todos (exceto sonda gástrica) 1,8 

6. MOBILIZAÇÃO E POSICIONAMENTO incluindo procedimentos tais como: mudança de 
decúbito, mobilização do paciente; transferência da cama para a cadeira; mobilização 
do paciente em equipa (ex. paciente imóvel, tração, posição prona). 

 

6a. Realização do(s) procedimento(s) até 3 vezes em 24 horas. 5,5 

6b. Realização do(s) procedimento(s) mais do que 3 vezes em 24 horas ou com 2 
enfermeiros em qualquer frequência.  

12,4 

6c. Realização do(s) procedimento(s) com 3 ou mais enfermeiros em qualquer 
frequência. 

17,0 

7. SUPORTE E CUIDADOS AOS FAMILIARES E PACIENTES incluindo procedimentos 
tais como telefonemas, entrevistas, aconselhamentos. Frequentemente, o suporte e 
cuidado, sejam aos familiares ou aos pacientes permitem equipa continuar com outras 
actividades de enfermagem (ex. comunicação com o paciente durante procedimentos 
de higiene, comunicação com os familiares enquanto presente à beira do leito 
observando o paciente). 

i.m.e. 

7a. Suporte e cuidado aos familiares e pacientes requerem dedicação exclusiva por 
cerca de uma hora em algum plantão tais como: explicar condições clínicas, lidar 
com a dor e angústia, lidar com circunstâncias familiares difíceis. 

4,0 

7b. Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva por 
3 horas ou mais em algum plantão tais como: morte, circunstâncias trabalhosas (ex. 
grande numero de familiares, problemas de linguagem, familiares hostis).  

32,0 

8. TAREFAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS i.m.e. 

8a. Realização de tarefas de rotina tais como: processamento de dados clínicos, 
solicitação de exames, troca de informações profissionais (ex. passagem de plantão, 
visitas clínicas). 

4,2 

8b. Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral 
por cerca de 2 horas em algum plantão tais como: atividades de pesquisa, aplicação 
de protocolos, procedimentos de admissão e alta.  

23,2  

8c.Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral 
por cerca de 4 horas ou mais de tempo em algum plantão tais como: morte e 
procedimentos de doação de órgãos, coordenação com outras disciplinas.  

30,0 

Fonte: Adaptado de Miranda et al. (2003a); Gonçalves, Padilha e Sousa (2007) e Queijo (2008). 

 

Seguidamente apresenta-se de um modo mais operacional os 8 itens que 

constam deste primeiro grupo – Atividades básicas (Miranda et al., 2003b; 

Gonçalves, Padilha e Sousa, 2007): 
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 O item 1 refere-se à monitorização e controles, sendo que os seus 

subitens autoexcluem-se:  

 Subitem 1a: aplica-se a doentes que não necessitem de mudanças 

frequentes no tratamento, no entanto, tendo monitorização de sinais 

vitais e observações de rotina de acordo com o funcionamento do 

serviço nas 24 horas. 

 Subitem 1b: aplica-se a doentes que por razões de segurança, 

gravidade ou de tratamento, necessitaram de uma monitorização 

mais apertada e observações mais frequentes por parte do 

profissional de enfermagem de acordo com o funcionamento do 

serviço nas 24 horas. 

 Subitem 1c: aplica-se a doentes que por razões de segurança, 

gravidade ou tratamento, necessitaram de medidas de monitorização 

e observação excecionais de acordo com o funcionamento do 

serviço nas 24 horas.  

 O item 2 refere-se às colheitas para investigações laboratoriais, 

aplicando-se este item aos doentes submetidos à colheita de espécimes 

para análise laboratoriais, com a participação de um profissional de 

enfermagem. 

 O item 3 refere-se à medicação, aplicando-se este item aos doentes a 

qual o profissional de enfermagem tenha administrado terapêutica, 

independentemente da via ou dosagem. Este item não deverá ser 

aplicado caso a medicação for apenas o soro de manutenção ou 

utilização de drogas vasoativas. 

 O item 4 refere-se aos cuidados de higiene ao doente, sendo que os 

seus subitens excluem-se mutuamente: 

 Subitem 4a: aplica-se aos doentes aos quais foram prestados 

cuidados de higiene de rotina de acordo com o funcionamento do 

serviço nas 24horas. 

 Subitem 4b: aplica-se aos doentes que por alguma razão, 

necessitaram da prestação de cuidados de higiene, com uma 

frequência para além do habitual nas 24 horas. 
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 Subitem 4c: aplica-se aos doentes que por alguma razão, 

necessitaram da prestação de cuidados de higiene, com uma 

frequência muito além do habitual nas 24 horas. 

 O item 5 refere-se aos cuidados com drenos, aplicando-se este item aos 

doentes que tenham instalado em si um sistema de drenagem. Este 

item não deverá ser aplicado às vias de drenagem gástrica ou 

administração entérica, uma vez que estão pontuadas no item 21. 

 O item 6 refere-se às técnicas de mobilizações e posicionamentos tais 

como mudança de decúbito, exercícios de mobilizações, transferências, 

mobilizações complicadas que requeiram mais elementos da equipa, 

etc.. Este item é composto de 3 subitens que autoexcluem-se: 

 Subitem 6a: aplica-se aos doentes submetidos a mobilizações e/ou 

posicionamentos até três vezes nas 24 horas.  

 Subitem 6b: aplica-se aos doentes submetidos a mobilizações e/ou 

posicionamentos mais de três vezes nas 24 horas, ou que requeiram 

a presença de 2 profissionais de enfermagem seja qual depreciando-

se a frequência do procedimento. 

 Subitem 6c: aplica-se aos doentes submetidos a mobilizações e/ou 

posicionamentos efetuadas por três ou mais elementos da equipa de 

enfermagem independentemente da frequência nas 24 horas. 

 O item 7 inclui procedimentos tais como: telefonemas, entrevistas, 

aconselhamentos, apoio emocional, explicação das condições de saúde 

do doente, etc.. Por vezes estas atividades são efetuada concomitante 

com outras atividades de enfermagem, sendo que este item apenas 

deverá ser contabilizado caso esse suporte e cuidados aos doentes e 

seus familiares for efetuado como um procedimento de dedicação 

exclusiva. Neste item os seus subitens excluem-se mutuamente: 

 Subitem 7a: aplica-se aos doentes cuja família ou o próprio, tenham 

necessitado de algum tipo suporte de uma forma exclusiva, com 

duração de cerca de uma hora no cômputo dos turnos nas 24h. 

 Subitem 7b: aplica-se aos doentes cuja família ou o próprio, tenham 

necessitado de algum tipo suporte de uma forma exclusiva, com 
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duração superior a três horas no cômputo dos turnos nas 24h (e.g. 

situações de falecimento do doente, circunstâncias especiais como 

grande número de familiares em visita, problemas de linguem, 

familiares hostis. 

 O item 8 refere-se à realização de tarefas administrativas e gerenciais 

diretamente relacionadas ao doente, sendo que o: 

 Subitem 8a: refere-se atividades de enfermagem neste âmbito 

consideradas de rotina.  

 Subitem 8b: refere-se a atividades de enfermagem neste âmbito que 

requeiram dedicação integral, consideradas com duração superior ao 

considerado de rotina. 

 Subitem 8b: refere-se a atividades de enfermagem neste âmbito que 

também requeiram dedicação integral, consideradas com duração 

excecionalmente superior ao considerado de rotina. 

O segundo grupo de atividades de enfermagem referenciada no NAS são as 

de suporte ventilatório, tal como vem expresso na Tabela 2: NAS – Suporte 

ventilatório.  

 

Tabela 2: NAS – Suporte ventilatório. 

SUPORTE VENTILATÓRIO Pontuação 

9. Suporte respiratório: Qualquer forma de ventilação mecânica/ventilação assistida com 
ou sem pressão expiratória final positiva, com ou sem relaxantes musculares; respiração 
espontânea com ou sem pressão expiratória final positiva (ex. CPAP ou BIPAP), com ou 
sem tubo orotraqueal; oxigénio suplementar por qualquer método.  

1,4 

10. Cuidados com vias aéreas artificiais. Tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia.  1,8 

11. Tratamento para melhora da função pulmonar. Fisioterapia torácica, espirometria 
estimulada, terapia inalatória, aspiração endotraqueal.  

4,4 

Fonte: Adaptado de Miranda et al. (2003a); Gonçalves, Padilha e Sousa (2007) e Queijo (2008). 

 

Este grupo subdivide-se em 3 itens que seguidamente serão apresentados de 

um modo mais operacional (Miranda et al., 2003b; Gonçalves, Padilha e 

Sousa, 2007): 

 O item 9 aplica-se a doentes utilizem qualquer tipo de suporte 

ventilatório ou oxigenioterapia. 
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 O item 10 aplica-se a doentes que necessitem de cuidados as vias 

aéreas artificiais. 

 O item 11 aplica-se a doentes que tenham recebido qualquer tipo de 

tratamento para melhoria da função pulmonar por parte do profissional 

de enfermagem, independentemente da frequência.  

O terceiro grupo de atividades de enfermagem descrita no NAS são as de 

suporte cardiovascular, tal como vem exposta na Tabela 3: NAS – Suporte 

cardiovascular.  

 

Tabela 3: NAS – Suporte cardiovascular. 

SUPORTE CARDIOVASCULAR Pontuação 

12. Medicação vasoactiva independente do tipo e dose. 1,2 

13. Reposição intravenosa de grandes perdas de fluidos. Administração de fluidos > 
3l/m

2
/dia, independente do tipo de fluído administrado. 

2,5 

14. Monitorização do átrio esquerdo. Cateter da artéria pulmonar com ou sem medida de 
débito cardíaco. 

1,7 

15. Reanimação cárdio-respiratória nas últimas 24 horas (excluído soco precordial).  7,1 

Fonte: Adaptado de Miranda et al. (2003a); Gonçalves, Padilha e Sousa (2007) e Queijo (2008). 

 

Este grupo subdivide-se em 4 itens que seguidamente serão apresentados de 

um modo mais operacional (Miranda et al., 2003b; Gonçalves, Padilha e 

Sousa, 2007): 

 O item 12 aplica-se aos doentes que tenham recebido qualquer tipo de 

medicação vasoativa, independentemente do tipo e dose.  

 O item 13 aplica-se aos doentes a quais tenham sido administrados 

quantidade superior a 4,5 litros de fluídos por dia, independentemente 

do tipo de fluido administrado.  

 O item 14 aplica-se a doentes que tenham implantado um cateter em 

artéria pulmonar. 

 O item 15 aplica-se a doentes que tenham tido uma paragem 

cardiorrespiratória nas últimas 24 horas, e tenham recebido medidas de 

reanimação, sendo excluído o soco precordial como medida de 

reanimação. 
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O quarto grupo de atividades de enfermagem descrita no NAS são as de 

suporte renal, tal como vem exposta na Tabela 4: NAS – Suporte renal.  

 

 
Tabela 4: NAS – Suporte renal. 

SUPORTE RENAL Pontuação 

16. Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas. 7,7 

17. Medida quantitativa de débito urinário (ex. sonda vesical de demora). 7,0 

Fonte: Adaptado de Miranda et al. (2003a); Gonçalves, Padilha e Sousa (2007) e Queijo (2008). 

 

Este grupo subdivide-se em 2 itens que seguidamente serão apresentados de 

um modo mais operacional (Miranda et al., 2003b; Gonçalves, Padilha e 

Sousa, 2007): 

 O item 16 aplica-se a doente que tenham recebido qualquer tipo de 

procedimento dialítico contínuo ou intermitente.  

 O item 17 aplica-se a doentes com controlo de diurese, com ou sem 

qualquer tipo de cateter urinário.  

O quinto grupo de atividades de enfermagem descrita no NAS são as de 

suporte neurológico, tal como vem exposta na Tabela 5: NAS – Suporte 

neurológico.  

 

Tabela 5: NAS – Suporte neurológico. 

SUPORTE NEUROLÓGICO Pontuação 

18. Medida de pressão intracraniana. 1,6 

Fonte: Adaptado de Miranda et al. (2003a); Gonçalves, Padilha e Sousa (2007) e Queijo (2008). 

 

Deste grupo apenas consta um item, o item 18 que se refere às atividades de 

enfermagem no âmbito do suporte neurológico, aplicando-se este item a todos 

os doentes que haja necessidade de monitorização da pressão intracraniana 

(Miranda et al., 2003b; Gonçalves, Padilha e Sousa, 2007).  

O sexto grupo de atividades de enfermagem descrita no NAS são as de 

suporte metabólico, tal como vem exposta na Tabela 6: NAS – Suporte 

metabólico.  
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Tabela 6: NAS – Suporte metabólico. 

SUPORTE METABÓLICO Pontuação 

19. Tratamento da acidose/alcalose metabólica complicada. 1,7 

20. Hiperalimentação intravenosa. 2,8 

21. Alimentação enteral. Através de tubo gástrico ou outra via gastrointestinal.  1,3 
Fonte: Adaptado de Miranda et al. (2003a); Gonçalves, Padilha e Sousa (2007) e Queijo (2008). 

 

Este grupo subdivide-se em 3 itens que seguidamente serão apresentados de 

um modo mais operacional (Miranda et al., 2003b; Gonçalves, Padilha e 

Sousa, 2007): 

 O item 19 aplica-se a doentes aos quais tenham sido administradas 

drogas específicas para a correção terapêutica da acidose ou alcalose 

metabólica. 

 O item 20 aplica-se a doentes aos quais tenham sido administrados 

infusões através de via venosa central ou periférica, de forma a suprimir 

necessidades nutricionais. 

 O item 21 aplica-se a doentes que tenham recebido substâncias através 

de vias artificiais de alimentação a nível do sistema gastrointestinal, de 

forma a suprimir necessidades nutricionais. 

O sétimo e último grupo de atividades de enfermagem descrita no NAS são as 

intervenções específicas, tal como vem exposta na Tabela 7: NAS – 

Intervenções específicas. 

 

Tabela 7: NAS – Intervenções específicas. 

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS Pontuação 

22. Intervenções específicas na unidade de terapia intensiva. Intubação endotraqueal, 
inserção de marca-passo, cardioversão, endoscopias, cirurgia de emergência no último 
período de 24 horas, lavagem gástrica. Intervenções de rotina sem consequência 
direta para as condições clínicas do paciente, tais como: Raio X, ecografia, 
eletrocardiograma, curativos ou inserção de cateteres venosos ou arteriais não estão 
incluídos.  

2,8 

23. Intervenções específicas fora da unidade de terapia intensiva. Procedimentos 
diagnósticos ou cirúrgicos. 

1,9 

Fonte: Adaptado de Miranda et al. (2003a); Gonçalves, Padilha e Sousa (2007) e Queijo (2008). 
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Este grupo subdivide-se em 2 itens que seguidamente serão apresentados de 

um modo mais operacional (Miranda et al., 2003b; Gonçalves, Padilha e 

Sousa, 2007): 

 O item 22 aplica-se a doentes submetidos a qualquer intervenção 

diagnóstica ou terapêutica específicas efetuadas no próprio serviço.  

 O item 22 aplica-se a doentes submetidos a qualquer género de 

intervenção diagnostica ou terapêutica especifica realizada fora do 

serviço. 

Após a explicação do instrumento de recolha de dados, o NAS, apresentar -se-

á os resultados obtidos no trabalho de campo e consequente análise de 

resultados. 

 

 

3.6. EXPLORAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Chegou o momento da apresentação e interpretação dos resultados obtidos 

através da aplicação do instrumento NAS em contexto de um SCI. Para melhor 

compreensão e sistematização deste subcapítulo e com o intuito de ajudar a 

dar resposta às hipóteses levantadas, a exposição e análise dos resultados 

será efetuada tendo em conta os 7 grandes grupos de atividades descritas no 

instrumento NAS isoladamente. Posteriormente será efetuada a apresentação 

dos resultados globais obtidos para que através da sua análise sejam 

confirmadas, ou não, as hipóteses anteriormente levantadas de forma a chegar 

a uma orientação de resposta à pergunta de partida da investigação.  

Porque se tornaria demasiado exaustivo a descrição de todos os resultados 

refletidos durante a pesquisa efetuada, estes encontram-se disponibilizados no 

Apêndice E. 

 

 

3.6.1. CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM – ATIVIDADES BÁSICAS 

As atividades básicas de enfermagem são sem dúvida as ações de 

enfermagem que mais pesam na carga de trabalho dos enfermeiros em 
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qualquer serviço de internamento hospitalar. Assim, e embora as estas 

atividades de enfermagem não serem exclusivas das UCI ou UCM, pela 

especificidade dos ambientes onde se presta assistência intensiva, estas 

tomam outras proporções que se reflete num aumento da carga de trabalho de 

enfermagem.  

A Tabela 8 e o Gráfico 1 expressam o peso que as atividades básicas de 

enfermagem têm na carga de trabalho de enfermagem dos SCI no decorrer da 

investigação.  

 

Tabela 8: Carga de trabalho de enfermagem – atividades básicas. 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Score 350,3 447,7 468,2 416,4 462,6 499,9 434,3 337 
         

Dia 9 10 11 12 13 14 15  

Score 470,4 462,1 516,9 556,6 541,7 453,7 338  

 

Ao analisar os dados recolhidos no decorrer da investigação e apenas 

quantificando as atividades básicas, dá-nos acesso a um score médio de 

453,05 pontos diários, o que corresponde a uma necessidade de 4,53 

enfermeiros por turno para as 10 camas do SCI onde foi realizado o estudo. 

Os valores diários deste grupo como é possível visualizar no Gráfico 1 têm 

uma grande variabilidade que vai dos 338 aos 556,6 pontos, i.e., uma 

diferença de 218,6 pontos que é equivalente à necessidade ou não de 2,18 

enfermeiros por turno.  

 Estas discrepâncias estão relacionadas com a alguns dos itens quantificáveis 

no NAS no grupo das atividades básicas, com um peso superior e que 

condicionam amplamente o score parcial deste grupo de atividades de 

enfermagem. 

Relativamente aos dados recolhidos durante o período da investigação, os 

itens que mais evidenciaram e suportaram essa discrepância foram: 

 Procedimentos de higiene; 

 Mobilização e posicionamentos; 

 Tarefas administrativas e gerências.  
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Gráfico 1: Carga de trabalho de enfermagem – atividades básicas. 

 

No que se relaciona aos procedimentos de higiene estes são de previsão 

irregular, i.e., não são passiveis de se fazer uma previsão da necessidade 

destes cuidados uma vez que estes estão intimamente relacionados com 

necessidades pontuais dos doentes. No entanto, estes podem estar 

relacionados com o motivo do seu internamento, e.g., um doente cirúrgico terá 

uma necessidade aumentada de se efetuarem curativos de feridas em relação 

a um doente do foro médico.  

Quanto às mobilizações e posicionamentos, este item já é passível de se fazer 

uma previsão mais aprimorada, uma vez que este reflete na maioria das vezes 

as rotinas do serviço. Em contexto de um SCI e pela gravidade dos doentes, a 

mobilidade dos doentes por vezes está diminuída, sendo que os profissionais 

de enfermagem têm a obrigação de auxiliar nos posicionamentos e 

mobilizações dos doentes internados com o intuito de reduzir os efeitos 

adversos da imobilidade e prevenindo assim outras complicações, e.g., 

prevenção contra úlceras de pressão, etc..  

Contextualizando ao local de estudo onde decorreu esta investigação, todos 

os doentes encontram-se monitorizados como é praxis em ambientes de SCI, 

o que condiciona a mobilidade dos mesmos, confinando-os ao seu leito ou na 

melhor das hipóteses ao cadeirão, se o seu estado de saúde assim o permitir.  

Deste modo, no SCI onde decorreu o estudo a rotina de cuidados relativa a 

este item das atividades básicas vai de encontro a posicionamentos num 

máximo com intervalo máximo de 3 horas, o que contabilizado ao final do dia 

dá uma média de 8 posicionamentos diários por doente. Este fato justifica a 
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pontuação de 12,4 em todos os doentes internados no decorrer da recolha dos 

dados relativamente a este item, o que também contribui para um aumento do 

score do grupo das atividades básicas. 

Relativamente às tarefas administrativas e gerenciais, estas também têm um 

peso evidente no grupo das atividades básicas. Como é praxis em todos os 

serviços de internamento existe sempre uma passagem de turno o que justifica 

a pontuação mínima de 4,2 pontos diários por doente. Por outro lado, os SCI 

não são serviços de internamento prolongado, i.e., existe uma rotatividade 

abundante de doentes devido à sua articulação como os serviços de 

internamento, bloco operatório e UCI o que por vezes aumenta o tempo gasto 

em procedimentos de admissão e alta dos doentes. Este fato traduz-se no 

aumento do valor deste item de 4,2 para 23,3 pontos nesses casos, o que faz 

promove um aumento exponencial do valor deste grupo de atividades básicas. 

 

 

3.6.2. CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM – SUPORTE VENTILATÓRIO 

As atividades de enfermagem no âmbito do suporte ventilatório são outro dos 

grupos de intervenções de enfermagem que são bastante comuns em 

ambientes de SCI. Apesar do seu peso não ser tão evidente como no anterior 

grupo das atividades básicas em termos efetivos, estas são normalmente 

constantes nos SCI, refletindo assim o seu peso na carga de trabalho de 

enfermagem.  

A Tabela 9 e o Gráfico 2 expressam o peso que as atividades de enfermagem 

no âmbito do suporte ventilatório têm na carga de trabalho de enfermagem do 

SCI.  

 

Tabela 9: Carga de trabalho de enfermagem – suporte ventilatório. 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Score 23,6 29,4 33,8 30,6 26,2 21,8 19 20,4 
         

Dia 9 10 11 12 13 14 15  

Score 23,2 21,8 22,8 29 29 26,2 20,4  
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A análise dos dados recolhidos no decorrer da investigação e apenas 

quantificando as atividades de enfermagem no âmbito do suporte ventilatório, 

dá-nos acesso a um score médio de 25,15 pontos diários, o que corresponde a 

uma necessidade de 0,25 enfermeiros por turno enfermeiros por turno para as 

10 camas do SCI onde foi realizado o estudo. 

A variabilidade dos valores deste grupo de atividades, como é percetível na 

visualização do gráfico 2, relaciona-se com as necessidades específicas de 

alguns doentes que necessitam de cuidados excecionais no âmbito das 

intervenções de enfermagem a nível do suporte ventilatório. 

Relativamente aos dados recolhidos durante o período da investigação, os 

itens que são responsáveis pela variabilidade dos scores são: 

 Cuidados com vias aéreas artificiais;  

 Tratamento para melhoria da função pulmonar.  

 

 
Gráfico 2: Carga de trabalho de enfermagem – suporte ventilatório. 

 

Usualmente os cuidados com vias aéreas artificiais são pontuais em SCI. 

Devido à articulação dos SCI com serviços como bloco operatório e a UCI. Por 

vezes são admitidos doentes que se encontram entubados traquealmente, o 

que torna os cuidados com vias aéreas artificiais pontualmente parte das 

atividades de enfermagem no suporte ventilatório. De outra forma, podem ser 

admitidos por vezes doentes traqueostomizados aos quais são prestados 

cuidados com vias aéreas artificiais. 
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Garantido está o fato que os doentes com vias aéreas artificiais necessitam de 

tratamentos para melhoria da função pulmonar, para manutenção da 

permeabilidade da via aérea artificial, e.g., através da aspiração de secreções. 

Por outro lado o item de tratamento para a melhoria da função pulmonar, está 

também muitas vezes relacionado com doentes com patologias do foro 

respiratório.  

 

 

3.6.3. CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM – SUPORTE CARDIOVASCULAR 

Ao contrário dos anteriores grupos de atividades de enfermagem, as 

atividades no âmbito do suporte cardiovascular em SCI têm uma expressão 

quase nula e irregular. 

A Tabela 10 e o Gráfico 3 expressam o peso relativo que as atividades de 

enfermagem no âmbito do suporte cardiovascular têm na carga de trabalho de 

enfermagem do SCI onde decorreu o estudo. 

 

Tabela 10: Carga de trabalho de enfermagem – suporte cardiovascular. 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Score 0 0 0 0 0 0 0 1,2 
         

Dia 9 10 11 12 13 14 15  

Score 1,2 1,2 1,2 9,5 0 0 0  

 

A análise dos dados recolhidos no decorrer da investigação e apenas 

quantificando as atividades de enfermagem no âmbito do suporte 

cardiovascular, dá-nos acesso a um score médio de 0,95 pontos diários, o que 

corresponde a uma necessidade de 0,01 enfermeiros por turno enfermeiros por 

turno para as 10 camas do SCI onde foi realizado o estudo. 

O pico evidenciado no Gráfico 3 refere-se a um episódio isolado de 

reanimação cárdio-respiratória, sendo que os outros valores de 1,2 pontos 

referem-se a utilização de drogas vasoativas. 
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Durante o período do estudo não houve ocorrência do item 13, reposição 

intravenosa de grandes perdas de fluídos, que por vezes também ocorre em 

ambientes de SCI.  

 

 

Gráfico 3: Carga de trabalho de enfermagem – suporte cardiovascular. 

 

Por sua também não houve ocorrência do item 14, monitorização do átrio 

esquerdo, devido ao fato do SCI onde foi efetuado o estudo ser uma UCM 

polivalente, sendo que tais procedimentos pela sua especificidade são apenas 

efetuados em serviços especializados tais como SCI cardiovasculares ou UCI. 

 

 

3.6.4. CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM – SUPORTE RENAL 

As atividades de suporte renal são outro dos grupos de intervenções de 

enfermagem que são bastante constantes em ambientes de SCI. Este grupo 

ao contrário do seu antecessor é o segundo grupo com mais peso na carga de 

trabalho de enfermagem. 

A Tabela 11 e o Gráfico 4 expressam o peso que as atividades de enfermagem 

no âmbito do suporte renal têm na carga de trabalho de enfermagem do SCI.  

A análise dos dados recolhidos no decorrer da investigação e apenas 

quantificando as atividades de enfermagem no âmbito de suporte renal, dá -nos 

acesso a um score médio de 57,40 pontos diários, o que corresponde a uma 
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necessidade de 0,57 enfermeiros por turno enfermeiros por turno para as 10 

camas do SCI onde foi realizado o estudo.  

 

Tabela 11: Carga de trabalho de enfermagem – suporte renal. 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Score 56 63 63 56 63 63 49 49 
         

Dia 9 10 11 12 13 14 15  

Score 56 56 63 63 63 56 42  

 

Gráfico 4: Carga de trabalho de enfermagem – suporte renal. 

 

A variabilidade dos valores deste grupo de atividades, como é percetível na 

visualização do Gráfico 4, relaciona-se somente com a lotação do SCI, uma 

vez que o item 16, técnicas dialíticas intermitentes e de hemofiltração não 

ocorrem em SCI polivalentes, sendo este item apenas desenvolvido em SCI de 

nefrologia e UCI. Deste modo verifica-se apenas uma constante quantificação 

do item 17, medida quantitativa de débito urinário, que se relaciona  

diretamente com a lotação do serviço. 

É importante referir que o peso atribuído ao item 17 não se relaciona com a 

dificuldade da técnica, mas sim pelo modo rotineiro, horário ou bi -horário, 

como esta é desenvolvida em serviços de assistência intensiva. 
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3.6.5. CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM – SUPORTE NEUROLÓGICO  

As atividades de enfermagem no âmbito do suporte neurológico 

individualizadas no item 18, através medida da pressão intracraniana não se 

verificaram no período de recolha de dados para este estudo, ta l com é 

percetível na Tabela 12.  

 

Tabela 12: Carga de trabalho de enfermagem – suporte neurológico. 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Score 0 0 0 0 0 0 0 0 
         

Dia 9 10 11 12 13 14 15  

Score 0 0 0 0 0 0 0  

 

O valor nulo deste grupo de atividades de enfermagem relaciona-se com o fato 

que este tipo de ações não ocorrer usualmente em SCI polivalentes, sendo o 

item 18, medida da pressão intracraniana apenas desenvolvido em serviços 

específicos de neurologia, trauma ou mesmo UCI.  

 

 

3.6.6. CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM – SUPORTE METABÓLICO  

O grupo de atividades de enfermagem no âmbito do suporte metabólico em 

SCI também tem uma expressão quase nula e irregular. 

A Tabela 13 e o Gráfico 5 expressam o peso relativo que as atividades de 

enfermagem no âmbito do suporte metabólico têm na carga de trabalho de 

enfermagem do SCI onde decorreu o estudo. 

 

Tabela 13: Carga de trabalho de enfermagem – suporte metabólico. 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Score 6,5 4,1 0 0 0 0 0 0 
         

Dia 9 10 11 12 13 14 15  

Score 0 0 0 0 1,3 2,8 4,1  
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A análise dos dados recolhidos no decorrer da investigação e apenas 

quantificando as atividades de enfermagem no âmbito do suporte 

cardiovascular, dá-nos acesso a um score médio de 1,25 pontos diários, o que 

corresponde a uma necessidade de 0,01 enfermeiros por turno enfermeiros por 

turno para as 10 camas do SCI onde foi realizado o estudo. 

 

 
Gráfico 5: Carga de trabalho de enfermagem – suporte metabólico. 

 

Durante o período do estudo não houve ocorrência do item 19, tratamento da 

acidose/alcalose metabólica complicada, que por vezes ocorre em ambientes 

de SCI.  

Relativamente aos itens 20 e 21, hiperalimentação intravenosa e alimentação 

enteral respectivamente, tal como referido anteriormente item dos 

procedimentos de higiene estes são de previsão irregular, i.e., não são 

possíveis fazer uma previsão da necessidade destes cuidados. 

A imprevisibilidade da necessidade destes cuidados está intimamente 

relacionada com as necessidades pontuais dos doentes e suas patologias, 

e.g., um doente do foro cirúrgico submetido a um procedimento cirúrgico de 

gastrectomia total terá necessariamente necessidade de hiperalimentação 

intravenosa, assim como um doente do foro médico em estado de coma 

também terá necessidade de alimentação enteral. 
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3.6.7. CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM – INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS 

Tal como os anteriores grupos de atividades de enfermagem de suporte 

cardiovascular e metabólico, as atividades no âmbito das intervenções 

específicas também têm uma expressão quase nula e irregular. 

A Tabela 14 e o Gráfico 6 expressam o peso relativo que as atividades de 

enfermagem no âmbito das intervenções específicas têm na carga de trabalho 

de enfermagem do SCI onde decorreu o estudo. 

 

Tabela 14: Carga de trabalho de enfermagem – intervenções específicas. 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Score 2,8 2,8 0 4,7 0 2,8 4,7 0 
 

Dia 9 10 11 12 13 14 15  

Score 0 0 2,8 0 2,8 1,9 2,8  

 

 

Gráfico 6: Carga de trabalho de enfermagem – intervenções específicas. 

 

Tal como no grupo de atividades de enfermagem anterior, também no grupo 

das intervenções específicas a previsibilidade da necessidade destas 

atividades relaciona-se com o estado de saúde pontual de cada doente. 

Durante o período do estudo houve a ocorrência de ambos os itens deste 

grupo, no entanto com maior prevalência do item 22, intervenções específicas 

dentro do SCI face ao item 23 intervenções específicas fora do SCI.  
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3.6.8. CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM – RESULTADOS GLOBAIS 

Após termos descortinado cada um dos grupos de atividades de enfermagem, 

torna-se imprescindível uma visão global dos dados para uma análise dos 

resultados globais obtidos. O Gráfico 7 e a Tabela 15 resumem os resultados 

obtidos durante o período da colheita de dados efetuada.  

 

Legenda:   Atividades básicas  Suporte ventilatório  Suporte cardiovascular 
           Suporte renal  Suporte metabólico Intervenções específicas 

Gráfico 7: Carga de trabalho de enfermagem – scores diários. 

 

A análise dos dados recolhidos no decorrer da investigação quantificando o 

total de grupos de atividades de enfermagem, dá-nos acesso a um score 

médio de 539,68 pontos diários, o que corresponde a uma necessidade de 

5,40 enfermeiros por turno enfermeiros por turno para as 10 camas do SCI 

onde foi realizado o estudo.  

Considerando os dados recolhidos através da amostra, cujo desvio padrão 

para as médias diárias de enfermeiros é igual a 0,71, poderemos constituir um 

intervalo de confiança de 95% para a média que nos balizará a necessidade 

de enfermeiros para as 10 camas do SCI onde foi realizado o estudo nos 

valores de 5 a 5,8 enfermeiros por turno. 
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Tabela 15: Carga de trabalho de enfermagem – scores diários vs. scores por grupo de atividades. 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 

Atividades básicas 350,3 447,7 468,2 416,4 462,6 499,9 434,3 377 

Suporte ventilatório 23,6 29,4 33,8 30,6 26,2 21,8 19 20,4 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 1,2 

Suporte renal 53 63 63 56 63 63 49 49 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 6,5 4,1 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 2,8 2,8 0 4,7 0 2,8 4,7 0 

Scores diário 439,2 547 565 507,7 551,8 587,5 507 447,6 

         

Dia 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 
Score 

/ grupo 

Atividades básicas 470,4 462,1 516,9 556,6 541,7 453,7 338 6795,8 

Suporte ventilatório 23,2 21,8 22,8 29 29 26,2 20,4 337,2 

Suporte cardiovascular 1,2 1,2 1,2 9,5 0 0 0 14,3 

Suporte renal 56 56 63 63 63 56 42 861 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 1,3 2,8 4,1 18,8 

Intervenções específicas 0 0 2,8 0 2,8 1,9 2,8 28,1 

Scores diário 550,8 541,1 606,7 658,1 637,8 540,6 407,3 8095,2 

 

Da análise dos dados recolhidos também se pode extrair a medida de 

tendência central, i.e., uma mediana de 5,5 enfermeiros por turno para as 10 

camas do SCI, assim como os valores que ocorrem com mais frequência, i.e., 

uma moda de 5,4 enfermeiros por turno para as mesmas 10 camas do SCI.  

No decorrer dos 15 dias da aplicação do instrumento, extrai-se também os 

valores máximos e mínimos referentes às necessidades de enfermeiros, sendo 

que o valor máximo ocorreu no 12º dia, com a necessidade de 6,6 

enfermeiros, e o valor mínimo ocorreu no 15º dia com a necessidade de 4,1 

enfermeiros. 

Por sua vez a Tabela 16 confronta os scores máximos teóricos por grupo de 

atividades de enfermagem em 10 camas do SCI no decorrer de 15 dias  com os 

scores obtidos por grupo de atividades de enfermagem no decorrer da 
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investigação de forma a uma melhor perceção do peso relativo na carga de 

trabalho de enfermagem de cada um dos grupos de atividades. 

 

Tabela 16: Scores máximos teóricos vs. scores por grupo de atividades e sua percentagem 
referente a 10 camas e 15 dias. 

Dia Score máximo teórico Score obtido por grupo de atividadeº % 

Atividades básicas 19545 6795,8 34,77% 

Suporte ventilatório 1140 377,2 33,09% 

Suporte cardiovascular 1875 14,3 0,76% 

Suporte renal 2205 861 39,05% 

Suporte neurológico 240 0 0% 

Suporte metabólico 870 18,8 2,16 

Intervenções específicas 705 28,1 3,99% 

Total 26580 8095,2 30,46% 

 

A análise dos dados da Tabela 16 ajudar-nos-á a confirmar as hipóteses 

levantadas inicialmente no capítulo 1 desta dissertação. A utilização da Tabela 

16 tem uma importância vital uma vez que não se pode comparar os valores 

dos grupos de atividades entre si, por terem pontuações completamente 

dispares. Assim, a comparação é efetuada tendo como base os valores 

máximos teóricos para uma unidade com 10 camas no decorrer de 15 dias, tal 

como foi feito na prática no decorrer da investigação.  

Deste modo, temos:  

 Hipótese 1: As atividades básicas de enfermagem condicionam o rácio 

Enfermeiro/Doente em SCI. 

As atividades básicas de enfermagem têm um peso preponderante na 

carga de trabalho de enfermagem decorrente do peso da pontuação 

atribuída ao grupo de atividades. No decorrer do estudo realizado este 

grupo foi responsável por 83,95% da carga de trabalho total de 

enfermagem. Este resultado explica-se pelo fato deste grupo de 

atividades abranger parte das outras atividades mais específicas, já que 

é impossível dissociar as atividades básicas das atividades específicas 
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de enfermagem, uma vez que se complementam e que a maioria das 

vezes desenvolvem-se simultaneamente.  

Ao confrontarmos os valores obtidos no decorrer do estudo com os 

valores máximos teóricos deste grupo de atividades de enfermagem 

percebemos no entanto qual o peso dos resultados obt idos na prática e 

qual a sua percentagem face aos valores máximos teóricos.  

Assim, e face ao resultado percentual obtido de 34,77%, encaramos a 

Hipótese 1 como confirmada, na perspetiva da leitura de dados que 

considere a sua aplicação no terreno, uma vez que os resultados 

obtidos na prática retratam uma incidência superior a um terço do 

máximo teórico do grupo de atividades básicas de enfermagem. 

 Hipótese 2: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte 

ventilatório condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI. 

As atividades de enfermagem no âmbito do suporte ventilatório em 

termos globais não têm um peso tão preponderante como o grupo 

anterior, este grupo é responsável por 4,66% da carga de trabalho total 

de enfermagem no decorrer do estudo.  

No entanto, ao confrontarmos os valores obtidos no decorrer do estudo 

com os valores máximos teóricos deste grupo de atividades de 

enfermagem percebemos que estes retratam uma ocorrência percentual 

de 33,09% face aos valores máximos teóricos.  

Assim, e face a este resultado percentual encaramos a Hipótese 2 como 

confirmada, na perspetiva da leitura de dados que considere a sua 

aplicação no terreno, uma vez que os resultados obtidos na prática 

retratam uma ocorrência de quase um terço do máximo teórico do grupo 

de atividades de enfermagem no âmbito do suporte ventilatório. 

 Hipótese 3: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte 

cardiovascular condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI.  

As atividades de enfermagem no âmbito do suporte cardiovascular têm 

um peso quase nulo na carga de trabalho total de enfermagem no 

decorrer do estudo, este grupo é responsável por 0,18% da mesma.  
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Ao confrontarmos os valores obtidos no decorrer do estudo com os 

valores máximos teóricos deste grupo de atividades de enfermagem 

percebemos que estes retratam uma ocorrência de 0,76% face aos 

valores máximos teóricos.  

Assim, e face a este resultado percentual encaramos a Hipótese 3 como 

não confirmada. 

 Hipótese 4: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte renal 

condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI.  

As atividades de enfermagem no âmbito do suporte renal em termos 

globais é o segundo grupo de atividades de enfermagem que mais peso 

tem na carga de trabalho de enfermagem segundo os dados recolhidos. 

Este grupo é responsável por 10,64% da carga de trabalho total de 

enfermagem no decorrer do estudo.  

Ao confrontarmos os valores obtidos no decorrer do estudo com os 

valores máximos teóricos deste grupo de atividades de enfermagem 

percebemos que estes retratam uma ocorrência de 39,05% face aos 

valores máximos teóricos.  

Assim, e face a este resultado percentual encaramos a Hipótese 4 como 

confirmada, na perspetiva da leitura de dados que considere a sua 

aplicação no terreno, uma vez que os resultados obtidos na prática 

retratam uma ocorrência superior a um terço do máximo teórico do 

grupo de atividades de enfermagem no âmbito do suporte renal. 

 Hipótese 5: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte 

neurológico condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI. 

Não tendo sido observada nenhuma ocorrência de atividades de 

enfermagem no âmbito do suporte neurológico, encaramos a Hipótese 5 

como não confirmada. 

 Hipótese 6: As atividades de enfermagem no âmbito do suporte 

metabólico condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI.  

As atividades de enfermagem no âmbito do suporte metabólico têm um 

peso quase nulo na carga de trabalho total de enfermagem no decorrer 

do estudo, este grupo é responsável por 0,23% da mesma.  
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Ao confrontarmos os valores obtidos no decorrer do estudo com os 

valores máximos teóricos deste grupo de atividades de enfermagem 

percebemos que estes retratam uma ocorrência de 2,16% face aos 

valores máximos teóricos.  

Assim, e face a este resultado percentual encaramos a Hipótese 6 como 

não confirmada. 

 Hipótese 7: As atividades de enfermagem no âmbito das intervenções 

específicas condicionam o rácio Enfermeiro/Doente em SCI. 

As atividades de enfermagem no âmbito das intervenções específicas 

têm um peso quase nulo na carga de trabalho total de enfermagem no 

decorrer do estudo, este grupo é responsável por 0,35% da mesma.  

Ao confrontarmos os valores obtidos no decorrer do estudo com os 

valores máximos teóricos deste grupo de atividades de enfermagem 

percebemos que estes retratam uma ocorrência de 3,99% face aos 

valores máximos teóricos.  

Assim, e face a este resultado percentual encaramos a Hipótese 7 como 

não confirmada. 

Anteriormente já foi referido a importância das taxas de ocupação do local de 

colheita de dados para perceber a importância do SCI na estrutura hospitalar.  

 
Tabela 17: Score médio por doente diário vs. taxa de ocupação SCI. 

Dia Score médio por doente Taxa de ocupação SCI 

1 43,92 80% 

2 54,7 90% 

3 56,5 90% 

4 50,77 80% 

5 55,18 90% 

6 58,75 90% 

7 50,7 80% 

8 44,76 80% 

9 55,08 90% 

10 54,11 90% 

11 60,67 100% 

12 65,81 100% 

13 63,78 100% 

14 54,06 90% 

15 40,73 70% 
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Durante o decorrer do estudo a taxa de ocupação média do SCI foi de 88%, 

sendo que o mínimo da taxa de ocupação nesse mesmo período foi de 70% e 

obteve um máximo de 100%.  

No entanto, o interesse das taxas de ocupação vai para além desta perspetiva 

tal como está expresso na Tabela 17 e no Gráfico 8. 

Apesar de não haver uma relação proporcional entre a taxa de ocupação e o 

score médio por doente diário denota-se um acompanhamento da tendência 

aumento e redução do score médio por doente diário à medida que a taxa de 

ocupação aumenta ou reduz.  

 

Score médio por doente vs. Taxa de ocupação 

 
Legenda:   Score médio diário  Taxa de ocupação (%) 

Gráfico 8: Score médio diário vs. Taxa de ocupação diária 

 

Denota-se também uma tendência para que quando uma taxa de ocupação 

estabiliza ocorra um decréscimo do score médio por doente diário. 
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

4.1. CONCLUSÕES 

As conclusões têm como alicerce todo o trabalho de revisão da literatura efetuada no 

segundo capítulo, assim como trabalho de campo e análise de resultados efetuada no 

terceiro capítulo, tendo como objetivo dar resposta às perguntas de investigação 

indagadas no primeiro capítulo, assim como a reflexão sobre as hipóteses levantadas 

também no primeiro capítulo.  

Tendo como base o estudo efetuado estamos agora em condições de passar à 

apresentação das conclusões. 

Pretendia-se com este trabalho de investigação confirmar as recomendações 

propostas pela DGS (2003) e da California Nurses Association (2006) sobre os 

requisitos mínimos para SCI. Segundo a DGS (2003) os requisitos mínimos para SCI 

são de um enfermeiro para cada 4 a 6 doentes, por seu lado, e num estudo mais 

recente, a Californian Nurses Association (2006) recomenda um mínimo de um 

enfermeiro por cada 3 doentes. 

No decorrer deste estudo, estas recomendações não foram sustentadas pela 

investigação levada a cabo, sendo que o rácio enfermeiro/doente obtido no decorrer 

deste estudo é inferior aos indicados por estas entidades.  

Daqui pode partir-se para a resposta à pergunta de partida da investigação. Pretendia-

se saber qual o rácio ideal enfermeiro/doente em SCI, através da aplicação de um 

instrumento de medição de carga de trabalho de enfermagem em serviços que 

prestem assistência intensiva, o instrumento Nursing Activities Score (NAS).  

Pela análise de resultados obtidos através da aplicação do instrumento NAS, a 

principal conclusão a retirar deste trabalho de investigação prende-se com rácio 

enfermeiro/doente para o SCI do Hospital X, que deverá estar compreendido entre os 
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1,72 e os 2 doentes por enfermeiro, com uma média de 1,85 doentes por enfermeiro, o 

que pressupõe um rácio operacional de 2 doentes por enfermeiro.  

No início da investigação, e ao formularmos as perguntas derivadas da investigação, 

indagamo-nos sobre os cenários possíveis para rácios enfermeiro/doente em SCI que 

se coadunasse com os cuidados prestados em serviços que prestem assistência 

intensiva.  

O valor operacional rácio operacional obtido no trabalho de campo, refuta as 

recomendações anteriormente citadas, colocando o rácio de enfermeiro/doente em 

SCI equivalente ao praticado em UCI, de um enfermeiro por cada dois doentes. 

Outra conclusão que podemos retirar deste estudo prende-se com a reflexão sobre as 

hipóteses levantadas inicialmente. Através da análise dos dados obtidos podemos 

aferir que das 7 hipóteses levantadas inicialmente apenas 3 se confirmam como sendo 

condicionantes do rácio enfermeiro/doente.  

Assim, podemos concluir que as atividades de enfermagem básicas (34,77%), 

atividades de enfermagem de suporte ventilatório (33,09%) e atividades de 

enfermagem de suporte renal (39,05%) são aquelas que num ambiente de SCI 

polivalente, como no qual foi realizado o estudo, condicionam o rácio 

Enfermeiro/Doente face ao seu peso percentual máximo teórico por grupo de 

atividades.  

Ao analisarmos a tabela do instrumento NAS (Apêndice A) é facilmente percetível, 

através da verificação das pontuações atribuídas aos itens de cada grupo, que o grupo 

das atividades básicas de enfermagem tem um peso preponderante no score final do 

doente.  

Como foi anteriormente referido este cenário explica-se pelo fato do grupo de 

atividades básicas de enfermagem estar sempre associado aos outros grupos de 

atividades específicas de enfermagem, complementando-se e desenvolvendo-se 

simultaneamente na prática. 

No entanto, ao cruzarmos esta observação com os resultados da Tabela 16, que 

refletem o valor por grupo de atividades obtido no terreno face ao valor máximo teórico 

do instrumento e tendo em consideração que o SCI do Hospital X é uma unidade de 

saúde do tipo polivalente, i.e., os critérios de admissão não está condicionado pelo tipo 

de patologias dos doentes, podemos concluir que a tipologia de SCI poderá influenciar 

os valores obtidos em cada grupo de atividades, e.g., um SCI de neurologia terá um 
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score mais representativo associado ao grupo de atividades de suporte neurológico do 

que o que se verificou neste mesmo grupo no SCI do Hospital X no decorrer do 

estudo. 

Conclui-se também que existe uma correlação entre a taxa de ocupação do SCI e o 

score médio por doente diário, sendo que este fato poderá estar relacionado com o 

item 8, tarefas administrativas e gerenciais que têm um peso substancial na carga de 

trabalho de enfermagem.  

Os SCI pelas suas características intermédias nos níveis de cuidados disponíveis a 

nível hospitalar têm uma grande afluência e rotatividade de doentes, como é verificável 

através da taxa de ocupação médio do SCI onde foi realizado este estudo (88%).  

Acrescentando a esta situação a imprevisibilidade dos acontecimentos, assim como, a 

alteração da complexidade do estado de saúde dos doentes, faz com que se olhe para 

a aplicação de instrumentos que visam o dimensionamento de recursos humanos de 

enfermagem neste tipo de serviços de saúde como um processo que se propõe a:  

 Reduzir os riscos adversos à qualidade do serviço prestado aos doentes, 

aumentando assim qualidade dos mesmos em situações onde a rapidez 

prontidão e rapidez de raciocínio dos recursos humanos de enfermagem são 

fundamentais. 

 Contribuir para o dimensionamento eficaz dos recursos humanos de 

enfermagem na perspectiva de previsão de recursos humanos, justificando 

assim a necessidade de maior ou menor quantidade de recursos humanos de 

enfermagem. 

 Contribuir para o dimensionamento eficaz de recursos humanos de 

enfermagem na perspetiva de provisão pontual de recursos humanos mediante 

a carga de trabalho em determinados cenários onde é necessário um ajuste da 

força de trabalho de enfermagem face às necessidades reais dos doentes, 

auxiliando assim na gestão dos cuidados, distribuição dos recursos humanos 

de enfermagem mediante a complexidade dos doentes. 

 Avaliar a qualidade da assistência de enfermagem prestada aos doentes, 

cruzando os dados obtidos com os indicadores da qualidade. 

 Reduzir custos às instituições de saúde tendo em conta tanto os factores 

relacionados com a gestão de recursos humanos de enfermagem, tanto como 

a gestão dos recursos materiais, i.e., ao conseguir-se uma melhor eficiência e 
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eficácia dos SCI, pode-se reduzir a necessidade de transferências para 

unidades que prestem assistência intensiva mais avançada como a UCI e 

consequentemente reduzir custos associados a esse tipo de serviços que são 

substancialmente mais elevados.  

 Evitar a sobrecarga de trabalho dos recursos humanos de enfermagem e 

consequentemente promover melhores condições de trabalho, que se traduz 

por uma maior satisfação dos recursos humanos de enfermagem. 

Consideramos que o instrumento de medição de carga de trabalho de enfermagem, 

NAS, pode ser útil como uma ferramenta de gestão nos diversos patamares onde esta 

é desenvolvida, i.e., ajudando à tomada de decisões tanto a nível de um serviço 

hospitalar que preste assistência intensiva, tanto a nível administrativo no que se 

relaciona aos processos de contratação de recursos humanos e rentabilização de 

recursos materiais. 

O NAS demonstrou-se um instrumento de fácil aplicação que pode contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo de dimensionamento de recursos humanos de 

enfermagem em contextos de SCI tendo em conta os dados recolhidos, visto que este 

contempla e é sensível aos diversos processos envolvidos no cuidar em enfermagem. 

Ao contribuir para uma real medição da carga de trabalho de enfermagem, além de 

evitar uma sobrecarga de trabalho dos recursos humanos de enfermagem, promove 

melhores condições de trabalho que contribuem de certa forma para um aumento da 

qualidade do serviço prestado ao consumidor dos cuidados de enfermagem, assim 

como a satisfação dos próprios recursos humanos de enfermagem.  

 

 

4.2. RECOMENDAÇÕES 

Os instrumentos de medição de carga de trabalho em enfermagem são uma mais-valia 

em diversas vertentes da gestão, e.g., previsão da necessidade de recursos humanos 

de enfermagem, diminuição da taxa de erros de procedimentos de enfermagem, 

melhor gestão dos recursos hospitalares, melhor qualidade do serviço ao consumidor, 

i.e., melhores os cuidados de enfermagem prestados aos doentes, etc.. 

Torna-se importante que os gestores e decisores nestas matérias, desde da Direcção 

Geral de Saúde até aos coordenadores de enfermagem dos SCI olhem para os 



4. Conclusões e recomendações 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  70 

instrumentos de medição de carga de trabalho de enfermagem como um benefício 

para as instituições hospitalares e consequentemente para os consumidores de 

serviços de saúde.  

Seria importante que a nível dos SCI se implementassem instrumentos de medida de 

carga de trabalho em enfermagem de modo contínuo ao longo do tempo de forma a 

criar um histórico alicerçado de dados relativos a cada serviço em particular.  

Essa implementação poderia contribuir para conhecer realmente as necessidades de 

recursos humanos de cada um dos SCI e fundamentar assim as tomadas de decisão a 

nível da gestão de recursos humanos.  

No entanto, é importante que se monitorize a relação entre dados recolhidos e a 

qualidade dos cuidados de enfermagem prestados nas mesmas unidades, uma vez 

que o dimensionamento das equipas de enfermagem está diretamente relacionada 

com a qualidade dos cuidados prestados. 

 

 

4.3. LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO 

Qualquer investigação em contexto biomédico tem limitações inevitáveis caraterizadas 

pela natureza imprevisível dos eventos, pelas constantes mudanças de métodos e 

modelos de cuidados, fruto da evolução científica e das mudanças socioculturais. 

Deste modo, e não sendo esta investigação exceção à regra, seguidamente serão 

enunciadas algumas limitações referentes ao estudo efetuado de forma a uma 

fidedigna análise dos dados e consequente formulação de conclusões. 

Assim, acreditamos que as limitações da investigação confrontam-se com:  

O universo da investigação – o fato da investigação apenas incidir em uma instituição 

de saúde hospitalar, poderá tornar as conclusões da investigação restritas ao contexto 

onde esta investigação foi realizada.  

O período de tempo que decorreu a pesquisa – apesar do período de colheita de 

dados ser aleatório, o período de tempo poderá ser considerado curto para a 

extrapolação dos resultados.  
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Possivelmente, um maior período de aplicação do instrumento NAS dar-nos-ia um 

nível de representatividade superior da nossa amostra e as conclusões deste estudo 

poderiam ser estabelecidas com um maior grau de confiança. 

A amostra – sendo o SCI do Hospital X um serviço que presta assistência intensiva de 

nível II, mas no entanto sendo um serviço polivalente, i.e., um serviço que presta 

assistência a doentes de variados foros patológicos, os resultados deste estudo 

poderão não ser extrapoláveis a outros serviços que também prestem assistência 

intensiva de nível II, mas que no entanto sejam específicos para o tratamento de 

doenças de um determinado foro patológico, e.g., SCI de cardiologia.  

 

 

4.4. INVESTIGAÇÕES FUTURAS  

Após a apresentação das conclusões e da reflexão sobre as limitações da 

investigação deste estudo surgem no horizonte ideias para investigações futuras, que 

de certa forma possam vir a contribuir para o esclarecimento da temática abordada e 

com o intuito final de proporcionar aos consumidores de serviços de saúde neste 

contexto específico de SCI uma melhor qualidade dos cuidados de enfermagem 

prestados.  

Dada a escassez de estudos que versam o tema da identificação de rácios 

enfermeiro/doente em SCI e dada a pertinência dos mesmos em termos práticos da 

sua aplicabilidade, esta investigação poderia ser expandida a outros locais de recolha 

de dados, i.e., outros SCI por períodos de aplicação mais longos do instrumento de 

medição de carga de trabalho de enfermagem, de forma a recolher amostras mais 

extensas e representativas que nos permitissem poder confirmar ou refutar os 

resultados agora apresentados. 

Seria também interessante estudar o impacto da tipologia de SCI nos resultados da 

aplicação do instrumento de medição de carga de trabalho de enfermagem de modo a 

perceber as alterações dos rácios enfermeiro/doente consoante a especificidade do 

SCI. 

Por outro lado, também seria uma mais-valia a aplicação de um segundo instrumento 

de medição de carga de trabalho de enfermagem aplicável em SCI de forma a fazer-se 
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uma comparação de resultados entre os instrumentos para uma análise mais profunda 

e conclusões mais fiéis. 

Desta mesma forma, tornar-se-ia interessante relacionar a carga de trabalho de 

enfermagem mediante o tempo de internamento dos doentes, de forma a tentar 

perceber se a duração do internamento influência de alguma forma na carga de 

trabalho de enfermagem.  
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Nursing Activities Score      
 Unidade_____ Score de Actividades de Enfermagem   
   ____/07/2011  

ACTIVIDADES BÁSICAS Pontuação P.Turno 

1. MONITORIZAÇÃO E CONTROLES                                                                                                                                                 (item mutuamente exclusivo) 

1a. Sinais vitais horários, cálculo e registo regular do balanço hídrico. 4,5  

1b. Presença à beira do leito e observação ou actividade contínua por 2 horas ou mais em algum plantão por razões 
de segurança, gravidade ou terapia, tais como: ventilação mecânica não invasiva, desmame, agitação, confusão 
mental, posição prona, procedimentos de doação de órgãos, preparo e administração de fluidos ou medicação, 
auxílio em procedimentos específicos.  

12,1 

 

1c. Presença à beira do leito e observação ou actividade contínua por 4 horas ou mais em algum plantão por razões 
de segurança, gravidade ou terapia, tais como os exemplos acima.  

19,6 
 

2. INVESTIGAÇÕES LABORATORIAIS: bioquímicas e microbiológicas 4,3 
 

3. MEDICAÇÃO, excepto drogas vasoactivas 5,6  

4. PROCEDIMENTOS DE HIGIENE                                                                                                                                                     (item mutuamente exclusivo) 

4a. Realização de procedimentos de higiene tais como: curativos de feridas e cateteres intravasculares, troca de 
roupa de cama, higiene corporal do paciente em situações especiais (incontinência, vómito, queimaduras, feridas 
com secreção, curativos cirúrgicos complexos com irrigação), procedimentos especiais (ex. isolamento), etc. 

4,1 
 

4b. Realização de procedimentos de higiene que duram mais do que 2 horas, em algum plantão. 16,5  

4c. Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 4 horas, em algum plantão. 20,0  

5. CUIDADOS COM DRENOS – Todos (excepto sonda gástrica) 1,8  
6. MOBILIZAÇÃO E POSICIONAMENTO incluindo procedimentos tais como: mudança de decúbito, mobilização do paciente; transferência da cama para a 

cadeira; mobilização do paciente em equipa (ex. paciente imóvel, tracção, posição prona).                                                          (item mutuamente exclusivo) 

6a. Realização do(s) procedimento(s) até 3 vezes em 24 horas. 5,5  

6b. Realização do(s) procedimento(s) mais do que 3 vezes em 24 horas ou com 2 enfermeiros em qualquer 
frequência.  

12,4 
 

6c. Realização do(s) procedimento(s) com 3 ou mais enfermeiros em qualquer frequência. 17,0  

7. SUPORTE E CUIDADOS AOS FAMILIARES E PACIENTES incluindo procedimentos tais como telefonemas, entrevistas, aconselhamentos. 
Frequentemente, o suporte e cuidado, sejam aos familiares ou aos pacientes permitem equipa continuar com outras actividades de enfermagem (ex. 
comunicação com o paciente durante procedimentos de higiene, comunicação com os familiares enquanto presente à beira do leito observando o paciente).                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                               (item mutuamente exclusivo) 

7a. Suporte e cuidado aos familiares e pacientes requerem dedicação exclusiva por cerca de uma hora em algum 
plantão tais como: explicar condições clínicas, lidar com a dor e angústia, lidar com circunstâncias familiares 
difíceis. 

4,0 
 

7b. Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva por 3 horas ou mais em algum 
plantão tais como: morte, circunstâncias trabalhosas (ex. grande numero de familiares, problemas de linguagem, 
familiares hostis).  

32,0 
 

8. TAREFAS ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS                                                                                                                             (item mutuamente exclusivo) 

8a. Realização de tarefas de rotina tais como: processamento de dados clínicos, solicitação de exames, troca de 
informações profissionais (ex. passagem de plantão, visitas clínicas). 

4,2 
 

8b. Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por cerca de 2 horas em 

algum plantão tais como: actividades de pesquisa, aplicação de protocolos, procedimentos de admissão e alta.  
23,2  

 

8c.Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por cerca de 4 horas ou mais 
de tempo em algum plantão tais como: morte e procedimentos de doação de órgãos, coordenação com outras 
disciplinas.  

30,0 
 

SUPORTE VENTILATÓRIO    

9.  Suporte respiratório: Qualquer forma de ventilação mecânica/ventilação assistida com ou sem pressão expiratória 
final positiva, com ou sem relaxantes musculares; respiração espontânea com ou sem pressão expiratória final 
positiva (ex. CPAP ou BIPAP), com ou sem tubo orotraqueal; oxigénio suplementar por qualquer método.  

1,4 
 

10. Cuidados com vias aéreas artificiais. Tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia.  1,8  

11. Tratamento para melhora da função pulmonar. Fisioterapia torácica, espirometria estimulada, terapia inalatória, 
aspiração endotraqueal.  

4,4 
 

SUPORTE CARDIOVASCULAR    

12. Medicação vasoactiva independente do tipo e dose. 1,2  

13. Reposição intravenosa de grandes perdas de fluidos. Administração de fluidos > 3l/m
2
/dia, independente do tipo de 

fluído administrado. 
2,5 

 

14. Monitorização do átrio esquerdo. Cateter da artéria pulmonar com ou sem medida de débito cardíaco. 1,7  

15. Reanimação cárdio-respiratória nas últimas 24 horas (excluído soco precordial).  7,1  

SUPORTE RENAL    

16. Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas. 7,7  

17. Medida quantitativa de débito urinário (ex. sonda vesical de demora). 7,0  

SUPORTE NEUROLÓGICO    

18. Medida de pressão intracaniana. 1,6  

SUPORTE METABÓLICO    

19. Tratamento da acidose/alcalose metabólica complicada. 1,7  

20. Hiperalimentação intravenosa. 2,8  

21. Alimentação enteral. Através de tubo gástrico ou outra via gastrointestinal.  1,3  

INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS    

22. Intervenções específicas na unidade de terapia intensiva. Intubação endotraqueal, inserção de marca-passo, 
cardioversão, endoscopias, cirurgia de emergência no último período de 24 horas, lavagem gástrica. Intervenções 
de rotina sem consequência directa para as condições clínicas do paciente, tais como: Raio X, ecografia, 
electrocardiograma, curativos ou inserção de cateteres venosos ou arteriais não estão incluídos.  

2,8 

 

23. Intervenções específicas fora da unidade de terapia intensiva. Procedimentos diagnósticos ou cirúrgicos. 1,9  
 

  



 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE B 

Pedido de autorização para realização de estudo ao CE 
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Eduardo J. P. Godinho 

Enfermeiro UCI/UCIP HPP Cascais (46225) 

Mestrando Universidade Lusíada Lisboa 

 

Coordenação de Enfermagem 

da Unidade de Cuidados 

Intermédios Polivalente  

Enfermeiro Filipe Pires 

 HPP – HOSPITAL DE CASCAIS 

DR. JOSÉ DE ALMEIDA  

 

Cascais, 18 de Abril de 2011  

 

Assunto: Pedido de autorização para realização de estudo científico.     

 

Ex.mo Senhor Enfermeiro Coordenador:    

 

No âmbito da realização da Dissertação de Mestrado em Gestão que frequento 

na Universidade Lusíada de Lisboa, venho por este meio solicitar a autorização 

para a realização de um estudo científico, com o tema “Análise e Identificação 

do Rácio Enfermeiro/Doente em Serviços de Cuidados Intermédios”, na 

Unidade de Cuidados Intermédios Polivalentes do HPP – Hospital de Cascais.  

 

Este estudo científico pressupõe a aplicação do N.A.S. (Nursing Activities 

Score), um instrumento de medida de carga de trabalho de enfermagem, sendo 

que o objectivo deste estudo, analisar e identificar um rácio ideal para Serviços 

onde se praticam cuidados intensivos de Nível II, isto é, serviços que têm a 

capacidade de monitorização invasiva e de suporte de funções vitais, como é o 

caso da Unidade de Cuidados Intermédios Polivalentes do HPP – Hospital de 

Cascais.  
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No que respeita ao risco/benefício da realização deste estudo, considero que 

não existem quaisquer riscos ou incómodos, na medida que a aplicação deste 

instrumento não viola a privacidade do doente ou respectiva família. 

Salvaguardo também a identificação do serviço em que será realizada a 

recolha de dados. Os benefícios da realização deste estudo incidem sobre a 

análise a nível da gestão de recursos humanos do rácio de profissionais de 

enfermagem em serviços desta natureza, cuja temática é pouco abordada em 

estudos científicos.  

 

Agradecendo antecipadamente a atenção de V. Ex.ª, aguardo a resposta a 

este pedido de autorização.  

 

Atentamente, 

 

Eduardo J. P. Godinho 
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 APÊNDICE C 

Pedido de autorização para a realização de estudo à DE 
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Eduardo J. P. Godinho 

Enfermeiro UCI/UCIP HPP Cascais (46225) 

Mestrando Universidade Lusíada Lisboa 

 

Direcção de Enfermagem 

Enfermeira Directora  

Isabel Pereira Lopes  

HPP – HOSPITAL DE CASCAIS 

DR. JOSÉ DE ALMEIDA  

 

Cascais, 18 de Abril de 2011  

 

Assunto: Pedido de autorização para realização de estudo científico.     

 

Ex.ma Senhora Enfermeira Directora:    

 

No âmbito da realização da Dissertação de Mestrado em Gestão que frequento 

na Universidade Lusíada de Lisboa, venho por este meio solicitar a autorização 

para a realização de um estudo científico, com o tema “Análise e Identificação 

do Rácio Enfermeiro/Doente em Serviços de Cuidados Intermédios”, na 

Unidade de Cuidados Intermédios Polivalentes do HPP – Hospital de Cascais.  

 

Este estudo científico pressupõe a aplicação do N.A.S. (Nursing Activities 

Score), um instrumento de medida de carga de trabalho de enfermagem, sendo 

que o objectivo deste estudo, analisar e identificar um rácio ideal para Serviços 

onde se praticam cuidados intensivos de Nível II, isto é, serviços que têm a 

capacidade de monitorização invasiva e de suporte de funções vitais, como é o 

caso da Unidade de Cuidados Intermédios Polivalentes do HPP – Hospital de 

Cascais.  
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No que respeita ao risco/benefício da realização deste estudo, considero que 

não existem quaisquer riscos ou incómodos, na medida que a aplicação deste 

instrumento não viola a privacidade do doente ou respectiva família. 

Salvaguardo também a identificação do serviço em que será realizada a 

recolha de dados. Os benefícios da realização deste estudo incidem sobre a 

análise a nível da gestão de recursos humanos do rácio de profissionais de 

enfermagem em serviços desta natureza, cuja temática é pouco abordada em 

estudos científicos.  

 

Agradecendo antecipadamente a atenção de V. Ex.ª, aguardo a resposta a 

este pedido de autorização.  

 

Atentamente, 

 

Eduardo J. P. Godinho 
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 APÊNDICE D 

Pedido de autorização para a utilização do instrumento NAS 
 
  



 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  90 

 
  



 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  91 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE E 

Dados relativos à aplicação do instrumento NAS em SCI  
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Resultados referentes ao dia 1 

Tabela 17: Dia 1, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 1 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 4,5 

2. Investigações laboratoriais 0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 4,3 4,3 4,3 

3. Medicação 0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 5,6 5,6 5,6 

4. Procedimentos de higiene 0 4,1 16,5 16,5 4,1 4,1 0 16,5 4,1 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 1,8 0 1,8 0 1,8 0 
 

0 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  0 12,4 0 12,4 5,5 12,4 0 12,4 12,4 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0 4,2 4,2 4,2 

9. Suporte respiratório  0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 1,4 1,4 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 4,4 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 0 7 7 7 7 7 0 7 7 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 1,3 1,3 1,3 0 0 0 1,3 1,3 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 0 55,5 48,8 63 44,7 49,3 0 59,9 48,8 69,2 

 
Tabela 18: Dia 1, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 1 439,2 

Total de enfermeiros/turno - DIA 1 4,4 

Lotação diária do SCI - DIA 1 (%) 80 

Score médio doente 43,92 

 

Tabela 19: Dia 1, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 1 
Cama  

1 
Cama  

2 
Cama  

3 
Cama 

4 
Cama  

5 
Cama  

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 0 40,9 39,1 53,3 32,2 40,9 0 51,5 39,1 53,3 350,3 

Suporte ventilatório 0 7,6 1,4 1,4 1,4 1,4 0 1,4 1,4 7,6 23,6 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 0 7 7 7 7 7 0 7 7 7 56 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 1,3 1,3 1,3 0 0 0 1,3 1,3 6,5 

Intervenções específicas 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 2,8 
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Resultados referentes ao dia 1 (continuação) 

 

Gráfico 9: Dia 1, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 2 

Tabela 20: Dia 2, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 2 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 4,3 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 5,6 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 16,5 16,5 4,1 16,5 16,5 0 16,5 16,5 

5. Cuidados com drenos 1,8 1,8 0 1,8 0 1,8 1,8 0 0 0 

6. Mobilização e posicionamento  12,4 12,4 0 12,4 12,4 12,4 12,4 0 12,4 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0 4,2 4,2 

9. Suporte respiratório  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 1,4 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 0 4,4 0 0 0 0 4,4 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 63 67,9 47,5 64,5 51,9 61,7 64,5 0 59,9 66,1 

 
Tabela 21: Dia 2, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 2 547 

Total de enfermeiros/turno - DIA 2 5,5 

Lotação diária do SCI - DIA 2 (%) 90 

Score médio doente 54,7 

 
Tabela 22: Dia 2, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 2 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 53,3 53,3 39,1 53,3 39,1 53,3 53,3 0 51,5 51,5 447,7 

Suporte ventilatório 1,4 7,6 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 0 1,4 7,6 29,4 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 63 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 1,3 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 4,1 

Intervenções específicas 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 2,8 
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Resultados referentes ao dia 2 (continuação) 

 
Gráfico 10: Dia 2, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 3 

Tabela 23: Dia 3, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 3 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 4,3 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 5,6 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 0 16,5 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 1,8 0 0 1,8 1,8 1,8 0 1,8 0 

6. Mobilização e posicionamento  12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 0 12,4 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0 4,2 4,2 

9. Suporte respiratório  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 1,4 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 0 4,4 0 4,4 0 0 4,4 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 59,9 63,6 59,9 59,9 66,1 61,7 66,1 0 61,7 66,1 

 
Tabela 24: Dia 3, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 3 565 

Total de enfermeiros/turno - DIA 3 5,7 

Lotação diária do SCI - DIA 3 (%) 90 

Score médio doente 56,5 

 
Tabela 25: Dia 3, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 3 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 51,5 49 51,5 51,5 53,3 53,3 53,3 0 53,3 51,5 468,2 

Suporte ventilatório 1,4 7,6 1,4 1,4 5,8 1,4 5,8 0 1,4 7,6 33,8 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 63 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Resultados referentes ao dia 3 (continuação) 

 
Gráfico 11: Dia 3, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 4 

Tabela 26: Dia 4, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM – 

DIA 4 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 12,1 4,5 4,5 0 0 4,5 

2. Investigações laboratoriais 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 0 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 0 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 0 0 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 0 0 0 1,8 0 1,8 0 0 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 0 0 12,4 

7. Suporte e cuidados aos 
familiares/paciente  

4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0 0 4,2 

9. Suporte respiratório  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 0 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 4,4 4,4 0 0 0 0 4,4 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 7 7 7 7 7 0 0 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 55,6 61,8 61,8 64,3 73,7 62,7 61,7 0 0 66,1 

 
Tabela 27: Dia 4, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 4 507,7 

Total de Enfermeiros/turno - DIA 4 5,1 

Lotação diária do SCI - DIA 4 (%) 80 

Score médio doente 50,77 

 

Tabela 28: Dia 4, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 4 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 47,2 47,2 51,5 51,5 60,9 51,5 53,3 0 0 53,3 416,4 

Suporte ventilatório 1,4 7,6 1,4 5,8 5,8 1,4 1,4 0 0 5,8 30,6 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 7 7 7 7 7 7 7 0 0 7 56 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 0 0 1,9 0 0 2,8 0 0 0 0 4,7 
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Resultados referentes ao dia 4 (continuação) 

 
Gráfico 12: Dia 4, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 5 

Tabela 29: Dia 5, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 5 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 0 

3. Medicação 5,6 5,6 0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 0 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 1,8 0 0 1,8 1,8 1,8 0 0 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 0 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0 4,2 

9. Suporte respiratório  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 0 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 0 4,4 0 0 0 0 4,4 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 59,9 67,9 54,3 59,9 66,1 61,7 61,7 58,5 0 61,8 

 
Tabela 30: Dia 5, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 5  551,8 

Total de enfermeiros/turno - DIA 5 5,5 

Lotação diária do SCI - DIA 5 (%) 90 

Score médio doente  55,18 

 

Tabela 31: Dia 5, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 5 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 51,5 53,3 45,9 51,5 53,3 53,3 53,3 51,5 0 49 462,6 

Suporte ventilatório 1,4 7,6 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 0 0 5,8 26,2 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 63 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Resultados referentes ao dia 5 (continuação) 

 

Gráfico 13: Dia 5, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 6 

Tabela 32: Dia 6, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 6 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 4,1 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 0 16,5 

5. Cuidados com drenos 1,8 1,8 0 1,8 0 1,8 1,8 0 0 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 0 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 23,2 23,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0 4,2 

9. Suporte respiratório  0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 0 4,4 0 0 0 0 0 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 60,3 67,9 69,3 80,7 64,3 61,7 61,7 59,9 0 61,7 

 
Tabela 33: Dia 6, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 6 587,5 

Total de enfermeiros/turno - DIA 6 5,9 

Lotação diária do SCI - DIA 6 (%) 90 

Score médio doente 58,75 

 

Tabela 34: Dia 6, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 6 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 53,3 53,3 58,1 72,3 51,5 53,3 53,3 51,5 0 53,3 499,9 

Suporte ventilatório 0 7,6 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 1,4 0 1,4 21,8 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 63 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 2,8 
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Resultados referentes ao dia 6 (continuação) 

 
Gráfico 14: Dia 6, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 7 

Tabela 35: Dia 7, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 7 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 0 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 0 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 0 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 4,1 0 0 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 1,8 0 0 1,8 0 0 0 0 0 

6. Mobilização e posicionamento  12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 5,5 0 0 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 4,2 4,2 23,2 4,2 23,2 0 0 4,2 

9. Suporte respiratório  0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 0 0 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 0 4,4 0 0 0 0 0 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 0 7 7 7 7 0 0 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 60,4 67,9 52,9 59,9 85,1 59,9 61 0 0 59,9 

 
Tabela 36: Dia 7, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 7 507 

Total de enfermeiros/turno - DIA 7 5,1 

Lotação diária do SCI - DIA 7 (%) 80 

Score médio doente 50,7 

 

Tabela 37: Dia 7, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 7 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 51,5 53,3 51,5 51,5 72,3 51,5 51,2 0 0 51,5 434,3 

Suporte ventilatório 0 7,6 1,4 1,4 5,8 1,4 0 0 0 1,4 19 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 7 7 0 7 7 7 7 0 0 7 49 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 1,9 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 4,7 
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Resultados referentes ao dia 7 (continuação) 

 
Gráfico 15: Dia 7, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 8 

Tabela 38: Dia 8, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 8 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 4,3 4,3 0 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 5,6 5,6 0 5,6 

4. Procedimentos de higiene 4,1 16,5 16,5 16,5 16,5 0 16,5 4,1 0 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  5,5 12,4 12,4 12,4 12,4 0 12,4 5,5 0 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 0 4 4 0 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0 4,2 4,2 0 4,2 

9. Suporte respiratório  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 0 1,4 0 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 0 4,4 0 0 0 0 0 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 40,6 67,9 52,9 59,9 64,3 0 58,5 41,8 0 61,7 

 
Tabela 39: Dia 8, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 8 447,6 

Total de enfermeiros/turno - DIA 8 4,5 

Lotação diária do SCI - DIA 8 (%) 80 

Score médio doente 44,76 

 

Tabela 40: Dia 8, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 8 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 32,2 53,3 51,5 51,5 51,5 0 51,5 32,2 0 53,3 377 

Suporte ventilatório 1,4 7,6 1,4 1,4 5,8 0 0 1,4 0 1,4 20,4 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 

Suporte renal 7 7 0 7 7 0 7 7 0 7 49 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Resultados referentes ao dia 8 (continuação) 

 
Gráfico 16: Dia 8, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 9 

Tabela 41: Dia 9, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 9 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 4,1 16,5 16,5 0 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 1,8 0 1,8 0 1,8 0 0 0 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 5,5 12,4 12,4 0 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 23,2 4,2 4,2 0 4,2 

9. Suporte respiratório  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 0 4,4 0 0 0 0 0 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 0 7 7 7 7 7 0 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 59,9 67,9 52,9 61,7 64,3 61,4 59,9 61,1 0 61,7 

 
Tabela 42: Dia 9, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 9 550,8 

Total de enfermeiros/turno - DIA 9 5,5 

Lotação diária do SCI - DIA 9 (%) 90 

Score médio doente 55,08 

 

Tabela 43: Dia 9, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 9 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 51,5 53,3 51,5 53,3 51,5 53 51,5 51,5 0 53,3 470,4 

Suporte ventilatório 1,4 7,6 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 1,4 0 1,4 23,2 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 

Suporte renal 7 7 0 7 7 7 7 7 0 7 56 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Resultados referentes ao dia 9 (continuação) 

 
Gráfico 17: Dia 9, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 10 

Tabela 44: Dia 10, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 10 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 

2. Investigações laboratoriais 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 0 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 1,8 0 1,8 0 1,8 0 0 0 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 0 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0 4,2 

9. Suporte respiratório  0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Melhoria da função pulmonar 0 4,4 0 0 4,4 0 0 0 0 0 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 0 7 7 7 7 7 0 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 54,2 63,6 52,9 61,7 64,3 61,7 59,9 61,1 0 61,7 

 
Tabela 45: Dia 10, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 10 541,1 

Total de enfermeiros/turno - DIA 10 5,4 

Lotação diária do SCI - DIA 10 (%) 90 

Score médio doente 54,11 

 

Tabela 46: Dia 10, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  
DIA 10 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 Score geral 

Atividades básicas 47,2 49 51,5 53,3 51,5 53,3 51,5 51,5 0 53,3 462,1 

Suporte ventilatório 0 7,6 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 1,4 0 1,4 21,8 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 

Suporte renal 7 7 0 7 7 7 7 7 0 7 56 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  111 

Resultados referentes ao dia 10 (continuação) 

 
Gráfico 18: Dia 10, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 11 

Tabela 47: Dia 11, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 11 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 4,1 16,5 

5. Cuidados com drenos 1,8 1,8 0 1,8 0 1,8 0 0 1,8 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 5,5 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  23,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

9. Suporte respiratório  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Melhoria da função pulmonar 0 0 0 0 4,4 0 0 0 4,4 0 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 80,7 60,2 52,9 61,7 64,3 61,7 59,9 61,1 42,5 61,7 

 
Tabela 48: Dia 11, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 11 606,7 

Total de enfermeiros/turno - DIA 11 6,1 

Lotação diária do SCI - DIA 11 (%) 100 

Score médio doente 60,67 

 

Tabela 49: Dia 11, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 11 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 72,3 49 51,5 53,3 51,5 53,3 51,5 51,5 29,7 53,3 516,9 

Suporte ventilatório 1,4 1,4 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 1,4 5,8 1,4 22,8 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 

Suporte renal 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 63 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 
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Resultados referentes ao dia 11 (continuação) 

 
Gráfico 19: Dia 11, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 12 

Tabela 50: Dia 12, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 12 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

4. Procedimentos de higiene 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 4,1 

5. Cuidados com drenos 1,8 1,8 0 1,8 0 1,8 0 0 1,8 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  5,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 5,5 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  23,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 23,2 23,2 4,2 4,2 

9. Suporte respiratório  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

11. Melhoria da função pulmonar 0 0 0 0 4,4 0 0 0 4,4 4,4 

12. Medicação vasoactiva  1,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 75 61,7 52,9 61,7 64,3 61,7 78,9 80,1 66,1 55,7 

 
Tabela 51: Dia 12, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 12 658,1 

Total de enfermeiros/turno - DIA 12 6,6 

Lotação diária do SCI - DIA 12 (%) 100 

Score médio doente 65,81 

 

Tabela 52: Dia 12, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 12 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 65,4 53,3 51,5 53,3 51,5 53,3 70,5 70,5 53,3 34 556,6 

Suporte ventilatório 1,4 1,4 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 1,4 5,8 7,6 29 

Suporte cardiovascular 1,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 7,1 9,5 

Suporte renal 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 63 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intervenções específicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  115 

Resultados referentes ao dia 12 (continuação) 

 
Gráfico 20: Dia 12, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 13 

Tabela 53: Dia 13, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 13 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

2. Investigações laboratoriais 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 

3. Medicação 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

4. Procedimentos de higiene 4,1 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 4,1 

5. Cuidados com drenos 1,8 1,8 0 1,8 0 1,8 1,8 0 1,8 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  5,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 5,5 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  4,2 4,2 4,2 23,2 4,2 4,2 23,2 23,2 4,2 4,2 

9. Suporte respiratório  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

11. Melhoria da função pulmonar 0 0 0 0 4,4 0 0 0 4,4 4,4 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 

22. Intervenções específicas na UCI  2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 45,2 61,7 52,9 80,7 64,3 61,7 80,7 78,9 66,1 45,6 

 
Tabela 54: Dia 13, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 13 637,8 

Total de enfermeiros/turno - DIA 13 6,4 

Lotação Diária do SCI - DIA 13 (%) 100 

Score médio doente 63,78 

 

Tabela 55: Dia 13, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 13 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 34 53,3 51,5 72,3 51,5 53,3 72,3 70,5 53,3 29,7 541,7 

Suporte ventilatório 1,4 1,4 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 1,4 5,8 7,6 29 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 63 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 

Intervenções específicas 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 
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Resultados referentes ao dia 13 (continuação) 

 
Gráfico 21: Dia 13, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 14 

Tabela 56: Dia 14, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 14 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

2. Investigações laboratoriais 0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 

3. Medicação 0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

4. Procedimentos de higiene 0 16,5 16,5 4,1 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 0 0 1,8 0 0 1,8 1,8 0 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  0 12,4 12,4 5,5 12,4 12,4 12,4 12,4 0 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  0 4,2 4,2 23,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

9. Suporte respiratório  0 0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

11. Melhoria da função pulmonar 0 0 0 0 4,4 0 0 0 4,4 4,4 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 0 7 0 7 7 7 7 7 7 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 0 58,5 54,8 61,4 64,3 62,7 61,7 61,7 51,9 63,6 

 
Tabela 57: Dia 14, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 14 540,6 

Total de enfermeiros/turno - DIA 14 5,4 

Lotação diária do SCI - DIA 14 (%) 90 

Score médio doente 54,06 

 

Tabela 58: Dia 14, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES –  

DIA 14 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 0 51,5 51,5 53 51,5 51,5 53,3 53,3 39,1 49 453,7 

Suporte ventilatório 0 0 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 1,4 5,8 7,6 26,2 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 0 7 0 7 7 7 7 7 7 7 56 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 2,8 

Intervenções específicas 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 1,9 
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Resultados referentes ao dia 14 (continuação) 

 
Gráfico 22: Dia 14, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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Resultados referentes ao dia 15 

Tabela 59: Dia 15, score individual por item e por cama. 

ITENS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM –  

DIA 15 

Cama 
1 

Cama 
2 

Cama 
3 

Cama 
4 

Cama 
5 

Cama 
6 

Cama 
7 

Cama 
8 

Cama 
9 

Cama 
10 

1. Monitorização de sinais vitais 0 0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 

2. Investigações laboratoriais 0 0 0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 0 0 

3. Medicação 0 0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 0 5,6 

4. Procedimentos de higiene 0 0 4,1 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 0 16,5 

5. Cuidados com drenos 0 0 0 0 0 0 1,8 1,8 0 1,8 

6. Mobilização e posicionamento  0 0 5,5 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 0 12,4 

7. Suporte e cuidados aos familiares/paciente  0 0 4 4 4 4 4 4 0 4 

8. Tarefas administrativas e gerenciais  0 0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0 4,2 

9. Suporte respiratório  0 0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 0 1,4 

10. Vias aéreas artificiais  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 

11. Melhoria da função pulmonar 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 4,4 

12. Medicação vasoactiva  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Reposição de perdas de fluídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Monitorização do átrio esquerdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. RCP nas últimas 24 horas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Técnicas dialíticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Medida quantitativa de débito urinário 0 0 0 7 7 7 7 7 0 7 

18. Pressão intracraniana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Tratamento de acidose/alcalose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Hiperalimentação intravenosa  0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 

21. Alimentação enteral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 

22. Intervenções específicas na UCI  0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 

23. Intervenções específicas fora da UCI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SCORE TOTAL POR UNIDADE 0 0 29,3 59,9 67,1 62,7 61,7 61,7 0 64,9 

 
Tabela 60: Dia 15, score total; rácio enfermeiro/turno; lotação do SCI; score médio do doente. 

Score total - DIA 15 407,3 

Total de enfermeiros/turno - DIA 15 4,1 

Lotação diária do SCI - DIA 15 (%) 80 

Score médio doente 40,73 

 

Tabela 61: Dia 15, score individual por grupo de atividades e por cama. 

GRUPOS DE ATIVIDADES – 

DIA 15 
Cama 

1 
Cama 

2 
Cama 

3 
Cama 

4 
Cama 

5 
Cama 

6 
Cama 

7 
Cama 

8 
Cama 

9 
Cama 

10 Score geral 

Atividades básicas 0 0 27,9 51,5 51,5 51,5 53,3 53,3 0 49 338 

Suporte ventilatório 0 0 1,4 1,4 5,8 1,4 1,4 1,4 0 7,6 20,4 

Suporte cardiovascular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte renal 0 0 0 7 7 7 7 7 0 7 42 

Suporte neurológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suporte metabólico 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 1,3 4,1 

Intervenções específicas 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 2,8 
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Resultados referentes ao dia 15 (continuação) 

 

Gráfico 23: Dia 15, distribuição da carga de trabalho por grupos de atividades 
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 ANEXO A 
Nursing activities score items and weights 
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Fonte: Miranda, et al. (2003a). 

  



IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RÁCIO ENFERMEIRO/DOENTE EM SERVIÇOS DE CUIDADOS INTERMÉDIOS  126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO B 
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Autorização do hospital x para a realização do estudo científico 
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