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O conhecimento e a mensuração da carga 
de trabalho de enfermagem é um dos indi-
cadores para realização do dimensionamen-
to do pessoal de enfermagem, em razão de 
se constituir uma variável importante para 
sua realização. A identificação dos fatores as-
sociados à carga de trabalho pode fornecer 
pistas valiosas para a determinação das ne-
cessidades de pessoal, bem como para a ges-
tão de cuidados de enfermagem em terapia 
intensiva (7).

Embora alguns autores (8) indiquem que 
a adição de variáveis clínicas dos pacientes à 
medida de carga de trabalho podem contri-
buir para melhorar as previsões de recursos 
humanos de enfermagem, não há clareza 
quanto as variáveis de consenso a serem con-
sideradas nesse processo.

Este estudo teve por objetivo identificar as 
evidências disponíveis na literatura nacional 
e internacional sobre os fatores associados à 
carga de trabalho de enfermagem em UTI.

MÉTODO

Trata-se de uma Revisão Integrativa (RI) da 
Literatura. Este método pode tornar os resul-
tados de pesquisas mais acessíveis, reduzindo 
alguns obstáculos da utilização do conheci-
mento científico, ao possibilitar ao leitor ter 
acesso a diversas pesquisas realizadas em um 
único estudo (9).

A questão norteadora desta RI foi: “Quais 
fatores podem ser associados à carga de tra-
balho de enfermagem em UTI?”.

O levantamento dos estudos foi realizado 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, nas 
bases de dados Literatura Latino-Americana 
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
e Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online (MEDLINE) com a combina-
ção dos descritores: carga de trabalho; AND 
unidades de terapia intensiva (LILACS) e 
workload AND nursing AND intensive (ME-
DLINE).

Os critérios de inclusão estabelecidos nes-
ta seleção foram artigos que tivessem por 
objetivo relatar fatores associados à carga 
de trabalho de enfermagem em UTI, dispo-
níveis na íntegra, nos idiomas português e 
inglês, sendo estudos primários e publicados 
no período de janeiro de 2003 a dezembro de 
2013. Os critérios de exclusão aplicados fo-
ram: revisões de literatura por serem estudos 
secundários, estudos que não atendessem ao 
objetivo do estudo, além de artigos não dis-
poníveis na íntegra.

A primeira seleção dos artigos foi feita 
pela leitura do título seguida da análise dos 
resumos por dois dos pesquisadores inde-
pendentemente, sendo que no caso de di-
vergência na inclusão do artigo, o mesmo 
foi lido na íntegra e um terceiro pesquisador 
revia a inclusão do artigo. Quanto aos artigos 
elegíveis, os mesmos foram lidos na íntegra 
por dois pesquisadores novamente, de forma 
independente e extraíram os dados previa-
mente definidos. 

Para a coleta de dados foi utilizado um 
instrumento, construído pelos próprios au-
tores baseado em estudos de revisão disponí-
veis na literatura, que permitiu: 1) a identifi-
cação das publicações (título do artigo e do 
periódico, identificação do autor principal 
[instituição de origem e formação profissio-
nal], ano de publicação, e locais do estudo); 
2) fatores associados e não associados à carga 
de trabalho de enfermagem; 3) característi-
cas metodológicas (objetivos do estudo, re-
sultados, limitações e conclusões).

RESULTADOS 

A amostra final consistiu de 16 artigos, 
sendo que Figura 1 elucida o processo de 
inclusão, segundo recomendação do Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses (PRISMA) flowchart (10). 

A carga de trabalho em UTI é um assunto 
em evidência e alguns periódicos têm dado 
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