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As constantes situações de morte e estresse vivenciados em ambientes, sobrecarregados de pacientes com
alto poder de transmissibilidade viral, requerem um atendimento de enfermagem preciso e cauteloso,
tanto nos procedimentos técnicos quanto na paramentação e desparamentação rigorosa.

Os profissionais de enfermagem são responsáveis pelo cuidados diretos aos pacientes pelas 24 horas de
internação no serviços hospitalares. Também, estão presentes nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de
Pronto Atendimento e nos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No enfrentamento desta pandemia, destaca-se o papel da Enfermagem nas ações de vigilância, prevenção,
controle da transmissão do vírus, assistência aos enfermos, pesquisas sobre a COVID-19 e nas orientações
à comunidade.

Fonte: Miranda, et al; 2020

CONDIÇÕES DE
TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS
DE ENFERMAGEM

38,6%

27,7 % dos profissionais de enfermagem trabalham em
2 ou mais atividades.
Medida Provisória 927 – Art. 26 II - adotar escalas de
horas suplementares entre a décima terceira e a
vigésima quarta hora do intervalo interjornada (Brasil,
2020).

MORTES DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
PELO MUNDO

Nos Estados Unidos
foram registrados
91 óbitos até o
início de maio.

Itália e Espanha
somam juntas o
registro de 84
óbitos.

Brasil registra 156
óbitos de
profissionais de
enfermagem

Mundo: 360 óbitos
Fonte: Conselho Internacional de Enfermagem; Conselho Federal de Enfermagem, 2020.
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

Fonte: COFEN, 2020.

Ausência de treinamento para lidar com o
novo coronavírus

▪ Mais de 6.200 denúncias, a maioria

Escassez e baixa qualidade de
Equipamentos de Proteção Individual

▪ "A mesma máscara tem sido usada em

Exposição de grupos de risco – portadores
de doenças crônicas e idosos.
Sobrecarga de trabalho com desgaste
físico e mental

relacionadas a problemas com EPIs.
plantões de 12 horas, mas elas
deveriam ser trocadas a cada 2 horas
ou, no máximo, 6 horas, porque a
eficácia diminui. Além disso, muitos
aventais não são impermeáveis“ Néri
– Presidente do COFEN.

Fonte: http://estudio.folha.uol.com.br/cofen-perigosdacovid/2020/05/1988718-uma-triste-lideranca.shtml

As condições de trabalho dos PE incluem extensas jornadas, ritmo intenso, desvalorização
profissional, conflitos interpessoais, entre outros fatores desencadeantes de desgastes físicos
e psíquicos.

No momento de pandemia, estas condições são potencializadas pelo número de pessoas
infectadas e pela escassez de EPIs adequados, situações que elevam os desgastes devido ao
medo de infectar-se ou de transmitir o vírus aos entes queridos.

Os PE vivenciam um dilema ético e moral: ao assistir os pacientes sem a utilização dos EPI
adequados, colocam em risco a sua vida, a dos pacientes, da equipe de saúde e dos entes
queridos.

Fonte: Miranda, Santana, Pizzolatto e Sarquis; 2020

SEGURANÇA DO PACIENTE

Elevado número de
afastamento do trabalho

Aumento no número de
pacientes em cuidados
intermediários, de alta
dependência e intensivo
Afastamento dos
profissionais de
enfermagem dos grupos
de risco

Resolução do COFEN Nº
543/2017
Cuidado intermediário: 1 PE
para 4 pacientes;
Cuidado de alta dependência:
1 PE para 2,4 pacientes;
Cuidado intensivo: 1 PE para 1,33
pacientes.

É preciso considerar que a paramentação rigorosa e adequada, bem como a
necessidade de economizar EPIs, dificulta a realização de funções fisiológicas
como alimentar-se, hidratar-se ou ir ao banheiro, devido ao tempo dispendido
para a paramentação e desparamentação entre os procedimentos.

É prudente repensar as escalas de trabalho dos PE de modo a diminuir o
desgaste físico e emocional.

Fonte: Miranda, Santana, Pizzolatto e Sarquis; 2020

NURSING NOW
A Organização Mundial de Saúde dedicou
esse ano aos PE por meio da campanha
“Nursing Now”, cujo lema é: “onde há vida há
enfermagem no qual se vislumbra um
reconhecimento social acerca da sua
importância nos sistemas de saúde mundiais.

Projetos de Lei no Congresso
PL 2295/2000 –
regulamentação
da jornada de
trabalho de 30
horas semanais

PL 2564/2020 –
piso salarial dos
PE

PLC 245/2019 –
aposentadoria
especial para os
PE

PL 2007/2020 –
pensão por morte
aos dependentes
de profissionais
de saúde.

Acredita-se na Enfermagem como um elo na corrente multiprofissional
em saúde no enfrentamento a COVID-19, com foco na vida humana,
atentando para a saúde do trabalhador e a segurança do paciente.
Reforça-se o olhar atento da profissão ao cuidado do ser humano, do
ambiente, da família e coletividade, com empatia e acolhimento.
As medidas de segurança no trabalho devem ser adotadas para
proteger os PE para que esses se sintam seguros e possam garantir uma
assistência com qualidade aos pacientes que deles necessitam.
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