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RESUMO 

O presente artigo científico tem como objetivo apresentar um panorama sobre o 
estresse no dia a dia do enfermeiro no atendimento de urgência e emergência, e 
encontrar soluções para amenizar o problema. Foi feita uma pesquisa bibliográfica e 
também uma quantitativa, na qual foram entrevistados enfermeiros das UPAs dos 
bairros Boqueirão e Sítio Cercado, em Curitiba (PR). O estudo foi realizado no mês de 
novembro e dezembro, e, os resultados apresentados foram satisfatórios, tendo em 
vista que várias sugestões para, se não pôr um fim nos casos de estresse, pelo menos 
os amenizem e tragam mais dignidade para esse profissional. 

Palavras-Chave: Atendimento de Urgência e Emergência; Enfermeiro; Estresse; 
UPAs. 
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1. INTRODUÇÃO 

De um modo geral, o atendimento nas Unidades de Saúde ainda deixa 

muito a desejar. Basta acompanhar o noticiário para ver o caos que se instalou 

na Saúde Pública de Norte a Sul do País.  

Em meio a esse turbilhão de problemas pelo qual passa a Saúde no 

Brasil, um profissional tem sido vítima: o enfermeiro. Dados apontam que essa 

é a quarta profissão mais estressante do mundo. 

Desde o surgimento da profissão até os dias atuais, o enfermeiro tem 

buscado uma autodefinição, tentando construir sua identidade profissional e 

obter reconhecimento. 

Nessa trajetória, o profissional de Enfermagem tem enfrentado 

dificuldades que comprometem o desempenho do seu trabalho, e, também, no 

seu lado pessoal. 

A profissão possui uma característica intrínseca, a qual se poderia 

denominar de ‘indefinição do papel profissional’, que também pode ser 

relacionada como mais um dos seus elementos estressores. 

O enfermeiro, para prestar a assistência de enfermagem ao cliente, 

necessita ter conhecimento científico e domínio dos procedimentos, a fim de 

desempenhar suas atividades de forma ordenada e sistematizada, essenciais 

para avaliar o estadode saúde do cliente. 

Isso nem sempre é fácil, devido às más condições de trabalho, que 

incluiu desde uma má administração até a falta de material para prestar um 

atendimento de qualidade. 

Esse artigo tem como objetivo buscar soluções para que o estresse do 

enfermeiro, em especial nas Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, seja, se 

não solucionado, pelo menos minimizado. 

Para se encontrar as soluções foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

e, também, uma pesquisa quantitativa, na qual foram entrevistados 

profissionais que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Será discorrido sobre a profissão do enfermeiro, o estresse causado 

no dia a dia da profissão e mecanismos para amenizar os problemas 

decorrentes do desgaste emocional dos que atuam nas Unidades de Pronto 

Atendimento. 

2.1 O PROFISSIONAL ENFERMEIRO 

As dificuldades encontradas pelos enfermeiros são muitas. A 

principal delas é a falta de recurso financeiro. Isso, porém, pode ser 

solucionado com criatividade e boa interação com a equipe de trabalho. 

 É preciso que o enfermeiro mostre à sua equipe de trabalho o quanto é 

importante ter consciência sobre o quanto a qualidade no atendimento é 

fundamental: Ela envolve: 

 Satisfação do cliente e ausência de defeitos. 

 Princípios básicos de qualidade: o processo, o cliente e o envolvimento 

das pessoas. 

 Estratégias para implantação da qualidade total no serviço de 

enfermagem: promover cursos, redesenhar processos, promover 

estímulos, redefinir o papel do enfermeiro e desenvolver a ideia de 

melhorar continuamente. 

 O cargo de enfermeiro atribui à pessoa que o exerce o poder e uma 

responsabilidade demasiada no sentido de que é ele quem deve ver e fazer, 

tendo em suas mãos cada milímetro do processo de cuidado. 

 Na realidade, o fundamental é que o enfermeiro seja o mediador, a 

pessoa que coordena e delega em comum acordo com as outras pessoas que 

compõem a equipe de trabalho. 

 De acordo com Carraro (1997, p. 75), é fundamental que o profissional 

cuidador se aproprie efetivamente do processo de cuidar, ou seja, não 

desenvolva apenas as tarefas rotineiras e impessoais, mas esteja engajado em 

todas as instâncias do mesmo, enquanto profissional e ser humano, social e 

político, mediante aos interesses da profissão e da organização no 

cumprimento de suas normas, com os interesses pessoais e dos clientes que 

se apresentam para esta relação de cuidar. 
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O grande desafio no gerenciamento de cuidar está em oportunizar 
ambiente e ações que propiciem um cuidado criativo, humano e de 
coparticipação com as pessoas da relação neste processo em que o 
aceitar, o decidir e o liderar centralizam as estratégias de 
gerenciamento (CARRARO, 1993, p. 76). 

 Embora seja corriqueiro e comum encontrar escritos sobre os deveres 

dos profissionais, a literatura não traz com a mesma frequência textos sobre os 

direitos dos profissionais de Enfermagem, a não ser em organizações sindicais 

ou trabalhistas.  

 Segundo Oguisso e Schmidt (1999, p. 19), a profissão de enfermeiro, 

com raízes históricas no devotamento e dedicação ao paciente, desenvolveu 

esses direitos com certa timidez em defini-los explicitamente. Fagin (1975), 

propôs, em um artigo, uma lista de seis direitos dos enfermeiros: 

1) Direito de serem tratados com dignidade em sua autoexpressão e 

autocrescimento por meio do uso de suas habilidades e preparação 

educacional. 

2) Direito ao reconhecimento por contribuir para que o ambiente seja 

favorável à prática da Enfermagem por meio de uma remuneração 

profissional economicamente apropriada. 

3) Direito a um ambiente de trabalho que minimize o estresse físico e 

emocional e os riscos à saúde. 

4) Direito a controlar o que deve ser a prática profissional dentro dos limites 

legais. 

5) Direito de estabelecer padrões para a excelência na enfermagem; 

6) Direito à ação social e política em favor da Enfermagem e do cuidado da 

saúde. 

Infelizmente, na realidade, principalmente no Brasil, não é isso o que se 

tem, o que acaba gerando muitos problemas para o profissional de 

Enfermagem. 

Na conjuntura atual, a Saúde Pública é orientada pela medíocre vontade 

política, por relações ideológicas, por forte poder econômico de nossa 

sociedade capitalista que tem por objetivo o lucro e não o homem, pela 

incompetente administração da área de saúde em seus diferentes níveis, pela 

pouca consciência coletiva e pela indefinição de prioridades (NERY & VANZIN, 

1994, p. 40). 
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O trabalho em Saúde Coletiva implica ações combinadas para planejar, 

programar e gerenciar no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como, 

administrar, ensinar e agir frente à ela. 

O objetivo final de toda política de Saúde, seja nacional, regional ou 

local, ou ainda, Saúde Pública, Saúde Comunitária ou Saúde Coletiva é 

proteger e melhorar o nível de saúde da população (NERY & VANZIN, 1994, p. 

42). 

O enfermeiro trabalha com o planejamento, a organização e a execução 

de assistência hospitalar a pessoas e grupos, auxiliando na manutenção da 

saúde e na prevenção de doenças. Também pode coordenar equipes e 

recursos materiais em unidades de saúde. 

 Os serviços de urgência e emergência compõem um importante 

elemento de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, com 

características de um ambiente de alto risco. 

 Com o aumento do número de acidentes e da violência urbana e a 

superlotação, entre outros fatores, que sobrecarregam o serviço, há a 

necessidade de infraestrutura, de recursos específicos e de profissionais 

capacitados que atendam aos usuários de forma eficaz. 

 A rede de urgência e emergência é um serviço de alta complexidade 

que, por isso, encontra dificuldade na qualidade dos atendimentos, 

necessitando de uma classificação de risco eficiente. Como a falta de 

informação acaba levando aos hospitais e emergências as pessoas que não 

necessitam de tratamento, o sistema adotado atualmente leva em conta o 

estado em que o paciente se encontra (UNICOVSKY, 2013, p. 49). 

 Ainda de acordo com Unicovsky (2013, p. 50), se o serviço de 

classificação de risco funcionar corretamente, muitos casos terão atendimento 

rápido e com qualidade, e, a enfermagem, está diretamente ligada a esses 

serviços, pois é de fundamental importância para a eficácia do 

desenvolvimento prestado. 

 O enfermeiro possui papel determinante na inclusão de classificação de 

risco nas redes de urgência e emergência, de acordo com o Protocolo de 

Manchester, visto que é o profissional capacitado para desempenhar a função, 

visando a atender as necessidades dos pacientes holisticamente 

(UNICOVSKY, 2013, p. 60). 
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 A superlotação das instituições assistenciais de saúde repercute 

diretamente na infraestrutura, nos recursos materiais, na sobrecarga dos 

profissionais, e, consequentemente, no desvio de função. 

 Com todos os problemas enfrentados no dia a dia da profissão de 

enfermeiro pelos fatos citados acima, isso acaba gerando um grau de estresse 

muito acentuado nesse profissional, assunto que iremos apresentar no próximo 

capítulo.  

 

2.1.1 Estresse na Profissão de Enfermeiro 

 A evolução científica e tecnológica atual, acelerada pelo processo de 

globalização da economia no mundo, está trazendo para a Enfermagem, em 

geral, e para o enfermeiro, em particular, grandes modificações nas estruturas 

organizacionais e no papel desse profissional (OGUISSO & SCHMIDT, 1999, p. 

50). 

 Tal mudança, evidentemente, vem exigindo do enfermeiro e de outros 

profissionais de Enfermagem um conhecimento técnico cada vez mais 

aprimorado, e, consequentemente, vem acarretando também aumento 

proporcional de responsabilidade, o que, muitas vezes, acaba gerando o 

estresse. 

 Um certo grau de estresse é uma parte normal da vida, sendo 

encontrado tanto em experiências agradáveis quanto nas desagradáveis. Ele 

pode ser saudável para as pessoas, mantendo o indivíduo em alerta, 

estimulando seus processos de pensamento e proporcionando um incentivo 

para resolver os problemas e fazer as coisas. 

 Um certo grau de estresse é uma parte normal da vida, sendo 

encontrado tanto em experiências agradáveis como nas desagradáveis. 

 O estresse pode ser saudável para as pessoas, mantendo o indivíduo 

em alerta, estimulando seus processos de pensamento e proporcionando um 

incentivo para resolver os problemas e fazer as coisas.  

O estresse em si mesmo não é prejudicial, porque nem todas as 

pessoas reagem a ele da mesma maneira. Para uma pessoa uma situação se 

torna um desafio; para outra ela se torna uma ameaça.  
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A incapacidade de uma pessoa em lidar com a frustação e o conflito 

pode levar a sintomas físicos e emocionais, especialmente quando o estresse 

ocorre muito frequentemente ou é mantido por um longo período.  

A profissão de enfermagem predispõe seus membros ao estresse, 

porque as enfermeiras têm de lidar com situações de vida e morte e sentem 

frequentemente a frustação de decidir o que pode e o que não pode ser 

eliminado ao atendimento ao cliente devido à falta de tempo.  

Muitas tarefas delegadas por outras pessoas (p. ex., administrar 

medicações e tratamentos) demandam prioridades e deixam pouco ou nenhum 

tempo para a enfermeira determina e atender às necessidades de enfermagem 

dos pacientes. Uma das causas mais comuns de estresse é a ansiedade 

produzida por alterações nos horários, condições e responsabilidades de 

trabalho. Outras causas de estresse podem ser problemas pessoais, familiares 

e econômicos.  

A preocupação é uma outra causa de estresse. As pessoas se 

preocupam com coisas que acontecem ou que, provavelmente, nunca vão 

acontecer. A preocupação não pode mudar o que ocorreu ontem, nem vai 

mudar o que vai ocorrer amanhã ou na próxima semana, mas, pode destruir a 

nossa capacidade de lidar com o estresse. 

A pesquisa de CAMERON (1986), sugere que as enfermeiras vivem um 

intenso conflito entre o que elas acham que deveria ser feito e o que elas são 

solicitadas a fazer pelos médicos ou a instituição empregadora.  

As enfermeiras têm dificuldade em lidar com os problemas morais e 

éticos que ocorrem devido aos atuais avanços na tecnologia médica. Elas não 

aprenderam os métodos necessários para analisar e resolver esses problemas. 

Uma outra fonte de estresse é o ‘choque cultural’ em que se desenvolve 

um estado de ansiedade devido à perda das circunstância ambientais e dos 

valores sociais familiares. Isto pode ocorrer a um indivíduo ao entrar para uma 

escola de enfermagem ou para um novo mundo das responsabilidades de 

enfermagem, no qual surgem conflitos entre as expectativas referentes ao 

papel e à realidade da prática corrente (SANTOS, 1992, p. 30). A frustação 

também pode ser causada pela atitude de “é assim que isto sempre foi feito 

aqui” de outras enfermeiras (SANTOS, 1992, p. 35).  
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Os sintomas de estafa incluem irritabilidade aumentada e tendência a 

esquecer; maior frequência de erros; uma incapacidade de tomar decisões ou 

aceitar responsabilidades relacionadas ao trabalho (SANTOS, 1992, p. 40); 

retraimento das relações sociais e familiares; um aumento do tabagismo; e um 

maior uso de álcool, tranquilizantes e outras drogas.  

A dependência química pode torna-se grave o bastante para colocar-se 

em risco o bem-estar dos clientes atendidos por uma enfermeira incapacitada. 

As desordens relacionadas ao estresse incluem a elevação da pressão arterial, 

distúrbios cardíacos, redução dos níveis sanguíneos de açúcar, úlceras 

gástricas, colite e desordem da pele de diversos tipos (APPELNAUM, 1981, p. 

55). 

 

2.1.1.1 Minimizando o Estresse na Enfermagem 

A qualidade no ambiente de trabalho caracteriza-se como um elemento 

importante para minimizar o estresse no dia a dia do enfermeiro de urgência e 

emergência. Sua busca deve ser feita por pessoas. Para isso, é necessário 

criar uma nova mentalidade de trabalho.  

 O papel do enfermeiro é o de harmonizar as necessidades individuais e 

organizacionais, por meio de um comprometimento da sua equipe com a 

melhoria continuada do trabalho. Isto só é possível quando se cria um 

ambiente democrático, ondo o funcionário possa expressar abertamente, e sem 

medo de represália, as soluções para os problemas que vêm ocorrendo. 

 Portanto, o enfermeiro deve ser aberto para enfrentar o que é bom e o 

que é mau. A comunicação é fundamental no processo de humanização da 

qualidade porque ela implica a troca que nós fazemos com as pessoas e isso 

envolve, não só palavras, mas pensamentos, intenções, expressões, olhares, 

posturas corporais e emoções.  

 É necessário humanizar não apenas o atendimento para com a 

população, mas, também, o dia a dia do enfermeiro. ParaS.L.M, que atua há 11 

anos na profissão, é necessário dar condições de trabalho para o enfermeiro, 

bem como a presença de uma assistente social e psicóloga.  

 Já para L.E, de 48 anos de idade, e 19 de profissão, o ideal seria a 

presença de um clínico em cada UPA atendendo demandas espontâneas por 
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12 horas. Segundo o enfermeiro, essa medida desafogaria o sistema das 

unidades, pois, muitos casos são consultas efetivas.  

 Segundo MCINTYRE e SILVÉRIO (1999, p. 522), o ideal para diminuir o 

estresse no atendimento de urgência e emergência, é a inserção de estratégias 

de coping, que são esforços cognitivos e comportamentais para lidar com 

situações de dano, de ameaça ou desafio.  

 Para os autores, seis estratégias decopingindicadas para os 

profissionais lidarem com o estresse, são elas:  

1. Apoio Social;  

2. Estruturação – capacidade de gerir e organizar recursos como o tempo e 

a energia; 

3. Liberdade Financeira – liberdade de preocupações financeiras; 

4. Monitorização do estresse – consciência do estresse pessoal e do 

desenvolvimento de tensão e de situações de estresse; 

5. Sociabilidade; 

6. Confiança: confiança na capacidade da pessoa ser capaz de enfrentar 

com êxito umasituação de estresse; 

 

3. METOLOGIA 

A metodologia é o conjunto de técnicas e processos empregados para a 

pesquisa e a formulação de uma produção científica. Fazer uma pesquisa 

significa aprender a pôr ordem nas próprias ideias.  

Não importa tanto o tema escolhido, mas a experiência de trabalho de 

pesquisa. Trabalhando-se bem não existe tema que seja tolo ou pouco 

importante.  

A pesquisa deve ser entendida como uma ocasião única para fazer 

alguns exercícios que servirão para toda a vida. O trabalho de pesquisa deve 

ser instigante, mesmo que o objeto não pareça ser tão interessante.  

O que o verdadeiro pesquisador busca é o jogo criativo de aprender 

como pensar e olhar cientificamente (GOLDENBERG, 1997).  

O pesquisador deve ter em mente que cada questão precisa estar 

relacionada aos objetivos de seu estudo. As questões devem ser enunciadas 

Angelo
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de forma clara e objetiva, sem induzir e confundir, tentando abranger diferentes 

pontos de vista.  

A entrevista ou questionário são instrumentos para conseguir respostas 

que o pesquisador não conseguiria com outros instrumentos.  

Esta pesquisa foi realizada nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) 

dos bairros Sítio Cercado e Boqueirão, na cidade de Curitiba (PR).  

Por intermédio da aplicação de questionários, foi possível constatar 

quais são as principais dificuldades da profissão de enfermeiro atuantes nas 

UPAs, e os fatores que desencadeiam o estresse.  

Os métodos e técnicas utilizados para a coleta de dados foram: 

 Conhecimento, por meio da aplicação dos questionários, das 

dificuldades sentidas e sugestões dadas pelas enfermeiras; 

 Interpretação dos resultados obtidos com as respostas; 

 O questionário foi realizado obedecendo a Resolução 196/96 

(Ministério da Saúde) do código de ética, dando garantias de 

sigilo e anonimato aos entrevistados. O termo de consentimento 

livre e informado está em anexo;  

 As seguintes questões foram levantadas  

1. Quais os principais problemas relacionados à atividade de 

enfermeiro você encontra no dia a dia?  

2. Como avalia o grau de estresse do enfermeiro? 

3. Você já contraiu alguma enfermidade decorrente ao 

estresse do trabalho?  

4. A UPA em que você trabalha tem algum tipo de programa 

para minimizar o estresse do enfermeiro? 

5. O que de mais estressante acontece na UPA em que atua? 

6. O que poderia ser feito para minimizar esses problemas? 

 

4. RESULTADOS 

 

Como já citado anteriormente, a enfermagem foi classificada pela 

HealthEducationAuthority como a quarta profissão mais estressante do 

mundo.Diariamente os enfermeiros enfrentam uma série de problemas 

envolvendo não só o atendimento, mas também, o excesso de trabalho, a falta 
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de estrutura, e ,muitas vezes, a própria falta de apoio de outros profissionais da 

saúde. 

De acordo com C.E.G., de 40 anos de idade, que atua na profissão há 

15, o grau de estresse é muito grande. “Estou usando 150g de Sertralina todos 

os dias para conseguir suportar a pressão do local onde trabalho”. Segundo 

C.E.G “a desorganização é total”.  

Vários fatores podem contribuir para o desenvolvimento de um quadro 

de estresse, e eles podem ser classificados em seis: fatores intrínsecos para o 

trabalho, papéis estressores, relações no trabalho, estressores na carreira, 

estrutura organizacional e interface do trabalho. 

O enfermeiro E.M, de 52 anos de idade, afirma que “A falta de 

medicamentos e controle de quantidade de agendamentos de exames. 

Odescompromisso dos colegas nas funções designadas ao enfermeiro e 

técnicos de enfermagem, juntamente com falta de acompanhamento” são 

alguns dos elementos que desencadeiam o estresse.  

Para E.S. A, de 44 anos de idade, há dez atuando na área,“o nível alto 

de estresse se deve à tomada de decisões e resoluções de problemas. 

Funções às quais não deveriam ser do enfermeiro”. Já para enfermeira F.B.G, 

que possuí 20 anos de experiência na profissão, também aponta o desvio de 

função como principal fator do estresse “Tudo converge para o enfermeiro até o 

que não é sua função.”. 

Ser enfermeiro significa ter como agente detrabalho o homem, e, como 

sujeito de ação, o próprio homem (BATISTA e BIANCHI, 2006, p. 67). Não é à 

toa que um dos fatores mais estressantes no cotidiano dos enfermeiros é o 

atendimento. Segundo R.C.S, de 46 anos de idade, atuando há 20 na 

profissão, “Ao se lidar com a população carente de recursos o estresse acaba 

chegando em um nível muito elevado.”. 

Já para S.V.D, de 51 anos de idade “a falta de equipamentos, insumos, 

funcionários, treinamentos e a ineficiência da transmissão de informações”, são 

os principais fatores do estresse.  

Esse tipo de situação acaba gerando consequências no estado mental e 

de saúde dos profissionais. Dos 12 entrevistados, oito afirmaram ter 

desenvolvido doenças por conta do estresse enfrentado no trabalho. 
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É o caso do enfermeiro E.S, que tem 51 anos de idade, e atua há 13 na 

profissão. Por conta do estresse ele desenvolveu cefaleia, insônia, perda de 

massa corporal, fadiga e inapetência.  

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde o estresse no 

ambiente de trabalho pode trazer consequências para a saúde que variam de 

transtornos mentais a doenças cardiovasculares, músculo esqueléticas e 

reprodutivas.  

Além disso, o ele também pode levar a problemas comportamentais, 

incluindo abuso de álcool e drogas, aumento do tabagismo e distúrbios do 

sono.  

Entre as enfermidades decorrentes do estresse do trabalho as mais 

apontadas pelos entrevistados foram: distúrbios gastrointestinais, dores no 

corpo e distúrbios do sono.  

Para minimizar o estresse dos trabalhos, a medida mais indicada 

émotivar os profissionais a trabalharem com qualidade e eficiência por meio da 

comunicação e troca de opiniões. Além disso, segundo MEZOMO (1993, p. 

70), o envolvimento das pessoas é essencial para o desenvolvimento de um 

ambiente de trabalho bom e, além disso, traz vantagens como:  

 Elimina a mentalidade nós contra eles, substituindo-a pela 

confiança, pela cooperação e pelos objetivos comuns;  

 Desenvolvea capacidade de autogerência e as habilidades de 

liderança, criando um sentido de missão e fortalecendo a 

confiança;  

 Aumenta o ânimo e o compromisso dos funcionários; 

 Incentiva a criatividade e a inovação, que são a fonte da 

competitividade; 

 Ajuda as pessoas a entender os princípios da qualidade, 

inserindo-as na cultura corporativa;  

 Permite a solução dos problemas logo que surgem;  

 Aumenta a qualidade e a produtividade; 

 Democratiza a solução dos problemas.  

Segundo E. M, o estresse no ambiente de trabalho do enfermeiro pode ser 

minimizado aumentando os recursos humanos e materiais; treinando a equipe 
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como um todo; informando e educando a população sobre como funcionam as 

UPAs; e apoia das chefias.  

 Além disso, o acompanhamento psicológico também é uma das medidas 

mais indicadas entre os entrevistados.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não é possível caminhar sem rumo e sem saber o que se deseja e onde 

se pretende chegar. É necessário vislumbrar o horizonte e fazer as projeções, 

o que imediatamente nos transporta para o futuro. Ao pensar no futuro, temos 

que lembrar o presente e o passado, pois o futuro será um reflexo do presente, 

assim como o presente é um reflexo do passado.  

Talvez, por isso, a enfermagem moderna, isto é, nos moldes de Florence 

Nigthgale, no Brasil, começou não na área hospitalar, como ocorreu em 

praticamente todos os países do mundo, mas na área da saúde pública.  

Durante as entrevistas, foi possível perceber que os entrevistados estão 

adoecendo por conta do estresse no ambiente de trabalho.  

No Brasil, infelizmente, a “lei do silêncio” ainda impera. Os profissionais, 

principalmente da área de saúde, transformam-se “em mil”, para poder dar 

conta de tudo o que tem de ser feito, porém, sentem medo de expor as suas 

dificuldades, de irem atrás de quem realmente comanda para exigir que 

melhoras sejam feitas.  

Este silêncio tem de acabar. A população em geral tem direito a 

atendimento médico, medicamentos, etc., de uma forma digna. Isso depende 

de nós, profissionais desta área.  

Porém, também é preciso que os órgãos responsáveis pelo setor de 

saúde brasileiro se preocupem mais com a qualidade do ambiente de trabalho 

dos enfermeiros de urgência e emergência. Esses profissionais estão sofrendo 

com o estresse, e isso acaba por prejudicar a forma como atuam.  

Faltam equipamentos, treinamento, insumos, e, até mesmo, 

compreensão por parte da comunidade em geral.  

Lidar com pessoas não é fácil, principalmente quando a tristeza e a dor 

estão envolvidos, logo, é preciso desenvolver medidas para que os enfermeiros 
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possam trabalhar mais tranquilamente, para que possam passar essa 

tranquilidade para os pacientes.  

O primeiro passo é escutar esses profissionais, entrar na sua rotina, 

apenas dessa maneira que será possível identificar os problemas e possíveis 

soluções para esse mal que assola grande parte dos enfermeiros.  

As etapas seguintes vão depender do diagnóstico feito pelos 

profissionais. É preciso lutar pelos direitos desses trabalhadores que hoje 

atuam em condições precárias, com imensas e desgastantes jornadas de 

trabalho, sem estrutura, equipamentos ou insumos, e, enfrentando conflitos 

diários.  
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	 Os serviços de urgência e emergência compõem um importante elemento de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, com características de um ambiente de alto risco. 
	 Com o aumento do número de acidentes e da violência urbana e a superlotação, entre outros fatores, que sobrecarregam o serviço, há a necessidade de infraestrutura, de recursos específicos e de profissionais capacitados que atendam aos usuários de forma eficaz. 
	 A rede de urgência e emergência é um serviço de alta complexidade que, por isso, encontra dificuldade na qualidade dos atendimentos, necessitando de uma classificação de risco eficiente. Como a falta de informação acaba levando aos hospitais e emergências as pessoas que não necessitam de tratamento, o sistema adotado atualmente leva em conta o estado em que o paciente se encontra (UNICOVSKY, 2013, p. 49). 
	 Ainda de acordo com Unicovsky (2013, p. 50), se o serviço de classificação de risco funcionar corretamente, muitos casos terão atendimento rápido e com qualidade, e, a enfermagem, está diretamente ligada a esses serviços, pois é de fundamental importância para a eficácia do desenvolvimento prestado. 
	 O enfermeiro possui papel determinante na inclusão de classificação de risco nas redes de urgência e emergência, de acordo com o Protocolo de Manchester, visto que é o profissional capacitado para desempenhar a função, visando a atender as necessidades dos pacientes holisticamente (UNICOVSKY, 2013, p. 60). 
	 A superlotação das instituições assistenciais de saúde repercute diretamente na infraestrutura, nos recursos materiais, na sobrecarga dos profissionais, e, consequentemente, no desvio de função. 
	 Com todos os problemas enfrentados no dia a dia da profissão de enfermeiro pelos fatos citados acima, isso acaba gerando um grau de estresse muito acentuado nesse profissional, assunto que iremos apresentar no próximo capítulo.  
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