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RESUMO  

O trabalho do enfermeiro na área de urgência e emergência implica na 
obtenção de capacidades específicas, embora estando sujeito a danos a saúde 
física e psíquica destes profissionais. Objetivos: identificar e analisar a 
capacitação e atuação dos profissionais de enfermagem na assistência de 
urgência e emergência Método: o estudo constitui-se em análises bibliográfica 
tendo como objetivo fundamental diferenciar a relevância da capacitação e 
formação contínua no desempenho do profissional de enfermagem, intentando 
detalhar o pensamento a respeito do conteúdo. Sendo utilizadas referências 
teóricas adquiridas em literaturas (pesquisa bibliográfica e documental) e 
informações existentes a respeito do tema abordado, encontrados através de 
busca eletrônica. Após foi feito análise das bibliografias escolhidas e a 
classificação das mesmas para áreas temáticas para a crítica. Conclusão: a 
assistência em enfermagem na esfera de urgência e emergência, muitas 
vezes, não é humanizado, a direção de enfermagem esta sujeita não somente 
do conhecimento do profissional encarregado, mas sim do suporte de toda a 
equipe de enfermagem e da instituição, que o atendimento de qualidade esta 
sujeito em uma formação de equipe apropriada, no que se diz em uma 
formação contínua dos profissionais de saúde, sendo a capacitação de todos 
os profissionais indispensável para a assistência pré hospitalar,.passando ser 
competição para o responsável , esses enfermeiros estão submetidos a  
emoções dessemelhantes e sujeitos a situações criticas que podem ser 
poupadas tanto pela instituição como pelo respectivo profissional  

Palavras chave: “Formação continuada”, “Capacitação do profissional, 
Educação Permanente, Enfermagem urgência e emergência”, “Assistência 
enfermagem”. 

 

SUMMARY 

The work of the nurse in the emergency and emergency area implies the 
achievement of specific abilities, although being subject to damages to the 
physical and mental health of these professionals. Objectives: to identify and 
analyze the training and performance of nursing professionals in emergency 
and emergency care Method: the study is a bibliographical analysis whose main 
objective is to differentiate the role of emergency nurses in the current era, the 
relevance of training and continuous training In the performance of the nursing 



professional, trying to detail the thought about the content. Theoretical 
references acquired in literatures (bibliographical and documentary research) 
and existent information regarding the subject addressed, are found through 
electronic search. After analyzing the selected bibliographies and the 
classification of them for thematic areas for criticism. Conclusion: Nursing care 
in the sphere of urgency and emergency is often not humanized, nursing 
direction is subject not only to the knowledge of the professional in charge, but 
to the support of all nursing staff and institution, that the This quality of care is 
subject in an appropriate team formation, in what is said in a continuous training 
of health professionals, being the qualification of all the professionals 
indispensable for the prehospital care, being able to be competition for the 
responsible one, these nurses are Subjected to dissimilar emotions and subject 
to critical situations that can be spared by both the institution and its 
professional 
Key words: "Continuing education", "Nursing professional training, urgency and 

emergency", "Nursing care". 
 

1 INTRODUÇÃO  

O presente estudo tem como aspecto teórico trazer uma faceta sobre a 

formação continuada e a capacitação do profissional de enfermagem como 

subsídio coeficiente para melhor assistência. 

Portanto, com o objetivo de oferecer a assistência precisa ao paciente, 

passa ser fundamental a qualificação das equipes que atuam nas áreas de 

urgência e emergência. 

De acordo com Santos, Mendes (2001) o enfermeiro se encontra em 

inúmeras condições prestação de serviços a saúde incluído a atenção básica 

até serviços da mais alta complexidade. Proporcionando extraordinário trabalho 

técnico-científico, colaborando para explanar a variação dos métodos 

assistenciais e para a edificação de conhecimentos modernos referentes o 

cuidado de enfermagem em saúde. 

Evidencia-se que nos estabelecimentos hospitalares a equipe de 

enfermagem exerce função formidável na preparação de condições 

indispensáveis de uma organização para o cumprimento protegido e eficaz dos 

processos médicos e padrões de enfermagem, além de ações assistenciais, 

orientação e educação preventiva, tencionarem ao autocuidado, promovendo a 

reintegração social do paciente (BRASIL, 2009).  

No atendimento Pré-Hospitalar (APH) móvel é parte integrante dos 

sistemas de assistência às urgências e emergências e constitui um tipo de 



ação de saúde recente no Brasil, o qual realiza atendimento em domicílios, em 

vias públicas, enfim, em qualquer lugar coberto pelo serviço (Hetti et.al., 2013). 

Cabe destacar a finalidade que os métodos educativos voltados para o 

trabalho de saúde é aprimorar os profissionais de determinadas áreas afins, em 

especial a de enfermagem (equipes fixo e móvel), mediante atividades 

formativas a qual obtém a qualificação de capacitação. O componente ‘saber 

fazer’ necessita acontecer com o desígnio de beneficiar a primazia no método 

de assistência de enfermagem (BRASIL, 2009). 

A educação continuada para as equipes de saúde, mas especificamente 

para as equipes de atendimento de urgência e emergência é essencial, pois 

viabiliza interpretação crítica da circunstancia de trabalho. Associar à educação 

e o ensino a rotina das instituições e trabalho na circunstancias reais na qual 

acontece (BRASIL, 2007). 

  De tal modo, o conhecimento deve considerar elementos de adequados 

estágios que devem ser proferidos nesse ínterim as capacitações, obrigando-

se o profissional de enfermagem entender que acima de elementos que além 

dos elementos técnicos, ainda se faz necessário entender os elementos 

políticos e éticos qual abrangem seu aprendizado o profissionalismo. Não é 

suficiente para o profissional saber o que fazer é necessário estabelecer 

vínculo em meio à responsabilidade, independência e o comprometimento 

(SILVA; SEIFFERT, 2009). 

Para o autor a educação continuada é um mecanismo fundamental com 

o propósito de aprimorar o desempenho profissional que se administrada como 

um método constante viabiliza a progressão de capacidade profissional, 

visando à obtenção de informações, de destrezas e de maneiras para atuar na 

realidade além de prestar assistência e reduzir os impasses provindos de 

desatualizações na formação.  

Todo esse cenário do método educativo necessita ser praticado nos 

diversos serviços de urgência e emergência, frisando a seriedade de 

proporcionar suporte ágil e capacitado, buscando a diminuição da morbi- 

mortalidade (CARVALHO et.al., 2011). A justificativa desta pesquisa relaciona 

na necessidade de reforçar intervenções de educação continuada nos serviços 

de urgência e emergência como uma porta preparação a assistência oferecida, 

https://www.sinonimos.com.br/nesse-interim/


onde não se tem muito domínio conceitual, nem sequer preparo para essas 

situações em diversas esferas no que tange a urgência e emergência. 

Esse estudo teve como objetivo identificar e analisar a capacitação e 

atuação dos profissionais de enfermagem na assistência de urgência e 

emergência. 

 Deste modo o estudo retratou como problematização o interrogatório a 

respeito de quais melhorias e técnicas de capacitação para a equipe de 

enfermagem. Denomina-se uma pesquisa bibliográfica a qual procurou na 

sistematização de diversos artigos e dados que pudesse dar embasamento à 

idéia do estudo, extraindo conceitos abrangidos por distintos autores e 

utilizando-os ao contexto do estudo. O artigo foi organizado de maneira a 

apontar elementos introdutórios e no desenvolvimento apontar a construção 

teórica embasada na bibliografia pesquisada salientando elementos na 

qualidade do profissional de enfermagem em critério de assistência e 

relevância da formação contínua de sua profissão. Tem por considerações 

finais que solidifica as discussões e afirmações teóricas pesquisadas. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a elaboração deste estudo de cunho bibliográfico teve sua base de 

dados revisadas em alguns bancos de dados como BIRENE, LILACS, SCIELO 

e demais bases dados com objetivo de buscar fontes de artigos científicos 

desenvolvidos com o assunto pertinente a relevância da educação/capacitação 

do profissional de enfermagem no atendimento de urgência e emergência. A 

escolha do material a ser aproveitado baseou-se na análise das bibliografias 

escolhidas e a classificação das mesmas para área temática para atender ao 

objetivo proposto.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Formação continuada e capacitação do profissional Enfermagem em 

urgência e emergência. 



A maioria dos profissionais, inclusive os enfermeiros muitas vezes não 

reconhecem o propósito e qual fidedigno missão da educação continuada no 

estabelecimento de ensino.  Entende que esse não reconhecimento do 

profissional é decorrência de limitadas discussões a respeito dessa temática ao 

longo da graduação, nível técnico e médio, levando alguns dos profissionais a 

crer que seu progresso profissional é de inteira responsabilidade da instituição 

de ensino, ora se faz fundamental uma pesquisa freqüente quanto a 

necessidade de capacitação tendo assim essa incumbência do profissional 

encarregado pelo serviço, a necessidade de determinar técnicas na qual irá 

gerar nesse profissional para querer buscar aprender e tornar-se multiplicador 

atuante(PASCHOAL, 2007). 

De acordo com a idéia do autor acima, tudo o que se emprega em 

preparação e qualificação de pessoal na qual bem idealizado, torna mudanças 

eficazes e positivas no desenvolvimento do profissional. Toda via, formidável 

analisar os resultados aguardados de programas de treinamento e 

desempenho de pessoal podem diminuir através das circunstancias de cada 

instituição, decorrente a influencia entre essa instituição e os desígnios do 

planejamento de qualificação e treinamento não estejam ajustados (BATISTA; 

GONÇALVES, 2011).  

De acordo com Jesus et.al., (2011) o aspecto da Educação Permanente 

expõe de maneira direta e objetiva, de modo aliar o ensino e a prática à vida 

habitual do serviço de saúde no assunto fidedigno em que acontecem, a 

começar da problematização do respectivo fazer, onde os profissionais passam 

de ouvintes à construtores do conhecimento e de escolhas de atuação. 

Portanto entende-se quanto maior for o investimento em aprimoramento 

e formação melhores resultados serão obtidos, podendo ser notados no 

desempenho profissional seja qual for, pessoal evidenciando que a 

insegurança nesse desenvolvimento igualmente pode ficar em conseqüência 

contrária ou abaixo do almejado.  

No quesito capacitação dos profissionais em especial no atendimento de 

urgência e emergência, compreende que o enfermeiro que se dedica nessa 

área, necessita ter em sua formação salvo a instrução/teoria, presteza, 



agilidade, determinação e capacidade técnica para lidar em situações das 

quais abrangem ansiedade e risco do paciente. Tornando fundamental que as 

condições sejam vivenciadas seguidas vezes, onde a capacitação primordial 

para assegurar o profissional no socorro à vítima diminuindo a inaptidão das 

suas ações, refreando danos na recuperação da saúde do paciente (Marques 

et.al., 2007). 

Dentre as exigências, competências e prática estabelecidas do 

enfermeiro para o exercício da função em urgência pré-hospitalar apontam 

disposição pessoal, estabilidade emocional e domínio, prática precedentes em 

trabalho de urgência, preparo físico, disposição de trabalhar em conjunto, 

conhecimento para proporcionar assistência a pacientes críticos e capacidade 

de adotar decisões súbitas (BRASIL, 2007).  

As peculiaridades da rotina de trabalho manifestam-se no atendimento a 

dificuldade de saúde e a assuntos sociais, particularmente suporte em vias e 

rodovias movimentadas e lugares de violência. Os profissionais nesse cenário 

ficam propensos a condições climáticas e situações territoriais e sociais, 

enfrentando repentino e desconhecido (FIGUEIREDO, 2009). 

A importância da assistência ao indivíduo em ocasião de emergência 

calhou na aparição de diversos serviços de saúde tanto comunitários como 

privativos de suporte pré-hospitalar e de remoção inter-hospitalar (GENTIL 

et.al., 2008). Devido alguns serviços ter restrições faz com que o público em 

demasia busque assistência em lugares que centraliza maior probabilidade de 

atendimento, assim envolvendo os prontos atendimentos e as emergências 

hospitalares encaixando nos aspectos de atender as necessidades de maneira 

mais rápidas e centralizadas (MARQUES et.al., 2007). 

O período de tempo é princípio que colabora desfavoravelmente para a 

assistência, visto que prontidão e a rapidez são fundamentais para o 

atendimento de urgências com perigo de vida.  Essas coisas mostram que o 

feedback é relativo exatamente com a conservação da vida do paciente. Bueno 

et.al.,(2011) confirmam que a hora ouro institui o primeiro atendimento como 

sendo rápido e eficaz. Marques (2007) diz que trabalhar contra o tempo, é 

https://www.sinonimos.com.br/feedback/


trabalhar em desfavor de situações geradoras de risco de morte ou de perda 

funcional grave da vitima. 

No tocante a capacitação/qualificação desses profissionais, Bueno et.al., 

(2011), cita que capacitações e treinamentos devem fazer parte do cotidiano 

dos integrantes do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e se 

revertem em melhor qualificação técnica para o desenvolvimento de trabalho 

ágil, seguro e pautado em procedimentos que podem repercutir positivamente 

no atendimento de inúmeras pessoas. O autor Chagas (2009) acredita que o 

tempo de atuação na área de urgência e emergência devem ser de, no mínimo 

três anos para que o profissional consiga adquirir a agilidade e a destreza 

necessária em determinadas situações e procedimentos. 

A educação continuada precisa ser versada assim como vários 

elementos de aprendizado instrutivo delineadas no fundamento de proporcionar 

viabilidades no progresso do individuo, auxiliando a exercer  mais habilidade a 

sua vivencia  institucional em que atua (Silva et al, 1989)  

Segundo o autor a compreensão de educação continuada é conhecida 

como benfeitoria ao indivíduo, pois o mesmo aprendizado volta para instituição 

na qual o profissional esta atuando, gerando reflexo na instituição a vista de 

contentamento, estímulo, rendimento, eficácia e melhora dos trabalhos. 

É contundente assegurar que é imprescindível a presença dos 

profissionais de enfermagem no seguimento de formação continuada, 

salientando que em razão a importância expressa pelo fato do profissional esta 

em contínuo e retilíneo influencia recíproca com a equipe de enfermagem 

compreendendo a veracidade das situações ao redor e colaborando para uma 

estimativa das urgências pessoais e da instituição na qual atua (BRASIL, 

2004).  

Contudo para que toda ação torne-se adequada de colocar padrões de 

primazia tanto no quesito de desenvolvimento quanto na assistência executada 

pelo profissional de enfermagem essencial determinar sistematização na 

realização do cuidado e valorização de um perfil profissional. Necessário ficar 

https://www.sinonimos.com.br/imprescindivel/


alerta em assuntos referentes a avanço da gestão, reconhecimento da 

importância e progressão das atividades e das praticas de saúde.  

No processo educativo permanente conforme Coelho et.al., (2013), 

experimentado pelos profissionais de saúde é evidente a percepção de 

mudanças em suas condutas e princípios. Entretanto, é pertinente salientar que 

é importante esse compromisso pessoal a ser compreendido e adquirido por 

esses profissionais, juntamente com um ambiente de trabalho que permita a 

motivação, instigando-os a buscarem continuamente o desenvolvimento 

pessoal, profissional e social, enfim, entusiasmo de prosseguir no aprendizado. 

4 CONCLUSÃO 

 

Em relação da assistência ao paciente no setor de emergência, por 

muitas vezes fica desfavorável pertinentemente à mecanicidade e indiferença 

que certas situações exigem. Portanto é irrelevante que o enfermeiro e sua 

equipe apresentem o contexto do cliente nesse meio, bem como garantir a 

humanização nesse período (FIGUEIREDO; COELHO, 2004). De acordo com 

os autores Tacsi e Vendruscolo (2004), os profissionais que trabalham na 

urgência e emergência necessitam adquirir capacitação específica, sendo 

técnica e específica, quanto uma formação continuada voltada para o 

autoconhecimento, o que requer deles capacidade de controlar as próprias 

emoções e ciência de seus limites e possibilidades. Da mesma maneira que é 

essencial nutrir uma educação continuada operante possibilitando o 

autoconhecimento, e também que os enfermeiros se tornem profissionalmente 

capacitados e evoluídos e cursos de pós graduação enfermagem, freqüentem 

congressos voltados especificamente para enfermagem com atenção em 

urgência e emergência. 

Ao observar a grandeza dos serviços de emergência percebe que há um 

conceito do profissional de saúde o qual atua nas emergências, necessita 

expandir seu conhecimento, pois constante crescimento contínuo na maneira 

de assistência e utilização dos equipamentos hospitalar para oferecer cuidado 

ao paciente, visto que esse profissional perceba a precisão estar melhorando e 

aprimorando seu conhecimento e sua atuação 



Com o propósito de a formação continuada tornar-se necessidade mais 

visível nos serviços de saúde principalmente na assistência de enfermagem os 

profissionais precisam desconstruir a ciência precedente a respeito de 

profissionais que são, e obter discernimento ordenado parcialidade de modo 

que a todo momento novos marcos são vencidos para que as demandas de 

trabalho alcance maneira eficaz a serem estabelecidas. 

Partindo desse pensamento, a formação continuada e sua capacitação 

em assistência enfermagem são extremamente significativas para uma 

transformação dos princípios habituais, de cada função de acordo que a 

responsabilidade de cada profissional da enfermagem possa compreender 

novos padrões assistenciais e cuidados humanizados a serem atingidos. 

Tornando essencial que esse profissional compreenda de modo evidente o 

método de seu trabalho e tenha segurança no que esteja realizando. 

Visualizando o porquê atuar determinada maneira passando segurança e 

eficácia para o paciente e os demais colegas de equipe. 

Nessa perspectiva é essencial o profissional de enfermagem esteja 

comprometido no exercício de sua função sempre acessível a novos 

conhecimentos e assim ajustar-se a diversos desafios em sua profissão. 

Enfim indispensável que o profissional de enfermagem compreenda a 

importância da educação continuada e a capacitação da mesma de modo que 

não estacione no conhecimento apenas teórico, mas que todo o conhecimento 

adquirido em teorias, seja aplicado na pratica profissional transformando todo 

esse conhecimento teórico numa vivencia especializada e qualificada. 
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