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CURSO DE EMERGÊNCIA EM UM PRONTO-SOCORRO
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RESUMO
Estudo descritivo realizado em um Pronto-socorro, como o objetivo de caracterizar a equipe de enfermagem que 

atua na Unidade e avaliar o conhecimento adquirido após um curso de emergência oferecido pela Instituição. Foram 

entrevistados 24 auxiliares e seis técnicos de enfermagem. Dos 30 entrevistados, 17 (57%) possuem menos de 05 

anos de atuação na área e 13 (43%) mais de 05 anos; 18 (60%) trabalham em um só emprego no período diurno e 12 

(40%) em dois empregos e no período noturno. A pesquisa evidenciou que 20 (66,7%) dos entrevistados apresentam 

deficiência de conhecimento em relação ao atendimento inicial na sala de emergência. Conclui-se que a continuidade 

dos treinamentos é necessária para garantir a atualização dos profissionais e que a manutenção do conhecimento é 

essencial para a melhoria na qualidade da assistência de enfermagem.

Palavras-chave: Enfermagem. Emergência. Educação continuada.
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1   INTRODUÇÃO

A assistência de emergência 

institucionalizada, em unidade de pronto socorro, 

representa um universo de ações que precisa ser 

desvendado. A adequação da planta física, de 

recursos materiais e humanos, de uma proposta 

de desempenho, de programas educativos para 

a equipe decorre das características qualitativas 

e quantitativas do atendimento realizado nesse 

serviço (FARO; HIGUCHI, 1987).

A Unidade de Pronto Socorro é destacada 

como uma área hospitalar diferente das demais, 

por ser considerada a “porta de entrada” do 

sistema, onde a rotina e a organização devem 

ser extremamente específicas, para que assim 

possa ser desempenhada uma assistência de 

alta complexidade, condizente com o tipo 

de pacientes críticos atendidos, sejam eles de 

natureza clínica ou traumática.

E por esse motivo a preocupação com uma 

assistência adequada a esses pacientes é um dos 

fatores que, ao longo dos anos, contribuíram para 

o desenvolvimento e a implantação de protocolos 

de sistematização do atendimento aos pacientes 

vítimas de trauma (acidentes, violências, etc.).

Segundo o Anexo da Portaria n. 737/GM, 

de maio de 2001. Entre 1981 e 1991, houve 

um aumento de 30% no indicador relativo a 

anos potenciais de vida perdida relacionados 

a acidentes de trânsito e outras violências, 

uma vez que as mortes por causas naturais 

diminuíram. Intensificaram-se também os estudos 

na terapêutica do trauma. Além disso, houve um 

avanço tecnológico significativo que auxiliou no 

restabelecimento da saúde das vítimas, como 

também se proporcionou um atendimento mais 

rápido e preciso (BRASIL, 2001).

Em Mato Grosso do Sul, bem como na 

maioria dos estados brasileiros, de acordo com os 

dados de DATASUS (1998), uma das principais 

causas de morte é o trauma, sobretudo na faixa etária 

de 20 a 40 anos (o que corresponde à maior parte 

da população economicamente ativa), superado 

apenas pelas doenças do aparelho circulatório e das 

neoplasias (SOUZA, apud BRASIL, 2001, p.8).

O trauma exerce um forte impacto sob o 

aspecto econômico nas instituições hospitalares 

representando um gasto/dia, cerca de 60% 

superior à média geral das demais internações 

(BRASIL, 2001).

Como cita Eid (2001, p. 1): “para cada 

minuto que se abrevia o início do socorro, vidas 

serão salvas, seqüelas reduzidas e o custo final 

do atendimento hospitalar e do tratamento do 

paciente serão menores”.

Assim sendo, sob o ponto de vista das 

seqüelas decorrentes das lesões ocasionadas 

por acidentes e por atos de violência, quando 

o paciente não  é levado diretamente à morte, 

pode demandar uma internação, às vezes longa, 

com gastos elevados ou ainda, gerando seqüelas 

permanentes e incapacidades. Além disso, os 

leitos hospitalares estão se tornando ainda mais 

escassos, assim como os recursos humanos, tanto 

em termos numéricos como de capacitação, há 

muito o que ser feito (BRASIL, 2001).

Entende-se que a atualização do 

conhecimento científico influencia diretamente 

no processo de prestação de cuidados, pois 

atualmente, vivenciam-se momentos de grandes 

mudanças e avanços crescentes no conhecimento 

que levam os profissionais à necessidade de 

buscas, revisões, atualizações constantes, no 

sentido de exercer a profissão de forma que 

atenda às necessidades da clientela.
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Nessa concepção, Nishide Malta e Aquino 

(2000) destacam a importância de a equipe de 

enfermagem estar envolvida no processo de 

educação continuada e integrar suas habilidades 

técnicas e intelectuais à prática diária.

Para Kristjanson e Scanlan (apud 

Koizumi et al, 1998, p.33), as atividades de 

educação continuada efetivamente desenvolvidas 

constituem-se em uma das formas de assegurar 

a manutenção da competência da equipe 

de enfermagem em relação à assistência de 

enfermagem, cabendo às instituições proporcionar 

em condições e incentivo para que isso ocorra. 

Referindo-se à instituição, Leite e 

Pereira (1991) comentam que ela precisa de 

profissionais mais capacitados para o alcance de 

suas metas e objetivos. Nesse sentido, necessita 

não somente de um processo seletivo adequado, 

mas sim de um trabalho contínuo com os 

funcionários, integrando-os na própria função e 

no contexto institucional; e propõe que uma das 

estratégias para que isso ocorra é a educação do 

funcionário no seu local de trabalho, facilitando 

a transformação do potencial do empregado em 

comportamentos objetivos.

Nesse sentido, a idéia de ter um 

compromisso com a educação e a orientação aos 

profissionais de enfermagem dentro do ambiente 

de trabalho passam a ser compreendidas quando se 

percebe que a educação auxilia no enfrentamento 

dos conflitos e na mudança de atitudes, melhorando 

conseqüentemente a prática da enfermagem.

Diante desse contexto e com o intuito 

de contribuir com ações educativas, auxiliando 

na capacitação dos profissionais envolvidos no 

atendimento aos pacientes, vítimas de trauma 

ou de emergências clínicas, foi oferecido pela 

Universidade Federal do Estado de Mato Grosso 

do Sul (UFMS), envolvida na pesquisa, e em 

parceria com a Secretaria Estadual de Saúde - 

MS, o curso de “Sistematização do Atendimento 

de Emergência para técnicos e auxiliares de 

enfermagem”, destinado aos funcionários do 

Pronto Socorro em questão. Esse curso abrangia 

todos os protocolos aprovados internacionalmente 

referentes ao Suporte Básico e Avançados de vida, 

tendo como referência o Suporte Avançado 

de Vida no Trauma (ATLS) (2000), e o Suporte 

Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) (1999).  

Acredita-se que o sucesso do tratamento de 

pacientes que chegam ao pronto-socorro está 

condicionado principalmente à qualidade do 

atendimento prestado pela equipe de saúde, 

enfocando a enorme relevância da atuação da 

equipe de enfermagem, por ser normalmente em 

maior número e por atuar em todas as ocorrências, 

vinte e quatro horas do dia.

Sendo assim, o desempenho planejado 

e sistematizado da equipe de enfermagem 

é fundamental para o funcionamento dos 

prontos-socorros, bem como a implementação 

da prestação da assistência de enfermagem, 

para que, juntamente com toda a equipe 

multiprofissional e seguindo protocolos pré-

estabelecidos, se consiga atingir um atendimento 

de qualidade, coordenado, disciplinado 

e em tempo hábil, objetivando diminuir 

agravos à saúde que podem levar a seqüelas 

irreversíveis ou à morte, e conseqüentemente, 

reduzindo também os gastos hospitalares que 

são exorbitantes, conforme já descritos. Isto, 

porque, inerente ao conceito de atendimento 

imediato, encontra-se o direito de uma 

assistência qualificada que tem como objetivo 

comum a recuperação do paciente, com o 

mínimo de seqüelas possíveis.
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OS OBJETIVOS OBJETIVOS DESTA 
PESQUISA FORAM

a) caracterizar a equipe de enfermagem 

de nível médio que atua na sala de 

emergência do Pronto Socorro da 

Santa Casa – SBCG. 

b) avaliar o conhecimento adquirido 

da equipe após o curso de 

“Sistematização do Atendimento 

em Emergência para técnicos e 

auxiliares de enfermagem”.  

2  MATERIAL E MÉTODO

O estudo descritivo foi desenvolvido no 

Pronto Socorro da Sociedade Beneficente de 

Campo Grande, MS (Santa Casa), e objetivou 

caracterizar a equipe de enfermagem de nível 

médio que atua na sala de emergência para avaliar 

o conhecimento adquirido dessa equipe após um 

curso de emergência.

A coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevista semi-estruturada e de um 

questionário para avaliar o conhecimento na área, 

contendo vinte questões, com respostas SIM ou 

NÃO e aplicado a vinte e quatro auxiliares e seis 

técnicos de enfermagem que atuavam na sala 

de emergência do referido setor e que haviam 

participado do Curso de Sistematização do 

Atendimento de Emergência.

Anterior à coleta de dados, foi realizado 

um pré-teste com objetivo de averiguar a validade 

e a precisão do instrumento construído, no que 

se referia, principalmente, à clareza dos termos 

e à seqüência das questões; para isso, ele foi 

aplicado em junho de 2003 com funcionários que 

trabalhavam no centro cirúrgico da instituição e 

que já haviam participado do referido curso. Após a 

análise dos resultados do pré-teste, foram realizadas 

algumas reformulações, para tornar as questões 

mais claras e objetivas para os sujeitos da pesquisa.

Os dados foram coletados no período 

de julho a agosto de 2003. Posteriormente, foram 

analisados, tabulados e discutidos de acordo com 

os resultados obtidos das variáveis estabelecidas, 

como: categoria profissional, tempo de atuação na 

área, turno de trabalho, número de empregos e o 

conhecimento na área da população em estudo, após 

a participação no curso de emergência referida.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados serão apresentados e discutidos 

considerando a caracterização da equipe de 

enfermagem de nível médio e conhecimento 

adquirido após o curso de “Sistematização do 

atendimento de Emergência”.
TABELA 1 - Profissionais de enfermagem segundo a 

categoria profissional, Pronto Socorro da 
Santa Casa / Campo Grande, MS, 2003. 

Categoria N.º %

    Auxiliar de Enfermagem 24 80
    Técnico de Enfermagem  6 20

A tabela 1 mostra que a maioria 

dos entrevistados, 24 (80%) são auxiliares de 

enfermagem e somente seis (20%) são técnicos 

de enfermagem, o que possibilita afirmar, que 

o auxiliar constitui a maior força de trabalho da 

enfermagem na Instituição. Essa situação revela 

a necessidade de um maior investimento na 

formação de técnicos, que pela Lei do Exercício 

Profissional (Brasil, 1987) estão mais capacitados 

para atuarem em unidades que atendem em sua 

maioria pacientes em estado crítico, como no caso 

de Pronto Socorro.
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Conforme afirma Quintana; Roschke e 

Ribeiro (1994), o processo de trabalho em saúde 

pode ser caracterizado como um tipo de organização 

que contempla vários fatores: tecnologia, recursos 

humanos, materiais e financeiros, para produzir a 

assistência integral à saúde. Na sua dimensão técnica, 

implica a aplicação de conhecimentos e tecnologias por 

diversos profissionais cada vez mais especializados. 

Acredita-se que essa diferença numérica 

entre auxiliares e técnicos de enfermagem pode ser 

explicada pelo recente surgimento desse curso na 

nossa região, bem como a falta de disponibilidade 

dos profissionais em fazer um curso técnico, 

seja por não ter incentivo, tempo ou mesmo 

recursos financeiros para tal. Vale ressaltar que as 

instituições contratam em sua maioria auxiliares 

de enfermagem por serem menos onerosos. 
TABELA 2 - Profissionais de enfermagem segundo 

tempo de serviço, Pronto Socorro da Santa 
Casa/ Campo Grande, MS, 2003

Tempo de serviço N.º %

 Menos de 05 anos 17 57
 Mais de 05 anos  13 43

Observa-se na Tabela 2 que, 17 (57 %) dos 

profissionais têm menos de 05 anos de atuação na 

área e 13 (43 %) mais de 05 anos, indicando que a 

maior parte é jovem e com maior disponibilidade 

e possibilidade de crescer no aprendizado e 

com isso adquirir experiência na área. Segundo 

Araújo (2000), a formação profissional e 

conseqüentemente maior experiência fazem 

com que os profissionais adquiram habilidades e 

potencial para atuar junto a pacientes em estado 

grave e com eminente risco de vida. 
TABELA 3 - Profissionais de enfermagem, segundo 

número de empregos e turno de trabalho, 
Pronto Socorro da Santa Casa/ Campo 
Grande, MS, 2003

Nº. de empregos/Turno de trabalho N.º %

Um emprego/ Período diurno 18 60
Dois empregos/ Período noturno 12 40

A Tabela 3 indica que 18 (60 %) dos 

profissionais de enfermagem possuem um só 

emprego e trabalham no período diurno o 

restante, 12 (40 %) possuem dois empregos e 

trabalham nessa instituição no período noturno, 

isto se deve aos baixos salários da enfermagem, 

sendo necessários mais de um emprego para 

garantir o sustento de suas famílias, prejudicando, 

contudo a qualidade de vida e conseqüentemente 

o rendimento na realização do seu trabalho.

A seguir, são apresentados os resultados 

sobre o conhecimento dos profissionais, após 

a realização do curso de Sistematização em 

Emergência.
TABELA 4 - Profissionais de enfermagem, segundo 

porcentagem de acerto das vinte questões 
relativas ao atendimento na área de 
emergência, Pronto Socorro da Santa Casa 
/ Campo Grande, MS, 2003 

Acertos    No. %

100 % (20 questões)  5 16,7

95 % (19 questões) 12 40,0

90 % (18 questões)  5 16,7

85 % (17 questões)  4 13,3

80 % (16 questões)  3 10,0

60 % (12 questões)  1   3,3

Total 30       100,0

Os resultados da tabela 4 permitem 

observar que somente cinco (16,7%) entrevistados 

acertaram todas as questões referentes ao 

atendimento inicial na sala de emergência; 12 

(40%) deles obtiveram 95 % de acertos; cinco 

(16,7%) acertaram 90 %, e um pequeno número, 

quatro (13,3%) e três (10%), acertaram 85 % e 

80 % respectivamente. Somente um entrevistado 

teve 60 % de questões acertadas. De maneira 

geral, essa equipe mostrou ter conhecimento 

teórico, não significando, porém, que isto seja 

suficiente para garantir uma assistência qualificada 

ao paciente em emergência clínica ou traumática, 

conforme será discutido na próxima tabela.
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TABELA 5 – Profissionais de enfermagem, segundo erros 
das questões relativas ao atendimento na 
área de emergência, Pronto Socorro da 
Santa Casa / Campo Grande - MS, 2003 

Erro sobre N.  %

Puncionar dois acessos venosos 

periféricos em paciente vítima de 

acidente de trânsito

20 66,7

Colocação de cânula de guedel 

em paciente vítima de acidente de 

trânsito com episódios freqüentes de 

vômito

8 26,7

Hipotensão considerado primeiro 

sinal de perda de sangue.      
6 20,0

Prioridade de atendimento de dois 

pacientes com graus distintos de 

queimadura

6 20,0

Paciente frio e taquicárdico como 

sinais de choque
5 16,7

Reposição volêmica, por meio de 

cateter venoso central, no paciente 

vítima de trauma e em choque.

5 16,7

Prioridade de atendimento de dois 

pacientes que sofreram queda, 

com estado físico e de consciência 

distintos.

3 10,0

Fase do atendimento inicial, na qual o 

choque deve ser avaliado.
2 6,7

Nota: Como cada profissional poderia errar uma ou mais 

questões, a porcentagem é relativa a 30 profissionais 

entrevistados.

Apesar de os entrevistados terem obtido 

uma porcentagem grande de acertos, a tabela 

5 evidencia algo preocupante em relação à 

seqüência correta do atendimento na chegada do 

paciente na sala de emergência. 

Segundo Alexander e Proctor (2000), 

o trauma mata de acordo com uma cronologia 

previsível, assim, por exemplo, a obstrução de 

via aérea mata mais rapidamente do que a perda 

da capacidade de respirar. Essa última mata mais 

rapidamente do que a redução de volume circulante. 

A seguir, o problema mais letal é a presença de 

uma lesão de massa, expansiva, intracraniana. O 

método mnemônico “ABCDE”: (vias aéreas com 

controle da coluna cervical, respiração, circulação, 

avaliação neurológica rápida e exposição do 

paciente) define, de modo seqüencial e ordenado, 

as medidas específicas de avaliação e as intervenções 

correspondentes que devem ser adotadas em todos 

os doentes traumatizados. 

O manual do curso de atendimento 

avançado para enfermeiros (BRASIL, 1996), 

diz também que a obstrução das vias aéreas 

constitui freqüente causa de óbito em vítimas 

de trauma ou mesmo com problemas clínicos, 

ocasionados por corpos estranhos, sangue ou 

até mesmo a própria língua, seja no transporte 

da vítima ou no ambiente hospitalar, quando 

as condutas para esses casos não são tomadas 

rapidamente e prioritariamente. Esses conceitos 

foram apresentados durante o curso que está 

sendo avaliado e mesmo assim, conforme 

revelam os resultados, mais da metade 

dos entrevistados 20 (66,7%) afirmou que 

“puncionar dois acessos venosos periféricos 

em pacientes vítimas de trauma é prioridade 

absoluta no atendimento inicial”, apesar de 

os protocolos estabelecidos e mundialmente 

aprovados estabelecerem essa ação como a 

terceira prioridade. Isso talvez se deva ao fato 

de que na prática diária durante o atendimento 

de uma emergência, em que estão presentes 

vários profissionais da equipe de saúde, 

normalmente, a abordagem das vias aéreas 

e respiração que são as primeiras medidas a 

serem tomadas, fica sob a responsabilidade do 

médico, que é o profissional habilitado para 

garantir uma via aérea definitiva, bem como 

outros procedimentos enquanto que a punção 

venosa é sempre realizada pela enfermagem 
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por ser um procedimento normalmente 

atribuído ao profissional dessa área.

Com relação às outras questões 

apresentadas na tabela, a porcentagem de erros 

foi bem menor, contudo observa-se que ainda não 

está bem clara a todos os entrevistados a seqüência 

correta de prioridades de atendimento. Pode-se 

concluir, que mesmo que o curso de emergência 

tenha sido válido para ampliar o conhecimento 

dos profissionais que atuam na área, é necessária 

a continuidade dos treinamentos. 

Como afirmam Braun e Socal (2001), a 

prestação do cuidado de enfermagem ao paciente 

numa emergência implica árdua e exaustiva 

corrida em busca do conhecimento. É por ele que 

conseguimos alcançar a excelência no cuidado e 

conseqüentemente a eficiente e eficaz atuação do 

grupo de profissionais da saúde que trabalham em 

setores de emergência.

4  CONCLUSÃO

Pela realização deste estudo, foi possível 

caracterizar a equipe de enfermagem de nível médio 

que atua na sala de emergência do Pronto Socorro 

da Santa Casa, concluiu-se que dos 30 funcionários 

entrevistados, a maioria (24-80%) é auxiliar de 

enfermagem e seis (20%) técnicos de enfermagem. 

Destes, 17 (57%) possuem menos de cinco anos de 

atuação na área e 13 (43%) mais de cinco anos.

Quanto ao número de empregos 

constatou-se que 18 (60%) trabalham em um só 

emprego, no período diurno e 12 (40%) em dois 

empregos e no período noturno.

Em relação às questões referentes ao 

atendimento inicial na sala de emergência, somente 

cinco (16,7%) entrevistados acertaram todas as 

questões, 12 (40%) deles obtiveram 95 % de acertos; 

cinco (16,7%) acertaram 90 %, e um pequeno 

número, quatro (13,3%) e três (10%) acertaram 85 % 

e 80 %, respectivamente. Somente um entrevistado 

obteve 60 % de questões acertadas.

O presente estudo permitiu ainda constatar 

que o curso de “Sistematização do Atendimento de 

Emergência” contribuiu para ampliar o conhecimento 

dos profissionais de enfermagem do nível médio 

nessa área. No entanto, possibilitou perceber que 

há uma grande deficiência no que diz respeito ao 

atendimento inicial, podendo implicar grandes 

prejuízos à evolução do paciente, que poderiam ser 

evitados ou minimizados. Diante disso, observa-se a 

necessidade da continuidade nos treinamentos área, 

para que o conhecimento adquirido não caia no 

esquecimento e que novos conceitos sejam inseridos 

para manter a atualização da equipe, permitindo 

assim uma assistência de enfermagem adequada e de 

qualidade, atendendo aos pacientes em emergência 

clínica ou traumática de acordo com os protocolos 

estabelecidos, no intuito de diminuir o índice de 

morbimortalidade da população.

É possível afirmar que hoje, e com 

certeza futuramente, os profissionais da equipe 

de emergência, pela complexidade da assistência 

prestada ao paciente em estado crítico, 

deverão empenhar-se na busca da qualidade e 

aperfeiçoamento, fundamentando sua prática 

em conhecimentos técnico-científicos. Isso tudo 

vinculado à Educação em Serviço que, segundo a 

Associação Americana de Enfermagem, constitui-

se de programas de treinamento oferecidos pela 

Instituição em uma área específica, visando ao 

aperfeiçoamento da prática profissional. E também, 

pelo fato de que a Educação Continuada favorece 

o autodesenvolvimento do funcionário levando-o a 

ter uma maior satisfação no trabalho, melhorando a 

sua produtividade (WERTHER, 1983).



220

Ensaios e ci., Campo Grande, v. 10, n. 1, p. 213 - 221, abr. 2006

SIMONE DE FÁTIMA CRISPIM ET AL.

Face ao exposto, é notória a necessidade 

de se investir na busca incessante de novos 

conhecimentos e novas práticas de atendimento 

emergencial, para com isso atingir o maior 

objetivo: Salvar Vidas.
ABSTRACT
A descriptive study, developed in an Emergency Room 
with the objective of characterizing the nursing staff 
and evaluate the knowledge acquired from this after a 
course of emergency. Twenty four nurse assistants and 
sex nursing technicians were interviewed. From this, 
57% have less than five years of experience working in 
the area and 43% have more than five years working; 
60% of the interviewed people work in only one job 
and during the day, while 40% work in two jobs and 
during the night. The research showed that 66, 7% 
have doubts in relation to the initial attending in the 
emergency room. It can be concluded that the training 
is essential for the improving of the quality in the nursing 
assistance and continuity what is necessary to guarantee 
the update of these professionals.
Keywords: Nursing. Emergency. Continued education.
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