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EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO  
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

RESUMO 

O atendimento de urgência e emergência é essencial para manutenção da 
vida, tornando-se necessário a capacitação e a educação continuada das 
equipes de saúde em todos os âmbitos da atenção. Desta forma, esse 
trabalho tem como objetivo identificar as estratégias de educação continuada 
apresentadas por uma Instituição Filantrópica do interior Paulista nos 
serviços de urgências e emergências. Trata-se de uma pesquisa quali-
quantitativa com aplicação de inquérito semi-estruturado à profissionais de 
enfermagem que atuam nos setores de urgência e emergência da instituição 
supracitada. A análise dos dados evidenciou que o grande nó na instituição 
é a falta de protocolos para o atendimento das urgências e emergências, fato 
o qual torna a incidência de erros mais comum e menos evidente. Observa-
se também que existem divergências de informações entre os colaboradores 
sobre atividades de educação continuada. Diante do exposto concluí-se que, 
os projetos de educação continuada devem estar em consonância com os 
interesses de todos os envolvidos, atendendo aos anseios e necessidades 
daqueles que vão participar diretamente dos objetivos da instituição. 
Ressalta-se que há necessidade de outras investigações visando uma melhor 
caracterização das estratégias de educação continuada nos serviços de 
urgências e emergências. 

Palavras-Chave: educação continuada; enfermagem; urgência; emergência. 

ABSTRACT 

The urgency service and emergency is essential for maintenance of the life, 
becoming necessary the training and the continuous education of the teams 
of health in all of the extents of the attention. This way, that work has as 
objective identifies the strategies of continuous education presented by a 
Philanthropic Institution of the interior From São Paulo in the services of 
urgencies and emergencies. It is treated of a research quail quantitative with 
application of inquiry semi structured to nursing professionals that act in the 
urgency sections and emergency of the foregoing institution. The analysis of 
the data evidenced that the great knot in the institution is the lack of 
protocols for the service of the urgencies and emergencies, fact which turns 
the incidence of more common and less evident mistakes. It is also observed 
that are divergences of information among the collaborators about activities 
of continuous education. Before the exposed I was ended that, the projects of 
continuous education should be in consonance with the interests of all 
involved them, assisting to the longings and needs of those that will 
participate directly of the objectives of the institution. It is stood out that 
there is need of other investigations seeking a better characterization of the 
strategies of continuous education in the services of urgencies and 
emergencies. 

Keywords: continuous education; nursing; urgency; emergency. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para Bezerra (2003), “o mundo vive um momento de mudanças, afetando a estrutura, a 

cultura e os processos de trabalho, fazendo com que as pessoas busquem formas de 

adaptação e agreguem novos valores para atender as demandas sociais do mercado. Um 

dos desafios para os serviços de saúde é a adoção de medidas para a satisfação dos 

clientes. Para a enfermagem, inserida neste cenário, o desafio é investir em seus recursos 

humanos, utilizando-se da educação continuada como ferramenta para promover o 

desenvolvimento das pessoas e assegurar a qualidade do atendimento aos clientes”. 

O atendimento de urgência e emergência é essencial para manutenção da vida 

torna-se necessário a capacitação e a educação continuada das equipes de saúde em todos 

os âmbitos da atenção, a partir de um enfoque estratégico promocional, abarcando toda a 

gestão e atenção pré-hospitalar fixa e móvel, hospitalar e pós-hospitalar, envolvendo 

profissionais de nível superior e de nível técnico, em comum acordo com as diretrizes do 

SUS e alicerçada nos pólos de educação permanente em saúde, onde devem estar 

estruturados os Núcleos de Educação em Urgências, normatizados pela Portaria GM/MS 

n.º 2.048/02 (BRASIL, 2002). 

Recomenda-se ainda que os Núcleos de Educação em Urgências, devam se 

organizar como espaços de saber interinstitucional de formação, capacitação, habilitação e 

educação continuada de recursos humanos para as urgências e emergências de caráter 

público ou privado (BRASIL, 2002). 

No entanto, durante a graduação de enfermagem, pode-se observar diferentes 

realidades no atendimento de urgência e emergência nas instituições públicas e privadas 

que pode-se conhecer, fato o qual levou-nos a busca de referencial teórico para 

disponibilizar ao meio cientifico material para consulta e utilização nos serviços de 

urgências e emergências, contribuindo desta forma para atualização profissional dos 

colaboradores da assistência a saúde, como também para identificar as estratégias de 

educação continuada apresentadas pelas instituições nos serviços de urgências e 

emergências. 

2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Identificar as estratégias de educação continuada apresentadas pela instituição no serviço 

de urgência e emergência em uma cidade do interior Paulista. 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em uma instituição filantrópica de porte médio do interior 

paulista, através de aplicação de inquéritos semiestruturados aos profissionais de 

enfermagem que atuam nos setores de urgência e emergência, no período de 01 de julho a 

30 de agosto de 2010. Instrumento este composto por 15 questões fechadas, que foram 

aplicadas durante os plantões diurnos e noturnos consecutivos, de acordo com a escala 

desses profissionais que atuam no serviço de Urgência e Emergência. Os resultados 

encontrados foram processados e tabulados através do software Excel © Microsoft 

Corporation 2003, analisados de forma descritiva e apresentados na forma de gráficos e 

tabelas. 

A pesquisa somente foi desenvolvida após apreciação do comitê de ética em 

pesquisa com seres humanos da Anhanguera Educacional – Campus Leme e autorização 

do Provedor da Instituição Pesquisada. 

Os participantes desse estudo foram informados sobre a pesquisa, e assinaram o 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), antes de serem entrevistados. O 

público pesquisado contou com 05 enfermeiros (as), 17 técnicos de Enfermagem e 3 

Auxiliares de enfermagem. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O serviço analisado consta com 25 funcionários na área de enfermagem, distribuídos no 

PS e no PA, em plantões diurnos e noturnos, de acordo com escala de 12 X 36, ou seja, 12 

horas de trabalho por 36 horas de descanso. Todos os 25 colaboradores responderam ao 

inquérito, visto que, os pesquisadores optaram por entrevistar apenas essa categoria de 

profissional, delineando com isso um recorte da equipe multiprofissional. 

Tabela 1. Distribuição dos Profissionais Segundo Ocupação. 

Ocupação Número Porcentagem 

Auxiliar de Enfermagem 3 12% 

Técnico de Enfermagem 17 68% 

Enfermeiro (a) 5 20% 

Total 25 100% 

A Tabela 1 mostra que a instituição citada, ainda mantém no seu quadro de 

funcionários 12% de auxiliares de enfermagem, 20% de enfermeiros e 68% técnicos de 

enfermagem, atuando no serviço de urgência e emergência. Dados os quais demonstram 
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que o auxiliar de enfermagem ainda atua no serviço de Urgência e emergência, 

contestando a lei nº 7.498/86, que em seu art. 13 – descreve que “o auxiliar de 

enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo 

serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de 

execução simples, em processos de tratamento [...]” e a resolução COFEN nº 293 (2004) 

que trata sobre dimensionamento e atuação de pessoal de enfermagem em setores de alta 

complexidade. 

Desta forma, cabe ressaltar que o tempo de experiência e a vivencia no 

atendimento em urgência e emergência apesar de lhes conferir capacidade para prestar 

um bom atendimento, não justifica que estes colaboradores sendo auxiliares de 

enfermagem possam atuar neste serviço. 

Tabela 2. Distribuição dos Profissionais Segundo Faixa Etária. 

Faixa Etária Número Porcentagem 

21 a 30 anos 11 44% 

31 a 40 anos 11 44% 

41 a 50 anos 2 8% 

51 a 60 anos 1 4% 

Total 25 100% 

A Tabela 2 mostra que o perfil dos profissionais de enfermagem varia no tocante 

a faixa etária, prevalecendo um total de 44% na faixa de 21 a 30 anos e 44% na faixa de 31 

a 40 anos, no entanto foi identificado que 12% dos profissionais que atuam no serviço de 

urgência e emergência da instituição pesquisada ultrapassam a faixa etária de 50 anos. 

Contudo a pesquisa identifica que prevalece a média de idade dos profissionais de 

enfermagem entre 21 e 40 anos, ou seja, adultos jovens, o que já é esperado por serem 

membros de uma faixa etária em completo estado de ascensão profissional, ponto esse 

positivo dentro da instituição, pois mostra que atualmente os profissionais dos serviços de 

urgência e emergência possuem maturidade pessoal. 
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Tempo x Formação Profissional 

 
Figura 1. Distribuição dos Profissionais Segundo Tempo de Formação Profissional. 

A Figura 1 demonstra que 52% dos profissionais ultrapassam 05 anos de 

formação, 20% têm entre 11 e 15 anos, 16% têm de 01 a 05, 8% tem de 16 a 20 anos de 

formação e apenas 4% têm mais de 21 anos de formação. 

Deixando claro que a instituição mantém as características com profissionais de 

média idade, descrita anteriormente e com tempo de formação profissional que em média 

ultrapassa os 05 anos de formação. 

Todavia, as pesquisas demonstram que a vivencia dos profissionais e o tempo de 

formação é essencial para que o profissional de enfermagem desenvolva habilidades e 

destreza no atendimento a urgências e emergências. 

Tempo x Experiência Profissional 

 
Figura 2. Distribuição dos Profissionais Segundo Tempo de Experiência Profissional  

em Atendimento de Urgência e Emergência. 

Da mesma forma que se identificou na Figura 1, que o tempo de formação dos 

colaboradores ultrapassavam os 05 anos de formação na Figura 2 identificou-se que a 

grande maioria cerca de 48% dos profissionais de enfermagem ultrapassam 05 anos de 

experiência em atendimento de urgência e emergência, 24% tem de 02 a 05 anos, 12% tem 

de 01 a 02 anos, identificou-se também que 16% do total de colaboradores tem menos de 

06 (seis) meses de experiência, e talvez isso seja um fator de grande preocupação para o 
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enfermeiro supervisor, visto que todo profissional de enfermagem precisa passar por 

adaptação ao setor antes de iniciar sua atividades, por isso o treinamento é essencial para 

que o profissional possa atuar no setor de urgência e emergência que dispensa muita 

atenção e responsabilidade. 

Tabela 3. Afinidade do Profissional com o Setor de Urgência e Emergência. 

Afinidade com o setor Número Porcentagem 

Sim 22 88% 

Não 03 12% 

Total 25 100% 

A Tabela 3 mostra que 88% dos colaboradores responderam que tem afinidade 

com o setor, porém 12% desses colaboradores relataram não ter afinidade com o setor de 

urgência e emergência. Dados de grande preocupação dentro de uma instituição, visto 

que, o profissional desenvolve melhor suas atividades em um setor o qual ele tenha 

afinidade. 

Corroborando com esta afirmação, Arnaud (2010) afirma que [...] a Emergência é 

uma arte, exige conhecimento, dedicação. É um dom. 

Tabela 4. Identificação de Entrosamento entre a Equipe durante o Atendimento de Urgência e Emergência. 

Entrosamento entre a Equipe Número Porcentagem 

Sim 05 20% 

Não 20 80% 

Total 25 100% 

A Tabela 4 mostra que mesmo com experiência adquirida durante anos de 

atuação nos serviços de urgências e emergências a maioria dos profissionais, cerca de 80% 

responderam que durante o atendimento a uma emergência falta entrosamento entre a 

equipe, e apenas 20% responderam que a equipe encontra-se entrosada. 

Segundo relatos dos supervisores de enfermagem durante a aplicação do 

inquérito, estes salientam que essa falta de entrosamento ocorre devido a grande 

rotatividade de funcionários no setor, referenciando não apenas a equipe de enfermagem, 

mas sim aos demais profissionais que estão diretamente envolvidos no atendimento de 

urgencia e emergencia. 

Outrossim, foi lembrado pelos colaboradores durante a aplicação dos inquéritos 

que a falta de treinamento prático realizado no setor é uma das grandes dificuldades 

encontradas nessa instituição. 
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Tempo x Atualização Profissional 

 
Figura 3. Distribuição dos Profissionais Quanto à Última Atualização em Urgência e Emergência. 

A Figura 3 mostra que apesar de 40% responderem que fizeram atualização a 

menos de 06 meses e 40% de 01 a 02 anos, pode-se identificar nessa pesquisa que 20% do 

total de colaboradores a mais de 02 (dois) anos não fazem nem um tipo de atualização em 

urgência e emergência. Isso nos remete a pensar que, dentre as dificuldades encontradas 

para a atualização profissional está a dificuldade para se ausentar do trabalho, visto que, a 

enfermagem é uma profissão onde a grande maioria dos profissionais possuem múltiplos 

vínculos de trabalho conforme descrito pela Fiocruz-EaD (2000) apud Barreiros; Macedo 

[ca.2007]. 

 A boa qualidade na assitência de enfermagem refere ao treinamento e 

atualização constante dos colaboradores pois isto é primordial na qualidade de 

atendimento despensada para os clientes. 

Tabela 5. Participação dos Profissionais em Cursos de Atualização. 

Participação em Cursos Número Porcentagem 

Sim 16 64% 

Não 09 36% 

Total 25 100% 

A Tabela 5 mostra que 64% dos profissionais já participaram de algum curso de 

atualização em urgência e emergência, já 36% dos funcionários responderam que nunca 

participaram de nenhum curso de atualização específico para urgência e emergência. 

Contrapondo os dados com a Tabela 5, pode-se observar que a maioria dos profissionais 

procurou buscar alguma forma de atualização profissional, porém ainda é grande o 

número de colaboradores que atuam diretamente nos serviços de urgência e emergência, 

que não participaram de cursos de atualização. 
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A constante atualização destes profissionais se faz necessária, para que possam 

desenvolver junto à equipe multiprofissional habilidades em situações inesperadas de 

forma objetiva e sincrônica na qual estão inseridos. 

Tabela 6. Visão do Entrevistado Quanto a Existência de Estrutura Física 
e Profissional para Educação Continuada. 

Visão dos entrevistados Número Porcentagem 

Sim 14 56% 

Não 11 44% 

Total 25 100% 

A Tabela 6 mostra que 56% dos colaboradores entrevistados responderam que 

existe estrutura física e profissional enfermeiro (a) de educação continuada que 

desenvolve esse trabalho, já 44% desses colaboradores responderam que não existe 

estrutura física e profissional para a educação continuada na instituição. Desta forma 

identifica-se que existe uma grande divergência entre os entrevistados, no tocante do que 

significa educação continuada para os profissionais de enfermagem, e principalmente 

para que serve, visto que alguns relataram que a educação continuada é realizada em um 

curto período, mas que a grande maioria sabe que é essencial. 

Tabela 7. Visão do Profissional Quanto a Existência de Protocolo no  
Serviço de Urgência e Emergência na Instituição. 

Visão dos entrevistados Número Porcentagem 

Sim 8 32% 

Não 17 68% 

Total 25 100% 

Na Tabela 7 identificou-se que 68% dos entrevistados responderam não existir 

protocolos de atendimento a urgências e emergências e que 32% dos entrevistados 

responderem que existe protocolo de padronização de atendimento. 

Identificou-se ainda que, não existem protocolos operacionais de padronização 

de atendimento a urgência e emergência dentro da instituição pesquisada. 

Alguns colaboradores afirmam ainda que “diante de uma emergência cada um já 

sabe o que fazer”, mas isso ocorre somente com as equipes que não tem muito rodízio de 

funcionário, porém afirmam também que por não existir uma padronização de 

atendimento dentro da sala de emergência, muitos profissionais acabam atrapalhando e 

dificultando esse atendimento. 
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Enfocam ainda que a dificuldade em atender bem determinadas emergências 

nem sempre incide nos cuidados de enfermagem, e sim sobre os cuidados prestados por 

outros profissionais que fazem parte da equipe. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa mostra que a educação continuada em urgência e emergência ainda encontra-

se muito aquém do ideal para a excelência no atendimento. No entanto, quando o assunto 

é padronização de atendimento não podemos nos restringir apenas ao atendimento 

oferecido pela equipe de enfermagem, pois esta encontra-se inserida há uma equipe 

multiprofissional, a qual deve também ser integrada ao planejamento das estratégias que 

serão utilizadas para melhoria da assistência ao cliente. 

Evidenciou-se com esta que, o grande nó apresentado pelo serviço é a falta de 

protocolos para o atendimento das urgências e emergências, fato o qual torna a incidência 

de erros menos evidente, assim como, as divergências de informações demonstradas pelos 

colaboradores sobre as atividades de educação continuada. 

Sendo assim, algumas medidas para melhoria da qualidade do serviço devem ser 

tomadas concomitantemente ás funções da enfermagem, como por exemplo, a curto prazo 

sugere-se a implantação de protocolos de atendimentos em urgência e emergência, a 

médio prazo sugere-se a capacitação da equipe multiprofissional e a longo prazo a 

reavaliação do serviço oferecido e a melhoria da estrutura física no local de trabalho. 

Nossa contribuição com essa pesquisa é viabilizar programa de educação 

continuada nos serviços de urgências e emergências, minimizando fatores de riscos, 

através e implantação de protocolos de atendimento para cada tipo de emergência, 

sugerindo a presença de um profissional enfermeiro educador na implantação e 

realização de atividades de educação continuada. 

Com base nessa pesquisa reconhece-se a necessidade de outras investigações 

visando uma melhor caracterização das estratégias de educação continuada e ou 

permanente nos serviços de urgências e emergências. Diante dos resultados, conclui-se 

que o objetivo proposto foi alcançado e esperamos, contudo, que este estudo possa servir 

de base para a implementação de ações de educação continuada, voltadas para a 

realidade da instituição. 
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