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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: A CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL 
ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA  

INTRODUÇÃO  
Situações de urgência e emergência podem ocorrer em 
qualquer local, sendo a unidade básica a primeira porta 
de acesso do usuário a assistência à saúde. Por ocasião 
do diagnóstico situacional realizado na Unidade de 
Saúde da Família Centro, o problema julgado como 
mais relevante é o precário atendimento de urgência e 
emergência ofertado, e não há capacitação profissional 
para o atendimento dessas pessoas. 

Elaborar um plano de intervenção visando à 
capacitação do profissional enfermeiro de uma 
unidade de saúde da família para o atendimento de 
urgência e emergência. 

OBJETIVO 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Pesquisa bibliográfica com busca de material em 
documentos do Ministério da saúde, periódicos 
indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), na 
base de dados Scientific Eletronic Library Online 
(SciELO) e em páginas oficiais da prefeitura da cidade. 
Foi utilizado o Método do Planejamento Estratégico 
Situacional (PES) (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

METODOLOGIA 

REFERÊNCIAS 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Concluiu-se que o plano de ação é extremamente importante 
para iniciar a organização da rede de urgência do município, 
pois o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família necessita se 
capacitar para prestar um atendimento emergencial de 
qualidade.  

USF Centro - Prefeitura de Lagoa Santa 

A atenção primaria à saúde deve estar preparada para 
realizar o atendimento de urgência, a partir da 
capacitação dos profissionais da equipe.(BRASIL, 2003). 
São indispensáveis capacitações constantes para 
atualização dos conhecimentos e aprimoramento da 
práxis assistencial (RICALDONI; SENA, 2006). 
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** Orientadora 

Problema prioritário Melhorar o atendimento de urgência 

e emergência ofertado na Unidade de 

Saúde da Família Centro. 

Nó crítico 1 Ausência de capacitação do 

profissional enfermeiro para o 

atendimento de urgência e 

emergência. 

Projeto 1 Curso de capacitação para os 

enfermeiros. 

Nó crítico 2 Não utilização do protocolo de 

classificação de risco na unidade de 

saúde. 

Projeto 2 Executar o protocolo de Manchester 

na USF, conforme conhecimento 

adquirido durante o curso de 

capacitação. 

Nó crítico 3 Ausência de recursos materiais para 

atendimento de urgência e emergência 

Projeto 3 Aquisição e manutenção de 

equipamentos de Primeiros Socorros. 

Nó crítico 4  Existência de pacientes com patologias 

de base que podem desencadear 

atendimentos emergenciais 

Projeto 4  Intervenção no processo de 

adoecimento e agravos da população 

através da promoção e prevenção a 

saúde. 


