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RESUMO 

A seguinte pesquisa tem como objetivo abordar a Educação Permanente em Unidades de Urgência e 
Emergência como a transformação de conhecimento qualificado para a equipe multidisciplinar. 
Através da revisão da literatura formalizando a inserção da Educação Permanente, defende às 
atualizações e mudanças da qualidade do serviço prestado, assim utilizada nas organizações e no 
trabalho hospitalar. Com levantamento da bibliografia, entender os conceitos da Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde (PNEPS) faz com que nesse sentido as estratégias utilizadas 
dentro da realidade vivenciada pelos profissionais de saúde, são resultados de uma avaliação da 
problemática do dia a dia necessitando de uma resolutividade imediata, visando a excelência do 
serviço ofertado, segurança do profissional e satisfação do cliente atendido. 
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PERMANENT EDUCATION IN EMERGENCY AND EMERGENCY 

UNITS 
 

ABSTRACT 
The following research aims to address Permanent Education in Urgent and Emergency Units as the 
transformation of qualified knowledge for the multidisciplinary team. Through the literature review 
formalizing the insertion of Permanent Education, it defends the updates and changes in the quality of 
the service provided, thus used in organizations and in hospital work. With a survey of the 
bibliography, understanding the concepts of the National Policy for Permanent Education in Health 
(PNEPS) means that, in this sense, the strategies used within the reality experienced by health 
professionals, are the result of an assessment of the day-to-day problem requiring a immediate 
resolution, aiming at the excellence of the service offered, professional safety and customer 
satisfaction served. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, em 2003 foi criada pelo Ministério da Saúde (MS) a Secretaria de 

Gestão de Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES), que visou a formulação de 

administração orientadoras da gestão, qualificação e formação dos servidores da 

saúde. Em 2004 foi criado a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS) pela Portaria 198 sendo alterada em 2007 (Brasil, 2007), que apresentou 

novas estratégias e condutas para a efetivação da PNEPS, com o intuito de 

transformar as práticas pedagógicas e de saúde, contribuindo para o processo de 

desenvolvimento individual e coletivo da equipe multidisciplinar.  

 A temática que envolve saúde e educação permanente na área de pronto-

socorro serve para identificar, analisar e sintetizar resultados do estudo sobre o tema 

proposto. A questão norteadora do estudo é com o aperfeiçoamento do profissional 

enfermeiro através da atividade institucionalizada na unidade de pronto-socorro e 

tem como objetivo abordar a Educação Permanente em Unidades de Urgência e 

Emergência como forma de conhecimento qualificado para a equipe multidisciplinar 

 A atividade institucionalizada em saúde serve como agente de modificações 

tornando a autonomia intelectual mais responsável nas práticas da equipe 

multiprofissional envolvida. Os processos de educação permanente em saúde (EPS) 

tem como objetivos a transformação das ações profissionais e da própria 

organização do trabalho (Brasil, 2009, p. 20). 

 A EPS se formaliza como aperfeiçoamento no processo de trabalho, onde o 

aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações (BRASIL, 2007). 

 No Brasil, com o sistema único de saúde (SUS), a formação dos prestadores 

de serviços da saúde passa a ter maior ênfase para qualificação de equipe 

multiprofissional nas unidades de assistência à saúde (LEMOS 2016). A EPS é 

constituída como estratégia fundamental para as modificações no ambiente de 

trabalho, a fim de que esse meio transmita algo inovador e atributivo aos indivíduos 

(FAGUNDES et al., 2016). 

 Segundo Lavich (2014) a Enfermagem tem um papel central na realização de 

ações de Educação Permanente em Saúde, pois o enfermeiro é o principal 

articulador das diferentes áreas hospitalares. Entretanto, essa prática necessita de 
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abordagem multiprofissional como forma de se tornar mais efetiva sob os diferentes 

olhares. 

 De acordo com o Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta o 

exercício da Enfermagem, especifica-se claramente que o Enfermeiro incumbe, 

como integrante da equipe de saúde, a “participação nos programas de treinamento 

e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação 

continuada”. 

 As concepções dos profissionais da área hospitalar devem ser repensadas 

para sua prática, através das estratégias entendendo os processos de qualificação 

para o trabalho no atendimento no pronto-socorro, sendo implantados estudos 

multicêntricos, de forma interdisciplinar na integração da Educação Permanente em 

Saúde (EPS), considerada fundamental para atuação a fim de que se inove e atribua 

aprendizagem e novos conhecimentos ao profissional (LAVICH et al., 2017). 

    

 Como indagações a importância da educação permanente em unidades de 

pronto socorro e as estratégias utilizadas dentro da realidade vivenciada pelos 

profissionais, para a área da enfermagem é indispensável o conhecimento das 

problematizações no processo de trabalho, para busca de aperfeiçoamento nos 

pontos que exigem um conhecimento consideravelmente amplo para resolução dos 

problemas, os procedimentos de atendimento, o treinamento, a interdisciplinaridade 

na educação permanente, conforme a especificidade de cada área abrangente, 

usuário e o trabalhador envolvido neste processo (PEIXOTO et al., 2013). 

 A partir de 2014 foram implantados conceitos de Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde (PNEPS) aprendizagem no local de serviço, onde 

possibilitam a transformação nas práticas dos trabalhadores da área hospitalar de 

pronto-socorro. Nesse sentido, envolve a utilização da Educação Permanente (EP) 

no trabalho hospitalar, relação na paramentação, contaminação, desinfecção do 

ambiente de trabalho, sobre as patologias entre outros conhecimentos essenciais 

para o serviço de unidades de urgência e emergência das instituições hospitalares 

(FRANÇA et al., 2007). Objetivando a investigação à Educação Permanente 

utilizada nos dias atuais com relação ao serviço prestado em unidades de pronto-

socorro, promovendo cuidados e o bem estar do enfermeiro, estudos com 

interdisciplinaridade e o conhecimento abrangente do serviço no âmbito da prática 
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assistencial, união de prática determina na formação da equipe de saúde. Verificar 

através da literatura e das produções científicas, a percepção dos profissionais 

sobre o processo de educação permanente utilizada para promover as habilidades e 

competências diante da realidade local. Identificar os pontos essenciais e a 

transformação das práticas dos trabalhadores da área de urgência e emergência 

(FIGUEREDO et al., 2014).  

O estudo é de caráter essencialmente qualitativo com uma revisão da 

literatura disponível eletronicamente em bancos de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Scielo, periódicos sobre a percepção dos profissionais no processo de 

educação permanente, as atividades educativas e as estratégias utilizadas pelas 

equipes para que se obtenha resultado positivo e probabilidade reduzida de erros na 

área de urgência e emergência, pesquisa iniciada em fevereiro de 2020 e se 

estendeu até setembro de 2020,  

Dessa forma o estudo tem como objetivo descrever a importância da 

educação permanente em unidades de urgência e emergência e as estratégias 

utilizadas dentro da realidade vivenciada pelos profissionais de saúde. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 Silva e Duarte (2015) relatam o caminho do conhecimento do profissional da 

saúde em sistemas de pronto-socorro, que há décadas foi iniciada, mas a partir de 

1970 através da Organização Pan-Americana de Saúde, se alastrou por vários 

países da América, argumentando o alinhamento dos processos de saúde 

envolvendo o trabalho e a educação na qualificação dos profissionais como 

processo vital compreendendo o crescimento e melhora da oferta de serviço 

hospitalar. A educação contínua permanente é constituída de planejamento 

participativo, avaliação sobre as ocorrências no ambiente de pronto-atendimento, 

iniciando-se pela paramentação, envolvendo todo o processo de trabalho até 

tomada de decisão na atividade institucionalizada em saúde, onde o Ministério da 

Saúde constitui estratégia para ações de enfermagem com padrões de pronto-

socorro, com modificações que ajudam na formação de um perfil profissional 

atualizado (CARVALHO; ALMEIDA; BEZERRA, 2016). 
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 Para Barbosa (2014), em rede hospitalar a reestruturação do setor apresenta 

constantemente uma série de procedimentos como: novos medicamentos, chegada 

de materiais compatíveis e adequados, novos modelos de registro da assistência 

aos internados e em observação, uma equipe para atender o pronto-socorro, local 

estruturado para o serviço, paramentação adequada, instruções com relação à 

contaminação, instruções sobre esterilização entre outros para o atendimento ao 

paciente assistido em diversas situações. 

 A educação permanente em unidades de urgência e emergência tem a ação 

conjunta com a Política Nacional de Atenção às Urgências que foi criada pela 

portaria nº 1.863/GM em 29 de setembro de 2003, onde estabelece uma rede de 

assistência regionalizada e hierarquizada, vinculação aos serviços de saúde, 

definição de fluxo e resolutividade a assistência à saúde.   

 Figueredo et al., (2014) mencionam que mediante a evolução nos 

procedimentos e equipamentos implantados para o atendimento intra-hospitalar e 

pré-hospitalar, é exigido o aperfeiçoamento profissional, para habituar o profissional 

da enfermagem nas mudanças conforme as publicações do Ministério da Saúde 

(2012) e mediante a Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS) é 

relevante a atualização do profissional em práticas e metodologias através de 

estudos multicêntricos, palestras, seminários, eventos, cursos, workshop, ações 

interdisciplinar entre vários meios que leve a eficiência  da equipe multiprofissional 

para defrontar adversidade e garantir a sua saúde no trabalho.  

 Lavich et al., (2017)  consideram esse meio de educação como uma forma de 

estipular uma atualização em meio trabalhista, valorizando o profissional na 

participação em processos de educação destinados a aprendizagem, prestigia a 

articulação com a assistência à saúde, a variação de ações, com instrução 

significativa, processo rotineiro como centro, valor do esforço diário como fonte de 

conhecimento e aprimoramento. 

 França et al., (2017) reitera que os contextos para atualização do 

conhecimento em saúde visa a renovação dos saberes para que esses cumpram as 

funções e deveres com melhor desempenho, pois o enfermeiro gestor tem o domínio 

e a autoridade de detectar, constatar, recomendar e planejar estratégias adequadas 

para a elaboração e concepção de saberes para salvar a vida do paciente, sendo 

atuais na busca de alteração e alternativa nas práxis de saúde. Ainda podendo 
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favorecer e facilitar incentivando o profissional de enfermagem a envolver-se nas 

ações, as quais salientam para descomplicar e facilitar as necessidades dos 

serviços em prol do bem-estar, da comodidade do serviço peculiar, essenciais para 

a sociedade, assim, influenciar os trabalhadores para melhoria e progresso 

indispensável, essencial para a vida e local de trabalho mais favoráveis. 

 Lavich et al., (2017) enfatiza com a Política Nacional de Educação Popular em 

Saúde (PNEPS) o refinamento para que o profissional exerça práticas e as 

metodologias da educação permanente em saúde, possibilitando aos trabalhadores 

e as equipes de saúde e os espaços das práticas populares de cuidado a 

ressignificação dos conhecimentos e práticas. Por meio de ações desenvolvidas 

mantém a estimulação, o fortalecimento e ampliação do elemento fundante popular, 

envolvendo a movimentação e concentração pelo direito à saúde e as aptidões, 

destreza e competência no envolvimento nos processos de formulação, 

implementação, gestão e controle social das políticas públicas que envolvem a 

saúde. 

 Segundo Silva; Matos; França (2017), a Política Nacional de Educação em 

Saúde segue diretrizes correspondentes às ações em saúde constitui quatro eixos 

estratégicos:  

1- A participação, controle social e gestão participativa;  

2 - Formação, comunicação e produção de conhecimento; 

3 - Cuidado em saúde; 

4 - Intersetorialidade e diálogos multiculturais, destinando ao setor profissional 

ajudam para enfrentar os obstáculos e percalços do ambiente de trabalho, 

constando de questões de organização e éticas que devem ser assumidas pelos 

administradores e pela equipe de saúde. 

 Barbosa (2017) deixa claro sobre estimular o compreender ampliado do 

cuidar em saúde, é o reforço reconhecido e o conviver dos modos populares do 

pensamento e do fazer seguindo a política nacional da saúde promovendo o 

encontro e diálogo dos trabalhadores com os serviços e ações, fortalecendo as 

práticas atuais do cuidar implicando no apoio sustentável, sistemático, a visibilidade 

e comunicação, intenção de socializar tecnologias e perspectivas integrativas, 

aprimorando a articulação com o atendimento hospitalar, assim o profissional de 

saúde deve ser um indivíduo inerente, experiente mediante sua realidade local, com 
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convicções, princípios, pensamentos, e perspectivas do aluno-trabalhador, diante do 

saber incógnita devendo aprimorar certos assuntos deixando favorável quando 

orientado para uso, pois é necessária a inclusão e percepção da dimensão de novos 

saberes que movem o aprendizado.  

 Carvalho; Almeida e Bezerra (2016) destacam que é necessário uma 

constante mudança no meio hospitalar para que o enfermeiro possa se aprofundar 

nos conteúdos, temática mais oportuna, apropriada, conveniente, propícia, 

anexando o útil ao indispensável e imprescindível para que haja uma permanente 

evolução e enriquecimento pelo conhecimento e informação, diminuindo os desafios 

e garantindo boas práticas assistenciais. Assim se tratando da saúde para os 

profissionais dessa área é disponibilizado responsabilidades e atribuições, tendo os 

eixos estratégicos elaborado por dois anos, sendo o Plano Operativo traçando 

métodos para programar estratégias com relação à questão da formação e produção 

do saber constando desenvolver processos de formação, pesquisa, aumento na 

perspectiva do conhecimento em saúde; promoção de informação junto aos serviços 

prestados na saúde; contribuição na produção do saber educacional; implementação 

de plano de comunicação da política em saúde.     

 Para Figueredo et al., (2014) o conhecimento contínuo sobre saúde é alicerce 

que qualifica profissionais utilizando estratégias e técnicas primordiais de ensino 

mediante as circunstâncias, a participação, a gestão e o controle social, através da 

interdisciplinaridade abrange vários profissionais atuantes auxiliando nas ações e 

práticas hospitalares principalmente dos que já estão em serviço. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Nas concepções com relação a equipe multiprofissional  fica claro a 

necessidade da implantação da educação permanente em unidades de pronto-

socorro, só dessa forma o funcionário terá oportunidade de aprender e aprimorar 

para realização de um trabalho na assistência hospitalar quando houver 

modificações, o benefício é o saber ilimitado e o aperfeiçoamento, a atuação cada 

vez melhor no âmbito hospitalar. Dessa forma além do conhecimento consegue a 

valorização profissional, melhorando os atendimentos aos pacientes em geral, tendo 
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acesso a método de organização e procedimentos imediatos na assistência ao 

cliente.  

 Os serviços no pronto-socorro são prestados como fundamental suporte a 

aqueles que necessitam de atendimento imediato. Utilizando os métodos de ensino 

no processo de trabalho e buscando as dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

baseado na resolução da problemática para todos os campos, iniciando na gestão 

até aos funcionários de cuidado direto pré-hospitalar, ou seja, abrangendo toda a 

equipe de saúde, a resolutividade do atendimento prestado será de grande eficácia 

e qualidade refletindo na satisfação profissional e dos clientes atendidos. 
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