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Educational intervention concerning urgency and 
emergency in Primary Health Care

Abstract

Primary health care is considered a component of the fixed prehospital emergency care network and the preferred gateway 
for first contact with the user. Therefore, the teams of the basic health units need to be able to offer quality care to 
the patient, facing acute and unforeseen conditions, focusing on reducing morbidity, mortality and sequelae. This study 
aimed to describe an educational intervention process for basic and advanced life support care for health professionals 
in the primary care network. This was a descriptive study on an educational intervention process conducted with the 
multiprofessional team of five basic health units in the city of Maringá, Paraná. Initially, a situational diagnosis was made 
through a questionnaire applied to 57 primary care professionals. From this, the educational intervention was built, which 
was performed by a training given to 65 professionals from the pre-established units. Regarding the difficulties encountered 
in urgent/emergency care, the professionals cited the team’s lack of preparation, associated with a lack of training, as the 
major obstacle. Regarding the topics to be addressed in the training, the participants opted for Cardiac arrest; Foreign Body 
Airway Obstruction and Convulsive Crisis. The study identified the main difficulties faced by the professionals of the BHU 
when dealing with health conditions, as well as the issues that they considered deficient in their work practice. This highlights 
relevancy to perform an educational intervention using a strategy mediated by training.

Key words:   Urgent Care. Emergencies. Primary Health Care. Continuing Education.

INTRODUCTION

The Primary Health Care (PHC) has 
universality, equity and comprehensiveness 
as its principles, and it aims to promote the 
decentralization of care by approaching 
the reality of the users lives, since it can be 
found in the same residential territory as the 
populations1,2.

Ministry of Health Ordinance No. 
2.048/2002, approving the Technical Regulation 
of State Emergency Systems, provides for the 
organization of the care network from fixed and 

mobile prehospital components, from primary 
levels to high complexity, assigning each of 
them their share of responsibility for urgent and 
emergency care. In the regulation, Primary Care 
is one of the components of the fixed prehospital 
network, responsible for the first care given to 
the patient that needs immediate stabilization, 
in addition to assistance with acute or chronic 
conditions, to all individuals in its territory of 
coverage, in any situation3.

According to Ordinance No. 2.436 

Malenna Beattriz Santos Ferreira de Omena*
Cremilde Aparecida Trindade Radovanovic*

Nelly Lopes de Moraes Gil*
Rafaely de Cássia Nogueira Sanches*

Geisiane Aparecida Artico*
Ana Paula Vilcinski Oliva*

* Universidade Estadual de Maringá - UEM. Maringá/PR, Brasil
E-mail: malenna_beattrizsf@hotmail.com

Ed
uc

at
io

na
l i

nt
er

ve
nt

io
n 

co
nc

er
ni

ng
 u

rg
en

cy
...

O 
M

un
do

 d
a 

Sa
úd

e,
 S

ão
 P

au
lo

 - 
20

19
;4

3(
3)

: 5
86

-6
00



587

METHODOLOGY

of September 2017¹, article 10, it is the 
responsibility of the Municipal Health 
Departments as the main system for organizing 
Primary Care, involving the Family Health 
Strategy (FHS) in their work network, in order 
to solidify the precepts of the Brazilian health 
reorientation model. This is through activities 
for promoting, preventing and protecting the 
community’s health, by being the first option 
of the user’s search to solve problems inherent 
to their health. From this perspective, PHC 
through the Family Health Units are pointed as 
the gateway to the Unified Health System (SUS) 
and are often the primary resource for attending 
clinical instability, and the team must be able 
and prepared to recognize, stabilize and refer 
when needed4.

Despite the urgent and emergency care 
network being legally considered a component 
of the fixed prehospital, the reality of care in 
this area shows the opposite, given that it is not 
routine for these services5. Related to this, the 
units should have a well-formed referral network 
for the forwarding and transportation of the 
health complications they receive, through a 
regulation center, coordinated by the Mobile 
Emergency Care Service (SAMU), which aims 
to arrive at the victim first and refers them to 
a hierarchical service integrated with the SUS 
according to the patient’s need5.

Based on the above, there is concern 
regarding the observation of the care provided 
by the SAMU basic and advanced support units 
within Basic Health Units (BHU), regarding 
clinical conditions that could receive initial 
care or be resolved/ stabilized in the service 
itself. However, to do so, the teams need to 
be fit. Thus, there is a need to know the main 
difficulties encountered by primary care teams 
in situations that pose a risk to users’ lives, and 
to supply them through a health education 
strategy. This strategy should allow for adequate 
care and provide information, as well as 
prepare working professionals for urgent and 
emergency situations, considering that health 
problems can happen at any time and place. 
The result is quality care and increased chances 
of survival of the population, as well as reducing 

of sequelae.
From this perspective, health education 

is defined as a set of didactic skills of a 
participative nature, which crosses various 
fields of action and aims to raise awareness and 
mobilize communities and individuals to face 
circumstances which interfere with the quality 
of life; this is developed to achieve proper 
health6. It is typically characterized as health 
information propaganda, using technology, 
requiring an understanding of the theme and 
its scope. Moreover, the association of this 
practice is characterized with communication 
and qualified listening, which considers any 
place used as an ideal environment for these 
purposes6.

Still on this aspect, the literature shows 
different concepts for the terms “health 
education health” and “education on health”, 
the first being defined as education actions 
aimed at the knowledge and appropriation of 
the population, contributing to increase the 
autonomy of health system users under by their 
own care7. Meanwhile, education on health is 
focused on professionals and consists of the 
elaboration and systematization of knowledge 
related to professional training, involving 
didactics and teaching practices7. Therefore, 
there are two categories of education at work in 
health: continuing and permanent education7.

In this sense, professional nurses have 
been designated as a fundamental piece for 
the development of educational practices in 
health, due to their broad and contextualized 
knowledge, which is a characteristic of their 
education8.

Thus, this study aimed to describe an 
educational intervention process for basic and 
advanced life support for health professionals 
from the primary care network.

This was a descriptive study on a process 
of educational intervention with primary care 
health professionals, related to urgent and 
emergency care, directed at basic and advanced 
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life support.
The study was conducted in the city of 

Maringá, located in the northwest of the 
state of Paraná. The municipality has an 
estimated population of 417,010 thousand 
inhabitants. The local health network has 1,490 
health facilities, divided between clinics and 
specialized outpatient clinics, general hospitals, 
diagnostic support service units, psychosocial 
care centers, emergency care units, prehospital 
mobile services and basic health units9.

According to data from the municipal health 
department10, the city currently has 34 Basic 
Health Units (BHU), 32 in the municipality and 
two in its districts, Iguatemi and Floriano. The 
study was conducted in five BHU selected by 
lot according to their distribution on the local 
map, reaching the North, South, East, West and 
central regions of the municipality.

The population of the five BHUs consisted of 
66 professionals. For sample calculation, a simple 
random sampling process was used considering 
a sampling error of 5% and a confidence interval 
of 95% for sample calculation. The study sample 
resulted in 57 people. 

The participating professionals are part of the 
multiprofessional team of the drawn BHUs and 
the Family Health Support Center (FHSC), from 
various fields of health practice: nurses, doctors, 
technicians, nursing assistants, social workers, 
nutritionists, psychologists, pharmacists, dentists 
and community health agents (CHA). Inclusion 
criteria were: providing direct patient care and 
being associated with the institution for at least 
one year. Those that were on vacation, taking 
time off or were on leave, were excluded.

The study’s development process involved 
three phases: the first phase was characterized 
by a situational diagnosis composed of applying 
a questionnaire consisting of questions that 
referred to the participants’ knowledge of 
urgencies and emergencies, of the physical and 
material structure for this type of care in a BHU, 
training and qualification in the area, situations 
that they had already witnessed and topics they 
considered important and would like to be 
addressed during the training. The questionnaire 
was previously tested with 10 participants, 
where the need to add two questions related to 

profession and time of employment in the unit 
was observed, totaling seven open questions. 
This phase was performed from September 
to November 2018, with the morning and 
afternoon shift teams.

In the second phase, the answers obtained 
through the questionnaire were analyzed and 
the material related to the themes emerged. 
Subsequently, the third phase began, that is, 
the educational intervention. At this stage, the 
themes raised served as a guide for building 
the training following the recommendations 
of international protocols based on scientific 
evidence11.

The training sessions were given at the 
five selected BHUs, and 65 professionals 
participated in the training, among which are 
the 57 participants of the first stage, plus eight 
professionals who requested to participate in 
the intervention. The intervention was carried 
out in rooms made available by the directors 
of the units, at the intermediate time between 
work shifts, so that the teams of the two shifts 
could participate.

The activities were performed by exposing 
the theoretical content by slides and the 
practical class was performed on inflatable 
dummies for training.

The study met the ethical requirements of 
the National Health Council in accordance 
with resolution 466/201212. The project was 
forwarded to the CECAPS (Permanent Training 
and Health Training Advisory Office). After 
authorization it was submitted to the Standing 
Committee on Ethics in Human Research 
(COPEP), obtaining approval under Opinion 
No. 2.730.919/2018. All subjects involved 
signed two copies of the Informed Consent 
Form.

To preserve the identity of the BHU, fictitious 
names were given, identified here as: BHU 1, 2, 
3, 4 and 5.

RESULTS

The characterization of the participants of 
the first phase of the study is described in Table 
1.
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Table 1-  Characterization of the professionals 
participating in the situational diagnosis, regarding 
their category and length of service at the BHU. 
Paraná, Brazil, 2018.

Professional 
Category No. of participants Average time at 

job (years)

Nurses 08(14%) 4.2

Nursing 
Technicians 15(26.3%) 7.8

Nursing assistants 21(36.8%) 8.0

Physicians 13(22.8%) 3.7

Total 57

According to the inclusion criteria, only 
professionals who provide direct patient care 
were part of this stage. Among them, it was 
observed that the professional category with 
the largest number of participants were the 
nursing assistants and those who had the 
longest time at this job.

Table 2 presents the main difficulties raised 
by the situational diagnosis.

Table 2- Main difficulties encountered for urgent 
and emergency care at the BHU. Paraná, Brazil, 
2018.

Difficulties found No. of 
repetitions

Team unpreparedness, associated with lack of 
training 23

Lack of materials and equipment 14

Lack of medication 11

Absence of medical professional 09

Delay in transportation for removal 07

Adequate physical space 06

Proper monitoring 04

Among the difficulties raised by professionals, 
the “unpreparedness of the team due to a lack of 
training” was the most reported. In the applied 
questionnaire, the respondent was asked to 

Table 3- Urgency and emergency topics 
considered relevant by the BHU professionals for 
covering in training. Paraná, Brazil, 2018.

list topics to be addressed in the training. The 
answers obtained showed various contents of 
interest; however, the three themes that stood 
out: Cardiac arrest (CA) (26); Foreign Body 
Airway Obstruction (FBAO) (19) and Seizure 
Crisis (18), which are highlighted in Table 3.

Contents No. of repetitions

CA* 26

FBAO* 19

Seizure crisis 18

Stroke* 12

AMI* 11

Hypertensive crisis 10

Decompensated Diabetes 08

Psychiatric Emergencies 04

Exogenous intoxication 03

Burns 03

Tachyarrhythmias 02

Childbirth 01

Drowning 01

Hypovolemic shock 01

*CA - Cardiopulmonary arrest; FBAO - Foreign Body Airway Obstruction; 
AMI - Acute Myocardial Infarction

At first, the training was aimed at the 
professional categories that were part of the 
process of filling out the questionnaires (nursing 
staff and doctors). However, there was a 
positive repercussion of the training reaching 
other professional categories of health workers, 
who showed interest in being involved in the 
study by participating and interacting during the 
intervention. These professionals were namely 
dentists, community health agents and FHSC 
team members represented by a pharmacist, 
social worker, nutritionist and psychologist. They 
were all at the BHU on the day of the activities, 
totaling 65 participants in the intervention. 
Table 4 describes the participating professionals 
in each BHU.
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DISCUSSION

According to the National Primary Care 
Policy (NPCP)13, family health teams must be 
made up of doctors, nurses, nursing technicians 
or assistants and community health agents, and 
may include other professional categories. Thus, 
the study initially allowed the characterization 
of mandatory health categories; except for 
CHAs, because this category is not involved 
with urgent and emergency care.

It was observed that most professionals 
had over three years of work, creating a 
connection with the user, which enables closer 
relationships, allowing the worker to know and 
identify the patient’s health needs. According 
to the NPCP, the construction of the bond 
between health professionals and users implies 
effective and person-centered clinical and 
sanitary interventions, which is a presumption 
of the Primary Care resolution13.

The guidelines and norms established in 
the Ministry of Health ordinances, related 
to the structuring of the urgency and 
emergency network, indicate several aspects 
of accountability attributed to primary care3,4. 
However, in the participants’ answers, it was 
observed that there are serious difficulties 
that interfere in treating emergency situations; 
highlighting “Team unpreparedness associated 
with lack of training” and “Lack of materials and 
equipment”. A study conducted in Campina 
Grande (PB) in 2015, aiming to analyze the 

ability to resolve and the reception provided 
in urgent and emergency situations in primary 
care, showed that professionals had difficulties 
recognizing urgent situations seen in the 
handling of essential drugs at the first contact 
during urgent care14.

In addition, the technical regulation of state 
urgency and emergency systems addresses the 
need for certifying BHU professionals to handle 
these situations, as well as describing the 
materials and inputs that units should provide 
to assist cases. Moreover, there is the need for 
physical structure, highlighting the importance 
of having an environment prepared for the 
first encounter during urgent/ emergency care 
where a room can be made available for up to 
eight hours of observation3,15.

The reality of urgent and emergency care 
in primary health care is worrying due to 
the lack of sufficient physical and material 
resources, the low ability of professionals to 
deal with these cases and the lack of a bond 
between staff and community, resulting in 
excessive demand for care in other complexity 
levels. This then results in the overloading and 
overcrowding of secondary and tertiary care 
services with complaints that could be resolved 
at the primary care level2.

It should be borne in mind that family 
health facilities are viewed by most users as a 
choice to meet their needs, whether basic or 

Table 4- Professionals participating in the training, by category and BHU. Paraná, Brazil, 2018.

BHU Enf.* Téc. Enf.* Aux. Enf.* Médico Dentista ACS NASF Total

BHU 1 1 3 2 1 - - - 07

BHU 2 2 4 3 2 1 4 - 16

BHU 3 2 2 3 2 1 1 - 11

BHU 4 2 3 7 3 1 3 4 23

BHU 5 1 2 3 2 - - - 08
Total 8 14 18 10 3 8 4 65

*Nurs. - Nurse; Nurs. Tech - Nursing Technician; Nurs. Assist. - Nursing assistant
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complex. They are a way of minimizing harm, 
suffering and anxieties, or even because there 
is no other another point of health care near 
their home4.

The study also demonstrated the absence 
of medical professionals as being a difficulty 
to perform emergency care in BHU. According 
to a study conducted with nurses from a 
municipality in the interior of Santa Catarina, 
respondents highlighted this condition as an 
obstacle16.

With regard to the themes chosen by 
primary care professionals for the training 
approach, the Cardiac Arrest (CA) stood 
out. With the progressive increase in cases 
of CA, the need for training health workers 
is evident, since the patient’s chances of 
survival depend on their competence to 
perform Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) 
maneuvers immediately17. Also, Foreign Body 
Airway Obstruction (FBAO) appeared, which 
can lead a person to asphyxiation to and even 
death when not rescued in a timely manner18; 
also, there convulsive crisis appeared.

All contents fit the objective assigned 
to PHC, which aims at the first contact of 
emergency care in an adequate way until 
they are transferred to other health care 
centers, if necessary, as well as assessing the 
risk classification of vulnerabilities19. Thus, the 
contents CA, FBAO and convulsive crisis were 
the themes addressed for the construction of 
the educational intervention.

The educational intervention carried out fits 
into the mode of permanent education, defined 
as didactic practices based on the problems 
encountered in the work environment, 

whose focus is to transform workers’ actions, 
taking as reference the health needs of the 
community7. The formation of the intervention 
was based on an active methodology, which 
is an educational concept that stimulates 
reflective critical teaching-learning processes, 
where professionals actively participate since 
the formation started from the approximation 
of the real problems. Reflections on such 
problems encountered in the daily work 
environment generate curiosity and challenge, 
promoting that those involved themselves 
seek the solution of the problems raised, and 
identify and organize the most appropriate 
solutions to the situation20,21.

It is observed that, in order to improve 
health actions, with regard to urgent and 
emergency care at the primary care level, in 
addition to training of teams, the definition of 
the primary level of health care needs to be 
reformulated, since it brings the assumption of 
low complexity care where human and material 
resources are focused primarily on prevention 
and health promotion. Thus, many may relate 
urgent and emergency care as a hospital-only 
responsibility. A study conducted in Campina 
Grande (PB) showed a similar result, where 
participants reported not feeling responsible 
for this type of care14.

The concept of urgent and emergency 
care at the BHU is not clearly established and 
is fraught with gaps, giving rise to confusion 
among caregivers as well as users. The 
responsibility of the teams should be better 
defined, in order to reduce morbidity and 
mortality, and alleviate the more complex 
network services2,4. 

CONCLUSION

The study allowed identifying the main 
difficulties faced by the professionals of the 
BHUs when dealing with health conditions, as 
well as the issues that they considered to be 
deficient in their work practice. Thus, those 

issues of greater relevance were highlighted for 
carrying out an educational intervention, using 
a strategy mediated by training.

This study described aspects related to 
urgent and emergency practices in Primary 
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Health Care, from a sample of professionals 
from five units of a municipality in the interior 
of Paraná. Therefore, it is not possible for the 
results to extend to the entire national health 
system, which constitutes the limitation of this 
study. However, it does encourage further 
research aimed at the reality from other regions 
in order to broaden the understanding of the 

issue studied; given that there was positive 
feedback from participants who showed interest 
in the new approaches.

Finally, the challenges encountered in applying 
the educational intervention was to encourage 
professionals to reflect on the work reality in 
which they are inserted and their responsibility 
for the training process of their teams.
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Resumo

INTRODUÇÃO

A Atenção Básica de Saúde (ABS) tem 
como princípios a universalidade, equidade 
e integralidade, objetivando promover a 
descentralização do atendimento, por se 
aproximar da realidade de vida dos usuários, 
visto que se encontra no mesmo território de 
habitação das populações1,2.

A Portaria do Ministério da Saúde Nº 
2.048/2002 que aprova o Regulamento 
técnico dos Sistemas Estaduais de Urgências 

e Emergências, dispõe sobre a organização da 
rede de assistência a partir dos componentes 
pré-hospitalares fixos e móveis, desde 
níveis primários até a alta complexidade, 
atribuindo a cada um deles sua parcela de 
responsabilidade sobre os atendimentos de 
urgência e emergência. No regulamento, 
a Atenção Básica é um dos componentes 
da rede pré-hospitalar fixa, responsável 
pelo primeiro atendimento ao doente que 

Intervenção educativa sobre urgência e emergência na 
Atenção Básica de Saúde

A atenção básica de saúde é considerada um componente da rede pré-hospitalar fixa de atendimento as urgências e porta 
de entrada preferencial para o primeiro contato com o usuário. Para tanto, as equipes das unidades básicas de saúde 
precisam estar aptas, visando a oferta de uma assistência qualificada ao doente, diante de quadros agudos e não previstos, 
com foco na redução da morbimortalidade e sequelas. Este estudo objetivou descrever um processo de intervenção 
educativa para atendimento de suporte básico e avançado de vida para profissionais de saúde da rede de atenção básica. 
Trata-se de uma pesquisa descritiva sobre um processo de intervenção educativa realizada com a equipe multiprofissional 
de cinco Unidades básicas de saúde na cidade de Maringá-Paraná. Inicialmente foi realizado um diagnóstico situacional, 
mediante um questionário aplicado a 57 profissionais da atenção básica, a partir disso, construiu-se a intervenção educativa, 
que se deu por um treinamento ministrado a 65 profissionais das unidades pré-estabelecidas. Em relação às dificuldades 
encontradas para o atendimento de urgência/emergência, os profissionais citaram o despreparo da equipe, associado a 
falta de treinamento, como sendo o maior obstáculo. No que se referiu aos temas a serem abordados no treinamento, 
os participantes optaram por Parada Cardiorrespiratória; Obstrução de Via aérea por Corpo Estranho e Crise Convulsiva. 
O estudo permitiu identificar quais as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais das UBS diante de um 
atendimento a condições de agravo a saúde, bem como os temas que eles consideraram deficitários em sua prática de 
trabalho, ressaltando os de maior relevância para realização de uma intervenção educativa, utilizando-se de uma estratégia 
mediada por um treinamento.
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necessita de estabilização imediata, além 
da assistência diante de quadros agudos ou 
crônicos agudizados, a todos os indivíduos 
de seu território de abrangência, em qualquer 
situação3.

Segundo a portaria N° 2.436 de setembro 
de 2017¹, artigo 10, compete as Secretarias 
Municipais de Saúde como artifício principal 
de organização da Atenção Básica, envolver 
a Estratégia de Saúde da Família (ESF) na sua 
rede de trabalho, com intuito de solidificar os 
preceitos do modelo de reorientação da saúde 
brasileira, através de atividades de promoção, 
prevenção e proteção à saúde da comunidade, 
como primeira opção de busca do usuário 
para resolução de problemas inerentes a 
sua saúde. Sob essa perspectiva a ABS por 
meio das Unidades de Saúde da Família, são 
apontadas como porta de entrada do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e frequentemente 
o recurso primário para atendimento de 
instabilidades clínicas, devendo a equipe estar 
apta e preparada para reconhecer, estabilizar 
e referenciar, quando houver necessidade4.

Apesar de ser legalmente considerada 
um componente da rede pré-hospitalar fixa 
de atendimento a urgências e emergências, 
a realidade de atendimento neste âmbito, 
mostra o contrário, haja vista que não é rotina 
desses serviços este tipo de atendimento5. 
Relacionado a isso, as unidades devem contar 
com uma rede de referências bem formada 
para encaminhamento e transporte dos 
agravos atendidos, por meio de uma central 
de regulação, coordenada pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
que tem por objetivo chegar precocemente 
a vítima, referenciando-a a um serviço 
hierarquizado e integrado ao SUS de acordo 
com a necessidade do paciente5.

Com base no exposto, surge a inquietação 
diante da observação dos atendimentos 
realizados pelas unidades de suporte básico 
e avançado do SAMU em Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), referente a quadros clínicos 
que poderiam receber atendimento inicial 
ou serem resolvidos/estabilizados no próprio 
serviço, para tanto, as equipes precisam estar 

aptas. Assim sendo, evidencia-se a necessidade 
de conhecer as principais dificuldades 
encontradas pelas equipes da atenção primária 
frente a situações que ofereçam risco a vida dos 
usuários, e supri-las, através de uma estratégia 
de educação na saúde, que permita adequar 
o atendimento e fornecer informações, bem 
como preparar os profissionais atuantes para 
situações de urgência e emergência, haja vista 
que os agravos de saúde podem acontecer 
em qualquer momento e lugar, culminando 
em atendimento de qualidade e aumento das 
chances de sobrevida da população, como 
também redução de sequelas.

Por esse ângulo, educação na saúde é 
definida como um conjunto de habilidades 
didáticas de cunho participativo, que 
transcorre diversos campos de atuação e 
objetiva conscientizar e mobilizar para o 
enfrentamento de circunstâncias comunitárias 
ou individuais, que possuem interferência na 
qualidade de vida, sendo desenvolvida para 
alcançar a saúde6. Tipicamente é caracterizada 
como propagação de informações em 
saúde, utilizando-se de tecnologias, exigindo 
compreensão da temática e sua abrangência, 
além da associação dessa prática a comunicação 
e escuta qualificada, sendo considerado como 
ambiente ideal todo e qualquer lugar utilizado 
para este fim6.

Ainda sobre este aspecto, a literatura mostra 
conceitos diferentes para os termos “educação 
em saúde” e “educação na saúde”, sendo o 
primeiro conceituado como ações de educação 
voltadas para o conhecimento e apropriação 
da população, contribuindo para aumento 
da autonomia dos usuários do sistema de 
saúde em seu próprio cuidado7. Já a educação 
na saúde é voltada para os profissionais e 
consiste na elaboração e sistematização do 
saber relacionados a formação para atuação 
profissional, envolvendo didáticas e práticas 
de ensino7. Para tanto, existem duas categorias 
de educação no trabalho em saúde: educação 
continuada e permanente7.

Nesse sentido, o profissional enfermeiro 
tem sido designado como peça fundamental 
para o desenvolvimento de práticas educativas 
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METODOLOGIA

na saúde, devido seu conhecimento amplo 
e contextualizado, característico de sua 
formação8.

Sendo assim, este estudo objetivou 
descrever um processo de intervenção 
educativa para o atendimento de suporte 
básico e avançado de vida para profissionais 
de saúde da rede de atenção básica.

Trata-se de uma pesquisa descritiva sobre 
um processo de intervenção educativa junto 
aos profissionais de saúde da Atenção Básica, 
relacionados ao atendimento de urgência e 
emergência, direcionado ao suporte básico e 
avançado de vida. 

A pesquisa foi realizada no Município de Maringá, 
localizado no noroeste do estado do Paraná. O 
município possui população estimada de 417.010 
mil habitantes. A rede de saúde local conta com 
1.490 estabelecimentos de saúde, divididos entre 
clínicas e ambulatórios especializados, hospitais 
gerais, unidades de serviço de apoio diagnóstico, 
centros de atenção psicossocial, Unidades de 
Pronto Atendimento, serviço móvel pré-hospitalar 
e unidades básicas de saúde9.

Segundo dados da secretaria municipal de 
saúde10, a cidade possui atualmente 34 Unidades 
Básicas de saúde (UBS), sendo 32 no município 
e duas em seus distritos, Iguatemi e Floriano. O 
estudo foi realizado em cinco UBS selecionadas 
através de sorteio conforme sua distribuição no 
mapa local, atingindo as regiões Norte, Sul, Leste, 
Oeste e central do município.

A população das cinco UBS era constituída 
por 66 profissionais. Para o cálculo amostral, 
utilizou-se o processo de amostragem aleatória 
simples considerando um erro amostral de 5% e 
um intervalo de confiança de 95% para cálculo 
de amostra.  A amostra do estudo resultou em 57 
pessoas. 

Os profissionais participantes fazem parte da 
equipe multiprofissional das UBS sorteadas e do 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), de 
diversas áreas de atuação na saúde: enfermeiros, 
médicos, técnicos, auxiliares de enfermagem, 

assistente social, nutricionista, psicóloga, 
farmacêutica, dentistas e agentes comunitários de 
saúde (ACS). Os critérios de inclusão foram: prestar 
assistência direta ao paciente e ter vínculo de no 
mínimo um ano com a instituição. Os que excluem: 
estar de férias, folga ou licença.

O processo de desenvolvimento do estudo 
envolveu três fases: a primeira fase foi caracterizada 
por diagnóstico situacional composta pela aplicação 
de um questionário constituído por questões que 
remetiam ao conhecimento dos participantes 
sobre urgência e emergência, estrutura física e 
material para este tipo de atendimento em UBS, 
treinamento e capacitação na área, quais situações 
já presenciadas por eles e quais temas os mesmos 
consideram importantes e gostariam que fossem 
abordados durante os treinamentos. O questionário 
foi previamente testado com 10 participantes, onde 
observou-se a necessidade de acréscimo de duas 
perguntas relacionadas a profissão e ao tempo de 
vínculo empregatício na unidade, totalizando sete 
questões abertas, essa fase foi realizada no período 
de setembro a novembro de 2018, com as equipes 
dos turnos manhã e tarde. 

Na segunda fase foram analisadas as respostas 
obtidas mediante o questionário e realizada a 
leitura de material referente às temáticas surgidas. 
Posteriormente, deu-se início a terceira fase, a 
intervenção educativa. Nesta etapa, as temáticas 
levantadas serviram como guia para construção 
do treinamento seguindo as recomendações de 
protocolos internacionais baseados em evidência 
científica11.

Os treinamentos foram ministrados nas cinco 
UBS sorteadas, e participaram do treinamento 65 
profissionais, dentre estes estão os 57 participantes 
da primeira etapa, mais oito profissionais solicitaram 
participar da intervenção. A intervenção foi 
realizada em salas disponibilizadas pelos diretores 
das unidades, em horário intermediário do 
expediente de trabalho, para que as equipes dos 
dois turnos pudessem participar.

As atividades foram realizadas mediante 
exposição do conteúdo teórico por slides e a prática 
realizada em manequins infláveis para treinamento. 

O estudo atendeu as exigências éticas do 
Conselho Nacional de Saúde em conformidade 
com a resolução 466/201212. O projeto foi 
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Tabela 1- Caracterização dos profissionais 
participantes do diagnóstico situacional, quanto 
a categoria e tempo de serviço na UBS. Paraná, 
Brasil, 2018.

RESULTADOS

encaminhado para o CECAPS (Assessoria de 
Formação e Capacitação Permanente dos 
Trabalhadores de Saúde), após autorização 
foi submetido ao Comitê Permanente de Ética 
em pesquisa com seres humanos (COPEP), 
obtendo aprovação sob o número do parecer 
2.730.919/2018. Todos os envolvidos assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) em duas vias.

Para preservar a identidade das UBS, foram 
dados nomes fictícios, aqui identificadas como: 
UBS 1, 2, 3, 4 e 5. 

A caracterização dos participantes da 
primeira fase da pesquisa está descrita na 
Tabela 1.

Categoria 
Profissional N° participante Média de tempo 

de serviço(anos)

Enfermeiros  08(14%) 4,2

Técnicos de 
Enfermagem                          15(26,3%) 7,8

Auxiliares de 
enfermagem                        21(36,8%) 8,0

Médicos 13(22,8%) 3,7

Total 57

De acordo com os critérios de inclusão, 
somente os profissionais que prestam 
assistência direta ao paciente fizeram parte 
desta etapa, dentre estes observa-se que a 
categoria profissional com maior número 
de participantes foram os auxiliares de 
enfermagem, além disso foram aqueles que 
apresentaram mais tempo de serviço. 

A tabela 2 apresenta as principais 
dificuldades levantadas por meio do 
diagnóstico situacional.

Tabela 2- Principais dificuldades encontradas para 
o atendimento de Urgência e Emergência na UBS. 
Paraná, Brasil, 2018.

Dificuldades encontradas N° de 
repetições

Despreparo da equipe, associado a falta de 
treinamento                       23

Falta de materiais e equipamentos                                                           14

Falta de medicamentos                                                                              11

Ausência do profissional médico                                                               09

Demora do transporte para remoção                                                       07

Espaço físico adequado                                                                              06

Monitoramento adequado                                                                         04

Dentre as dificuldades levantadas pelos 
profissionais o “despreparo da equipe 
relacionada a falta de treinamento” foi a mais 
relatada. No questionário aplicado foi solicitado 
ao respondente que elencasse temáticas a serem 
abordadas em treinamento. As respostas obtidas 
demonstraram vários conteúdos de interesse, 
no entanto, três temas se sobressaíram, foram 
eles: Parada Cardiorrespiratória (PCR) (26); 
Obstrução de Via Aérea por Corpo Estranho 
(OVACE) (19) e Crise convulsiva (18), que se 
encontram destacados na Tabela 3.

Tabela 3- Temas de urgência e emergência 
considerados de relevância pelos profissionais das 
UBS para abordagem em treinamento. Paraná, 
Brasil, 2018.

Conteúdos                                                                            N° de repetições

 PCR*                                                      26

 OVACE*                                       19

Crise convulsiva                                                                                      18

 AVC*                                                          12

 IAM*                                                          11

Crise hipertensiva                                                                                      10

Diabetes descompensado                                                                           08

Emergências Psiquiátricas                                                                         04

Intoxicação exógena                                                                                  03

Queimaduras          03

Taquiarritimias 02

continua...
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De acordo com a Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB)13, as equipes de saúde da 
família devem ser formadas impreterivelmente 
por médicos, enfermeiros, técnicos ou auxiliares 
de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde, podendo ser acrescida por outras 
classes profissionais. Assim, o estudo permitiu 
inicialmente a caracterização das categorias 
de saúde obrigatórias, com exceção dos ACS, 
por essa categoria não estar envolvida com os 
atendimentos de urgência e emergência. 

Observou-se que a maioria dos profissionais 
possuíam acima de três anos de trabalho, 
proporcionando a formação de vínculo com o 
usuário, o que possibilita o estreitamento das 
relações, permitindo ao trabalhador conhecer 
e identificar as necessidades de saúde do 

paciente. De acordo com a PNAB, a construção 
do vínculo entre o profissional de saúde e os 
usuários implica em intervenções clinicas e 
sanitárias efetivas e centrada na pessoa, como 
pressuposto da resolutividade da Atenção 
Básica13. 

As diretrizes e normas estabelecidas nas 
portarias do Ministério da Saúde, relacionadas a 
estruturação da rede de urgência e emergência, 
apontam diversos aspectos de responsabilização 
atribuídos a atenção primária3,4. No entanto, 
nas respostas dos participantes observou-se 
que existem sérias dificuldades que interferem 
na assistência a situações emergenciais, 
destacando “Despreparo da equipe, associado 
à falta de treinamento” e “Falta de materiais e 
equipamentos”. Estudo realizado em Campina 

DISCUSSÃO

...continuação - Tabela 3

Conteúdos                                                                            N° de repetições

Parto         01

Afogamento   01

Choque hipovolêmico                                                                                01

*PCR - Parada Cardiorrespiratória; OVACE - Obstrução de Via aérea por 
corpo estranho; AVC - Acidente Vascular Cerebral; IAM - Infarto Agudo 
do Miocárdio

A princípio, o treinamento seria voltado para 
as classes que fizeram parte do processo de 
preenchimento dos questionários (equipe de 
enfermagem e médicos), no entanto, houve uma 

Tabela 4- Profissionais participantes do treinamento, por categoria e UBS. Paraná, Brasil, 2018.

UBS Enf.* Téc. Enf.* Aux. Enf.* Médico Dentista ACS NASF Total

UBS 1 1 3 2 1 - - - 07

UBS 2 2 4 3 2 1 4 - 16

UBS 3 2 2 3 2 1 1 - 11

UBS 4 2 3 7 3 1 3 4 23

UBS 5 1 2 3 2 - - - 08
Total 8 14 18 10 3 8 4 65

*Enf. – Enfermeiro; Téc. Enf. – Técnico de Enfermagem; Aux. Enf. – Auxiliar de Enfermagem

repercussão positiva da capacitação, atingindo 
outras classes de trabalhadores da saúde, que 
demonstraram interesse em envolver-se no 
estudo, participando e interagindo durante 
a intervenção, sendo elas: dentistas, agentes 
comunitários de saúde e equipe do NASF 
representada por farmacêutica, assistente social, 
nutricionista e psicóloga, que se encontravam 
na UBS no dia da realização das atividades, 
totalizando 65 participantes na intervenção. 
Tabela 4 descreve os profissionais participantes 
em cada UBS.
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Grande (PB) no ano de 2015, com objetivo 
de analisar a resolubilidade e acolhimento 
nas situações de urgência e emergência na 
atenção básica, mostrou que os profissionais 
apresentaram dificuldades de reconhecer 
situações de urgência, no manuseio de 
medicamentos essenciais ao primeiro 
atendimento de urgências14.

 Ademais, o regulamento técnico dos 
sistemas estaduais de urgências e emergências 
aborda a necessidade de qualificação dos 
profissionais de UBS para manejo dessas 
situações, além de descrever sobre materiais e 
insumos que as unidades devem disponibilizar 
para atendimento dos casos, assim como 
estrutura física, destacando a importância de 
contarem com ambiente preparado para o 
primeiro atendimento a urgência/emergência, 
devendo viabilizar de uma sala para observação 
de até oito horas3,15.

A realidade dos atendimentos de urgência 
e emergência na atenção primária a saúde 
é preocupante devido ausência de recursos 
físicos e materiais suficientes, baixa aptidão dos 
profissionais frente a esses casos e a falta de 
vínculo entre equipe e comunidade, culminando 
em procura excessiva por atendimento em 
outros níveis de complexidade, tendo como 
consequência a sobrecarga e superlotação nos 
serviços de atenção secundária e terciária, com 
queixas que poderiam ser resolvidas a nível de 
atenção primária2. 

Deve-se levar em consideração que as 
unidades de saúde da família são vistas pela 
maioria dos usuários como opção de escolha 
para atendimento a suas necessidades, sejam 
elas básicas ou complexas, como forma de 
minimizar danos, sofrimento e ansiedades, 
ou até mesmo por não existir outro ponto de 
atenção à saúde próximo a sua moradia4.

A pesquisa também evidenciou ausência 
do profissional médico como sendo uma 
dificuldade para realização do atendimento 
de urgência em UBS, em conformidade com 
estudo realizado com enfermeiros de um 
município do interior de Santa Catarina, onde 
os entrevistados ressaltam esta condição como 
obstáculo16.

No que se refere aos temas escolhidos 
pelos profissionais da atenção básica, para 
abordagem em treinamento, destacou-se 
a Parada Cardiorrespiratória (PCR). Com 
o aumento progressivo nos casos de PCR, 
evidencia-se a necessidade de capacitação dos 
trabalhadores da saúde, visto que as chances 
de sobrevida do paciente dependem da 
competência destes, para realização imediata 
de manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar 
(RCP)17. Aparece também a Obstrução de Via 
Aérea por Corpo Estranho (OVACE) que pode 
levar uma pessoa a asfixia a e até a morte 
quando não socorrida em tempo hábil18; e crise 
convulsiva. 

Todos os conteúdos, se enquadram no 
objetivo atribuído a ABS que visa o primeiro 
atendimento as urgências/ emergências de 
forma adequada até a transferência para 
outros pontos de atenção a saúde, caso 
haja necessidade, além da avaliação com 
classificação de risco das vulnerabilidades19. 
Assim sendo, os conteúdos: PCR, OVACE e 
crise convulsiva foram às temáticas abordadas 
para construção da intervenção educativa.  

A intervenção educativa realizada, se 
enquadra na modalidade de educação 
permanente, definida como práticas didáticas 
baseadas nos problemas encontrados 
no processo de trabalho, cujo foco é a 
transformação das ações dos trabalhadores, 
tendo como referência as necessidades de 
saúde da comunidade7. A intervenção teve sua 
construção nas bases da metodologia ativa, 
que é uma concepção educativa estimuladora 
de processos de ensino-aprendizagem crítico 
reflexivo, onde os profissionais participam 
ativamente, uma vez que sua construção 
partiu da aproximação sobre os problemas da 
realidade. As reflexões sobre tais problemas 
encontrados no cotidiano de trabalho geram 
curiosidade e desafio, promovendo que os 
próprios envolvidos busquem a solução dos 
problemas levantados, identifique e organize as 
soluções mais adequadas à situação20,21.

Observa-se que para melhoria das ações 
de saúde, no que se refere ao atendimento 
de urgência e emergência ao nível de atenção 
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CONCLUSÃO

básica, além da capacitação das equipes, 
a definição de nível primário de atenção 
a saúde precisa ser reformulada, haja vista 
que traz o pressuposto de atendimentos de 
baixa complexidade, com recursos humanos 
e materiais voltados prioritariamente para 
prevenção e promoção da saúde. Deste modo, 
muitos podem relacionar atendimentos de 
urgência e emergência de responsabilidade 
apenas hospitalar. Estudo realizado em Campina 
Grande (PB) apontou resultado semelhante, 

onde os participantes relataram não se sentirem 
responsáveis por esse tipo de atendimento14.

O conceito de atendimento em urgência 
e emergência naUBS, não está claramente 
estabelecido e é repleto de lacunas, dando 
margem a confusão entre os profissionais 
responsáveis pela assistência, bem como aos 
usuários. A responsabilidade das equipes deve 
ser melhor definida, com intuito de diminuir a 
morbimortalidade e desafogar os serviços de 
maior complexidade da rede2,4.
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