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Introdução: o atendimento de emergência pode ser definido como uma abordagem 
inicial ao paciente com risco iminente de vida.  A atuação do Enfermeiro em 
emergência requer um conjunto de habilidades, conhecimentos e competências, com 
expertise para atuar de maneira adequada e resolutiva. Objetivo: analisar a produção 
cientifica sobre as habilidades, conhecimentos e competências dos enfermeiros que 
atuam em emergência. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa na base de 
dados da SciELO Brasil com os seguintes critérios de seleção: a) artigos publicados em 
periódicos nacionais; b) artigos publicados no período de 2010 a junho de 2017 c) 
artigos indexados no idioma português; d) com abordagem nas habilidades, 
conhecimentos e competências do enfermeiro emergencista. O corpus documental é 
constituído de seis artigos científicos. Resultados: os resultados apontam uma escassez 
de publicações referente a temática abordada. Após análise dos dados chegou-se as 
seguintes categorias: atuação do enfermeiro em emergência: competências para boas 
práticas; educação permanente do enfermeiro emergencista; e liderança do enfermeiro 
no atendimento de emergência. Conclusão: é de fundamental importância na prática do 
enfermeiro o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências para 
atuação em urgência e emergência. A capacitação, por meio de ações de educação 
permanente, mostrou-se altamente efetiva para as boas práticas em urgência e 
emergência. A qualidade do cuidado do enfermeiro, portanto, é uma meta constante a 
ser atingida, visando um cuidado humanizado e seguro, com o objetivo de resolver os 
problemas de saúde da população. 
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