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COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR EM                           

SITUAÇÃO DE DESASTRES 

RESUMO  

Introdução: Os desastres são considerados o resultado de eventos adversos, naturais ou 

provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, 

materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Em situação de 

desastre o atendimento as vítimas dependerá muito da atuação sincronizada de uma equipe 

multidisciplinar, na qual o enfermeiro tem papel essencial na assistência. Por isso é necessário 

desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes de modo a garantir o atendimento 

qualificado e prioritário. Objetivo: Identificar as competências do enfermeiro no atendimento 

hospitalar em desastres. Método: Pesquisa de caráter qualitativa, com utilização de grupo 

focal como técnica de coleta de dados. Os sujeitos foram 11 enfermeiros que atuam há mais 

de 2 anos em um hospital do Oeste Catarinense, instituição de alta complexidade que atua 

como referência de atendimento a vítimas de Desastres. A análise dos dados foi realizada com 

a utilização da análise temática. Resultados: Foram identificadas 17 competências e 

classificadas conforme as fases ou aspectos globais das ações de redução dos desastres 

conforme preconizado pela defesa civil e pela Organização Mundial de Saúde de preparação e 

resposta.  Na fase de preparação, foram identificadas competências de gestão, educacionais e 

na fase de respostas competências de gestão, atendimento e comunicação. Conclusão: As 

competências construídas servem de base para a realização da assistência prestada pelos 

enfermeiros no atendimento hospitalar em situação de desastres e para preparação das 

equipes, com resultados que poderão ser capazes de prover melhores respostas na assistência, 

na formação e regulação dos profissionais de saúde e também no campo científico. 
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