
1 
 

O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM E A ABORDAGEM PRIMÁRIA NOS 

SETORES DE EMERGÊNCIA 

 

 

MACIEL, Kamilla da Silva.1 

 

 

RESUMO: 

O presente artigo pretende analisar as práticas do profissional de enfermagem na 

abordagem primária dos setores de emergência. Inicialmente, percebe-se que este 

profissional exerce um papel relevante nos setores de emergência e, 

consequentemente, a sua abordagem primária pode influenciar de forma 

determinante na possível sobrevida ou diagnóstico do paciente. Deste modo, 

objetiva-se avaliar de forma ampla o profissional de enfermagem no setor de 

emergência; destacar as medidas de preparação e triagem; dispor sobre as medidas 

de reanimação, reavaliação e monitoração; elencam-se as condutas realizadas no 

âmbito da abordagem primária, como: controle cervical e das vias aéreas; a 

respiração, circulação e hemorragias; o estado neurológico e a exposição do 

paciente. Verifica-se que essas ações do profissional de enfermagem podem salvar 

a vida do paciente ou proporcionar uma sobrevida diante do quadro clínico 

apresentado. Deste modo, o preparo e conhecimento dessas técnicas supracitadas 

demonstraram-se como relevantes para o sucesso das intervenções no setor de 

emergências.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Emergências. Abordagem primária.  

 

ABSTRACT: 

The present article intends to analyze the practices of the nursing professional in the 

primary approach of the emergency sectors. Initially, it is perceived that this 

professional plays a relevant role in the emergency sectors and, consequently, its 

primary approach can influence in a determinant way the possible survival or 

diagnosis of the patient. Thus, the objective is to evaluate the nursing professional in 

                                                             
1 Aluna do curso de pós-graduação da instituição ___________. 

Comentado [A1]: Espaçamento simples  



2 
 

the emergency sector in a broad way; Highlight the preparation and sorting 

measures; Provision of resuscitation, reassessment and monitoring measures; The 

conducts carried out under the primary approach are listed, such as: cervical and 

airway control; Breathing, circulation, and bleeding; Neurological status and patient 

exposure. It is verified that these actions of the nursing professional can save the life 

of the patient or provide a survival before the presented clinical picture. Thus, the 

preparation and knowledge of these techniques have proven to be relevant to the 

success of interventions in the emergency sector. 

 

Keywords: Nursing. Emergencies. Primary approach. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Preliminarmente, antes de tratar da abordagem primária nos setores de 

emergência é necessária uma análise dos aspectos históricos da organização deste 

serviço de atenção à saúde. Verifica-se que esse sistema originou-se em meados da 

década de 1920, no Reino Unido. Posteriormente, a atenção à saúde adentrou em 

países como Estados Unidos e tomou a forma de sistemas integrados, essa 

mudança ocorreu tanto no sistema público como no privado. 

 Na década de 2000 houve uma proposta de alteração de critérios nos 

desenhos das redes da saúde pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Melo e 

Silva (2011, p. 17), acrescenta: “em sentido ampliado, a integração em saúde é um 

processo que consiste em criar e manter uma governança comum de atores e 

organizações autônomas, com a finalidade de coordenar sua interdependência e 

permitir a cooperação no projeto coletivo”.  

 Deste modo, os setores de emergência tiveram uma integração de diversas 

medidas e setores visando a identificação do risco, um melhor atendimento e, 

consequentemente, um salvamento do paciente. De acordo com Melo e Silva (2011, 

p. 17): “nessa perspectiva, integram-se diferentes subsistemas, relacionando a 

clínica e a governança a valores coletivos”. Neste contexto, analisam-se as práticas 

da abordagem primária do paciente. 

 A abordagem primária consiste num atendimento inicial ao paciente, 

proporcionando-lhe um suporte mínimo de vida. Este atendimento visa: “o 

reconhecimento do paciente gravemente ferido; atendimento à parada 
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cardiorrespiratória; abordagem das vias aéreas” (MELO e SILVA, 2011, p. 15). 

Separam-se as emergências clínicas das emergências neurológicas e o atendimento 

ao trauma.  

 São medidas de abordagem primária nas emergências clínicas: abordagem 

inicial à insuficiência respiratória; ao choque; a dor torácica; a intoxicações 

exógenas; acidentes causados por animais peçonhentos. A identificação destas 

emergências clínicas facilita o prosseguimento de um atendimento mais eficaz por 

parte do corpo médico (SILVA, 2004). 

 Entre as medidas de primeiro atendimento ao trauma, citam-se: o 

atendimento inicial; o acolhimento e a classificação na escala de risco na 

emergência; particularidades, se o paciente for idoso ou criança; e também, incluem-

se nesta modalidade, as queimaduras (MELO E SILVA, 2011).  

 Por fim, têm-se as emergências neurológicas. Entre as principais 

emergências desta categoria, destacam-se: as crises convulsivas e o acidente 

vascular cerebral (AVC). Feito o panorama geral dos aspectos históricos e da 

classificação das abordagens primárias e as principais emergências, analisam-se o 

papel do profissional de enfermagem neste contexto.  

 

2 O PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO SETOR DE EMERGÊNCIA 

 

 Neste tópico, analisam-se o profissional de enfermagem e a preparação e 

triagem no setor de emergência. Destacam-se ainda as condutas necessárias para a 

reanimação, reavaliação e monitoração do paciente que adentra nos setores de 

emergência. Enfatiza-se o preparo e conhecimento necessários para o profissional 

de enfermagem nestes atendimentos.  

 

2.1 PREPAÇÃO E TRIAGEM 

 

 O profissional de enfermagem possui grande relevância no setor de 

emergência por diversos fatores, entre eles destacam-se, preliminarmente, a 

preparação e triagem. De acordo com Lopes et. al. (2013, p.1): “o Ministério da 

Saúde criou a Portaria 2048 que dispõe sobre a implantação do acolhimento e da 

triagem classificatória de risco, de acordo com a portaria, este processo deve ser 

realizado por um profissional de saúde”. 
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 O profissional de saúde descrito pela portaria supracitada deve possuir nível 

superior de graduação. Isto porque ele deve ter um conhecimento para o uso de 

protocolos de saúde e avaliar o risco e o grau de urgência do estado do paciente. 

Neste sentido, Lopes et. al. (2013, p. 1), acrescenta: “atualmente a superlotação se 

configura no maior desafio enfrentado pelo serviço de emergência. A triagem 

estruturara (classificação de risco), talvez seja a mais importante delas”.  

 A importância de um setor de triagem e de profissionais de enfermagem 

estruturados mostra-se no atendimento de pacientes com estágios graves com 

prioridade. Além de amenizar o problema da superlotação do atendimento dos 

setores de emergência, a atuação do profissional de saúde no setor de triagem 

auxilia a equipe médica a um atendimento mais direcionado e específico para cada 

paciente.  

 É importante destacar também outro fator elencado por Lopes et. al. (2013, p. 

1): “a avaliação com a classificação de risco (CR) pressupõe a determinação de 

agilidade no atendimento a partir da análise, sob a ótica de protocolo pré-

estabelecido, do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção maior ao 

nível de complexidade”. Deste modo, não é verificada a ordem de chegada e sim a 

gravidade do estado do paciente. Bertozzi (2011, p. 15), argumenta: 

 

O processo de triagem constitui-se em uma avaliação clínica breve que 
determina o tempo e a sequência em que os pacientes devem ser vistos em 
um serviço de emergência e podem ajudar as emergências a determinar 
com precisão a priorização clínica de um paciente e prever os recursos que 
o paciente vai necessitar para ser acomodado.  

 

 Sendo assim, o profissional de enfermagem possui um papel importante no 

setor de emergência, especialmente nos procedimentos de preparação e triagem. 

No entanto, existem outras ações relevantes deste profissional no setor de 

emergência como as medidas de reanimação, reavaliação e monitoração do 

paciente, conforme se analisam a seguir.  

 

2.2 MEDIDAS DE REANIMAÇÃO 

 

 Observa-se que as medidas de reanimação realizadas pela equipe de 

enfermagem presente nas unidades de emergência proporcionam grandes 

possibilidades de sobrevida para os pacientes. Segundo Rocha (2011, p. 9):  
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O Suporte Básico de Vida (SBV), oferecido aos pacientes, consiste no 
reconhecimento e na correção imediata da falência dos sistemas 
respiratório e/ou cardiovascular, ou seja, a pessoa que presta o atendimento 
deve ser capaz de avaliar e manter a vítima respirando, com batimento  
cardíaco e sem hemorragias graves, até a chegada de uma equipe 
especializada.  

 

 Depreende-se que a atuação dos profissionais de enfermagem, mesmo sendo 

preliminar, pode ser determinante na recuperação e no salvamento do paciente. Em 

outras palavras, Rocha (2011, p. 9), afirma: “ao iniciar o suporte básico estará 

garantindo por meio de medidas simples e eficazes de atendimento as funções vitais 

do paciente e evitando o agravamento de suas condições”. 

 Verifica-se que existem várias situações de urgências e emergências que as 

medidas de reanimação são necessárias, como: traumatismos; doenças 

cardiovasculares; afogamento; crises convulsivas etc. Para cada situação clínica o 

profissional deve estar preparado para atender de forma eficaz à demanda do 

paciente. No que concerne à medida de reanimação circulatória, Wilkinson e Skinner 

(2000, p. 11), afirmam:  

 

O Objetivo é restaurar o fornecimento de oxigênio aos tecidos. Sendo o 
principal problema a perda de sangue, a ressuscitação com fluidos é uma 
prioridade.  
- Obter um adequado acesso vascular. Isto requer a inserção de pelo 
menos duas cânulas de grande calibre (14-16G). Pode ser necessário 
desbridamento.  
- Aquecer, se possível, os fluidos de infusão (cristalóides, por ex. NaCl 
0,9%, como primeira linha) à temperatura corporal (manter soros quentes 
num ebolidor). Lembrar que a hipotermia pode provocar anomalias da 
coagulação.  
- Evitar soluções que contenham glicose.  
- Colher amostras de sangue para laboratório e determinação de grupo 
sanguíneo. 

 

 Destaque-se que a medida de reanimação supracitada deve ser 

acompanhada de outras ações efetivas, como uma avaliação secundária que pode 

ser realizada com a estabilização do ABC do paciente. Se estiver corrompida, volta-

se para outra avaliação primária e, possivelmente, a repetição de todo o 

procedimento.  

 Percebe-se, portanto, que as medidas de reanimação realizadas pelo 

profissional de enfermagem têm uma grande relevância no contexto do atendimento 

a pacientes com quadros de emergência. No tópico seguinte, analisam-se mais 
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pormenorizadamente a etapa da reavaliação e monitoração do paciente em estado 

clínico de emergência.  

 

2.3 REAVALIAÇÃO E MONITORAÇÃO 

 

 Os procedimentos de reavaliação e monitoração no contexto de setores de 

emergências hospitalares são relevantes para o salvamento do paciente ou de 

provável sobrevida do mesmo. Neste sentido, há Protocolos Assistenciais às 

urgências e emergências (PAUE) (2013, p. 47), que dispõe:  

 

Os pacientes com uma emergência médica (dispneia, intensa, edema 
agudo de pulmão, dor precordial, palidez, sudorese, alteração do nível de 
consciência e ou sinais focais) devem ser encaminhados à sala de 
emergência e a tratamento iniciado concomitantemente á avaliação clinica 
complementar mais minuciosa. 

 

 A reavaliação e monitoração ocorrem com a prática de diversas medidas 

como aferições freqüentes da pressão arterial (PA). Poderão ser solicitados também 

exames de caráter complementar que pode ser feito baseado na suspeita clínica que 

se baseia na história do paciente e exame físico. Conforme dito acima, existem 

emergências clínicas de diversas ordens. Entretanto, pontuam-se duas mais 

comuns: as hipertensivas e as relacionadas com cefaléia tensional.  

No que se refere às emergências hipertensivas, PAUE (2013, p. 48), afirma: 

“é importante ressaltar que este grupo de pacientes deve ser avaliado 

adequadamente para que não se liberem para acompanhamento ambulatorial 

pacientes com emergências médicas não suspeitadas”. É preciso destacar que a 

emergência hipertensiva pode ser entendida como um quadro de elevação da PAS 

que pode estar relacionada a alguma lesão de órgão. 

Por outro lado, os pacientes com quadro emergencial de cefaléia tensional, 

PAUE (2013, p. 48), dispõe: 

 

 Pacientes com cefaléia tensional, enxaqueca ou outras cefaléias primárias 
associadas a aumento acentuado da PA devem receber analgésicos e 
sintomáticos com reavaliação posterior. Pacientes com sintomas sugestivos 
de ataque de pânico ou muito ansiosos devem receber um sedativo 
(benzodiazepínico) e ser reavaliados posteriormente. Pacientes com tontura 
devem ser minuciosamente avaliados para se descartar doença 
cerebrovascular vertebrobasilar, medicados com sintomáticos e reavaliados 
periodicamente. 
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 Depreende-se, portanto, que a reavaliação e monitoração dos pacientes em 

quadros emergenciais é um trabalho importante dos profissionais de enfermagem no 

que se convencionou denominar de “cuidados primários”. Essas intervenções são 

determinantes na melhora do quadro clínico do paciente e também numa melhor 

análise investigativa do quadro do paciente. No tópico seguinte analisam-se os 

desdobramentos da abordagem primária. 

 

3 A ABORDAGEM PRIMÁRIA 

 

 Neste tópico, analisam-se os cuidados do profissional de enfermagem na 

abordagem primária, como: o controle cervical e das vias aéreas; a respiração, 

circulação e as hemorragias; também o estado neurológico e a exposição da vítima. 

Pontuam-se cada uma dessas situações clínicas e a possibilidade de intervenção do 

profissional de enfermagem.  

 

3.1 CONTROLE CERVICAL E DAS VIAS AÉREAS 

 

 Algumas das medidas relevantes na abordagem primária ao paciente 

ingresso nos setores de emergência são o controle cervical e o controle das vias 

aéreas. Entre os procedimentos, Schweitzerl et. al. (2011, p. 1059), destaca: 

“verificar a permeabilidade das vias aéreas e controlar a coluna cervical com o colar 

cervical ou manter o pescoço em posição neutra até que o paciente tenha sido 

totalmente imobilizado. Realizar desobstrução manual das vias aéreas”.  

 Pontue-se que a desobstrução das vias aéreas deve ser seguida de uma 

inspeção visual rápida da orofaringe. As medidas supracitadas são justificadas por 

Schweitzerl et. al. (2011, p. 1059):  

 

O controle das vias aéreas necessita de estabilização simultânea da coluna 
cervical em posição neutra, devido à possibilidade de lesão cervical. As 
técnicas de controle de vias aéreas devem ser cuidadosamente executadas, 
pois servirão para manter as mesmas permeáveis e reduzir 
significativamente o risco de o paciente morrer por asfixia. Corpos estranhos 
nas vias aéreas podem ser objetos que estavam na boca do paciente no 
momento do trauma, como por exemplo: próteses dentárias, goma de 
mascar, tabaco, dentes e osso. A obstrução também pode ser causada por 
fratura óssea, colapso de cartilagem ou por trauma de face. 
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 As técnicas de controle cervical e das vias aéreas, portanto, demonstram-se 

relevantes para um atendimento eficaz ao paciente em emergência. Ainda como 

métodos manuais de controle das vias aéreas, Schweitzerl et. al. (2011, p. 1059), 

destaca: “levantamento do queixo no trauma, tração de mandíbula no trauma. 

Realizar aspiração, se necessário”. Se o paciente estiver inconsciente, algumas 

reações são evidentes, conforme Schweitzerl et. al. (2011, p. 1060), afirma: 

  

No paciente inconsciente, a língua fica flácida, caindo para trás e obstruindo 
a hipofaringe. A língua é a causa mais comum de obstrução das vias 
aéreas. Usar, então, métodos manuais para remover esse tipo de 
obstrução, pois qualquer manobra que mova anteriormente a mandíbula 
afasta a língua da hipofaringe. A manobra de tração da mandíbula no 
trauma permite abrir as vias aéreas com pouco ou nenhum movimento da 
cabeça e coluna cervical. A elevação do mento no trauma é utilizada para 
aliviar uma variedade de obstruções anatômicas das vias aéreas em 
pacientes que estão respirando espontaneamente.  

 

 Objetiva-se com o emprego das medidas supracitadas a proteção tanto da 

coluna cervical como da respiração efetiva do paciente. Em alguns casos é 

necessária a utilização da máscara laríngea para o controle das vias aéreas que 

estejam inconscientes, segundo Schweitzerl et. al. (2011), nas situações de 

emergência o profissional de enfermagem está autorizado para o emprego desta 

máscara para favorecer a reabilitação do paciente. Ainda sobre o controle das vias 

aéreas, Martins e Gutiérrez (2005, p. 1), acrescentam: 

 

Quando há acúmulo de secreção no trato respiratório, a enfermeira deverá 
atuar de modo a remover e/ou facilitar a eliminação dessa secreção, com a 
finalidade de facilitar a passagem de ar pelas vias respiratórias e promover 
a troca gasosa. A remoção de secreção poderá ser facilitada pela 
umidificação e hidratações adequadas. A umidificação previne o 
ressecamento da mucosa e mantém a integridade do sistema mucoci liar. A 
viscosidade da secreção influencia sua maior ou menor facilidade de 
eliminação e a fluidez do muco depende do estado de hidratação. 

 

 Deste modo, verifica-se que poderão ocorrer obstruções nas vias aéreas por 

diversos motivos como o acúmulo da secreção no trato respiratório. O profissional de 

enfermagem, no controle das vias aéreas, pode utilizar-se da medida de estimulação 

da hidratação que se baseia em outra intervenção descrita pela NIC (classificação 

das Intervenções de Enfermagem), denominada como “regulação da entrada de 

fluídos para otimizar o balança de fluídos”.  
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Essa medida visa combater a retenção da secreção que pode redundar 

diversas complicações como a hipoxemia. No tópico seguinte destacam-se outras 

intervenções relevantes do profissional de enfermagem ao paciente em situação de 

emergência.  

 

3.2 ESTADO NEUROLÓGICO E EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA 

 

 Ainda sobre a abordagem primária do profissional de enfermagem nos 

setores de emergência destacam-se a verificação do estado neurológico e a 

exposição da vítima. Preliminarmente, sobre o exame neurológico na avaliação 

primária, Vieira et. al. (2011, p. 25) relata o seguinte roteiro: 

 

• Classificar o paciente de acordo com a Escala de Coma de Glasgow (ECG); 

• Examinar pupila (verificar o diâmetro e a reatividade à luz); 

• Analisar a motricidade dos membros. 

 

Sabe-se que a escala de Glasgow possui pelo menos três pontos relevantes 

para exame: a) abertura ocular; b) resposta verbal; c) resposta motora. Avalia-se a 

pontuação em cada um desses pontos para determinar a normalidade ou 

anormalidade. Neste sentido, Vieira et. al. (2011, p. 25), acrescenta: “A pontuação 

definitiva da ECG só é atribuída após manobras de reanimação com resolução dos 

problemas respiratórios e circulatório”. 

Nos casos emergenciais que envolvem traumas também se deve verificar a 

ECG para determinar a gravidade do traumatismo. Vieira et. al. (2011, p. 25), afirma: 

“deve ser calculada a ECG na ausência de efeitos de fármacos sedativos e uma vez 

excluído o efeito de álcool ou drogas”.  

Na avaliação do estado neurológico do paciente em emergência clínica 

verifica-se também a sua exposição e a proteção do ambiente. De acordo com Silva 

(2013, p. 35):  

 

A exposição da vítima é fundamental para identificar todas as lesões, 
porém, depois que todo o corpo é examinado no sentido céfalo-caudal, a 
vítima deve ser coberta para protegê-la da hipotermia. Em idosos, somente 
a área do corpo examinada deve ser descoberta, pois o risco de hiportermia 
é maior devido aos mecanismos regulatórios da temperatura estarem 
comprometidos com o processo de envelhecimento.  
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 Depreende-se que os cuidados primários acima elencados variam conforma a 

faixa etária do paciente. Pacientes mais idosos ou crianças são mais suscetíveis à 

hipotermia. Silva (2013, p. 35), acrescenta: “os problemas são solucionados 

conforme a prioridade, ao fornecer tratamento para as vias aéreas e controle das 

hemorragias através da correção das perdas de volume”. 

 Deste modo, percebe-se que os cuidados primários do profissional de 

enfermagem ao paciente em situação de emergência estão de alguma forma, 

interligados. O controle cervical e das vias aéreas relacionam-se com a medida de 

avaliação do estado neurológico e exposição da vítima num conjunto de ações para 

descobrir principais causas das lesões e possíveis soluções. 

 Sendo assim, a atuação do profissional de enfermagem mostra-se relevante 

para um melhor direcionamento das ações da equipe médica e, consequentemente, 

no salvamento do paciente e minimização dos danos causados ao paciente pelo 

acidente, trauma ou qualquer outro estado clínico. Entretanto, percebe-se que o 

conhecimento prévio das medidas é de fundamental importância para o profissional 

de enfermagem e determinante no salvamento ou sobrevida do paciente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que o profissional de enfermagem é relevante nos setores de 

emergência, especialmente pelas medidas e cuidados primários oferecidos aos 

pacientes. A atuação do profissional de enfermagem é determinante principalmente 

para um diagnóstico precoce de determinadas patologias, lesões e o combate de 

seqüelas secundárias.  

 A atuação do enfermeiro na assistência pré-hospitalar é importante também 

para a contensão de possíveis hemorragias; controle cervical e das vias aéreas, 

entre outras medidas. Essas ações são capazes de determinar qual procedimento 

médico será mais eficaz em cada caso específico, o que pode resultar em 

atendimento mais rápido e preciso por parte do corpo médico. 

 Os cuidados primários também são relevantes em casos de traumatismos 

cranianos, a avaliação da exposição da vítima e os exames como ECG são 

relevantes identificar a extensão dos danos e as possibilidades de salvamento da 

vítima. Por outro lado, a abordagem primária é a “porta de entrada” (literalmente) do 

paciente no hospital, um atendimento mais humanizado pode representar num 

Comentado [A2]: Precisa desenvolver a metodologia   
 
3  METODOLOGIA 

Deve apresentar de forma detalhada os “passos” da 
pesquisa, fundamentando as opções metodológicas. Mesmo 
que a pesquisa seja apenas bibliográfica é necessário fazer a 
fundamentação teórica da opção. Quando se fez uma 
pesquisa prática de campo é necessário, ainda, descrever os 
instrumentos de coleta de dados (questionário, formulário, 
entrevista, observação, ...), pois cada um  têm características 
e formas  próprias e   devem estar  de acordo com o problema 
e os objetivos da pesquisa. 
Neste item é importante que contenham as seguintes 
informações: quanto a revisão bibliográfica, que tipo de 
material foi utilizado, livros, revistas etc; qual o conteúdo 
buscado como conceitos, hipótese, explicações, teorizações , 
exemplos, descrições, acontecimentos etc; para uma pesquisa 
com questionários, descrever que informações almeja e como 
irá interpretá-las ou classificá-las; para um estudo de caso 
apresentar os critérios que serão observados e qual é o foco 
da análise;    
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estabelecimento de vínculo com o paciente e ser determinante na intervenção 

médica. Deste modo, o papel do profissional de enfermagem não é somente clínico, 

mas também social.  
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