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RESUMO
São diversos os pontos de atenção que compõe a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). As
situações de Urgência e Emergência, requer dos profissionais de saúde ações imediatas, rápidas e eficazes,
utilizando os materiais e equipamentos adequados. Diante disto, faz-se importante que a equipe de saúde
tenha conhecimento sobre os materiais e equipamento que são utilizados durante o atendimento às situações
de Urgência e Emergência para que assim forneçam um atendimento ágil e de qualidade ao indivíduo. É por
meio da revisão integrativa que os estudos sobre o tema desejado são sintetizados e assim, geram
conclusões e identificação de lacunas do conhecimento existente. Esta revisão tem como objetivo identificar
os materiais e equipamentos utilizados para o atendimento às situações de Urgência e Emergência. A busca
das publicações será realizada entre setembro e outubro de 2019 nas bases de dados Scopus (Elsevier) e
Lilacs e na biblioteca PubMed com os descritores “Emergências”, “Equipamentos e Provisões”, “Equipe de
Assistência ao Paciente” e “Socorro de Urgência” e suas respectivas traduções para o inglês, buscando
responder: “Quais materiais e equipamentos são utilizados pela equipe de saúde durante o atendimento à
urgência e emergência nas diversos pontos de atenção da RUE?”. Esse estudo trará subsídios suficientes
para nortear o atendimento da equipe de saúde a situações de Urgência e Emergência.
PALAVRAS-CHAVE: Emergências; Equipamentos e Provisões; Equipe de Assistência ao Paciente; Socorro
de Urgência.
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INTRODUÇÃO

Em 2013, o Ministério da Saúde (MS) lançou o Manual Instrutivo da Rede de Atenção
às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2011 foi instituída a
Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) que propõe oferecer uma resposta
rápida e qualificada à população que se encontra em uma situação de Urgência e
Emergência. São diversos os pontos de atenção dentro da RUE, entre eles a Unidade
Básica de Saúde (UBS), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as Centrais de Regulação Médica de Urgências,
a Sala de Estabilização e as Portas Hospitalares de Urgência e Emergência (BRASIL,
2013).
A Portaria nº 354 de 10 de março de 2014 traz a definição de Urgência e Emergência.
Sendo a Urgência a ocorrência imprevista de um agravo a saúde com ou sem risco de
morte, cujo o indivíduo necessita de assistência médica imediata. Já a Emergência é a
constatação médica da condição de agravo a saúde que cause um sofrimento intenso ou
risco iminente de morte, exige assim, um tratamento médico imediato. Percebe-se que em
ambas as situações, o indivíduo acometido necessita de uma ação imediata para que seja
estabilizada sua condição de saúde.
Por contar com um atendimento imediato ao usuário, faz-se importante os
profissionais da saúde que atuam nos diversos pontos de atenção da RUE, conhecerem e
identificarem os materiais e equipamentos que são utilizados nos serviços de Urgência e
Emergência para que assim atendam o indivíduo de maneira qualificada, rápida e eficaz.
Diante disto, justifica-se a importância deste estudo, cujo objetivo será identificar os
materiais e equipamentos utilizados para o atendimento às situações de Urgência e
Emergência.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura. A revisão integrativa por se tratar
de um método criterioso e de natureza ampla, visa identificar o conhecimento produzido
sobre determinado tema. Além disso, fornece informações suficientes sobre o tema
pesquisado, direcionando para a definição de conceitos, revisão de teorias ou análise
metodológica (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014), resultando em contribuições
significativas para a ciência e para a prática clínica (SOARES, et al., 2014).
A pergunta norteadora da presente pesquisa será: “Quais materiais e equipamentos
são utilizados pela equipe de saúde durante o atendimento à urgência e emergência nos
diversos pontos de atenção da RUE?”. A busca será realizada no período de setembro a
outubro de 2019. Realizará o cruzamento dos seguintes descritores: “Emergências”,
“Equipamentos e Provisões”, “Equipe de Assistência ao Paciente” e “Socorro de Urgência”
e suas respectivas traduções para o inglês: “Emergencies”, “Equipment and Supplies”,
“Patient Care Team” e “Emergency Relief”.
Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos serão: estudos primários,
publicados em português e inglês, indexados nas bases de dados Scopus (Elsevier) e Lilacs
(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e na biblioteca PubMed
(National Library of Medicine) nos últimos cinco anos (2015 a 2020), que estivessem
disponíveis online e que responda a pergunta norteadora da pesquisa.
Para obtenção dos dados, será realizado um formulário, elaborado pela
pesquisadora, contendo informações como: ano de publicação, periódico, autores,
delineamento do estudo, amostra, objetivos, principais resultados e conclusões.
A análise dos dados se dará da seguinte forma: leitura, descrição dos dados e
construção do quadro sinóptico, por conseguinte, seguirá a leitura detalhada das
publicações e análise do conteúdo dos artigos, bem como será realizada a organização dos
mesmos, agrupando-os por semelhanças e organizando-os em categorias temáticas.
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RESULTADOS ESPERADOS

A partir do presente trabalho, espera-se identificar as lacunas do conhecimento sobre
a temática. Além de agrupar os estudos que apresentam os materiais disponíveis e
utilizados no atendimento às Urgências e Emergências tanto no âmbito pré-hospitalar,
quanto no âmbito intra-hospitalar contribuindo assim para o maior conhecimento, da parte
dos profissionais de saúde sobre a temática.
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