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APRESENTAÇÃO
A assistência de enfermagem em urgência e emergência desperta
no estudante de graduação e no Enfermeiro recém-formado muita insegurança, pois, nos serviços de saúde que realizam o atendimento ao
paciente grave, é exigido do Enfermeiro, além do conhecimento teórico,
um aguçado raciocínio clínico, habilidades no mais variados procedimentos, rapidez, liderança e capacidade de tomada de decisão segundo
a enfermagem baseada em evidências.
A obra também aborda todo o processo de enfermagem segundo
cada fenômeno na área da urgência e emergência e os principais procedimentos que são de responsabilidade da Enfermagem durante o atendimento ao paciente grave. Demonstramos o passo a passo de cada um
deles com muitos esquemas e figuras coloridas. Além disso, através dos
mapas mentais e esquemas, você conseguirá associar e consolidar o seu
conhecimento.
Este livro, através da metodologia de estudo aplicada irá te ajudar na
consulta aos processos de pensamento relacionados a enfermagem em
urgência e emergência segundo as mais recentes evidências científicas.
Aproveite o livro e seja bem vindo ao mundo da Enfermagem em
Urgência e Emergência!
Bons estudos!
Renata Soares Passinho
Autora e Coordenadora
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CAPÍTULO 1

RACIOCÍNIO CLÍNICO E
INTERPRETAÇÃO DAS
RESPOSTAS HUMANAS

Autora: Renata Soares Passinho

1.1

O que é a Enfermagem Baseada em Evidências?

A Enfermagem é considerada arte por muitos, entretanto, é importante classificá-la como ciência e a sua prática como arte científica, já
que os conhecimentos utilizados se relacionam aos seres humanos em
suas individualidades e à interação destes com o ambiente1. A ciência da
Enfermagem pode ser conceituada como o “conhecimento substantivo,
específico à disciplina, que enfoca o processo humano-universo-saúde
articulado nas estruturas e teorias de enfermagem”1.
Pode parecer muito “subjetiva” a definição da ciência da Enfermagem,
entretanto, ao compreendermos a história da ciência na humanidade e
o quão jovem é a Enfermagem entende-se que ainda estamos em “construção”. Isso explicaria as inúmeras dúvidas dos próprios enfermeiros e
enfermeiras a respeito do objeto de estudo da Enfermagem. A maioria
faz, cotidianamente, os seguintes questionamentos: afinal, o que é privativo do enfermeiro? Somos realmente essenciais?
Para que a Enfermagem consiga ser diferenciada das demais disciplinas da saúde, ela deveria ser reconhecida como uma ciência básica. Ainda há divergências sobre a categorização da Enfermagem como ciência
básica (corpo único de conhecimento) ou aplicada (junção de conceitos
de várias ciências, sem teorias ou metodologias específicas). Dessa forma, por meio de uma definição clara, a comunicação com a sociedade
sobre quem somos e o que fazemos verdadeiramente implicaria em
uma mudança considerável2.
O reconhecimento da enfermagem como ciência básica relaciona-se
diretamente com a construção do conjunto de conhecimentos produzidos por enfermeiros e enfermeiras mediante a realização de estudos
com elevado nível metodológico a fim de gerar evidências científicas
confiáveis e resultados reprodutíveis na prática clínica.
Antes de discutir sobre a Enfermagem Baseada em Evidências (EBE)
devemos esclarecer alguns conceitos importantes para facilitar o entendimento a respeito do uso da melhor evidência na prática clínica do enfermeiro.
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Conceitos Importantes

!

Problema clínico é “qualquer problema fisiológico, psicológico ou social que seja
de interesse do profissional e/ou da pessoa que está sendo cuidada”3.
Uma potencial evidência “consiste em qualquer observação a partir de pesquisa
sobre a relação entre o evento e o desfecho clínico”4.
Prática Baseada em Evidências (inicialmente utilizada na medicina) é “o processo
de encontrar, avaliar e usar sistematicamente os resultados de pesquisas contemporâneas como base para decisões5.
Enfermagem Baseada em Evidências é a “abordagem de solução de problema para
a tomada de decisão que incorpora a busca da melhor e mais recente evidência,
competência clínica do profissional e os valores e preferências do paciente dentro
do contexto do cuidado”6.

Segundo as
evidências, qual é a
melhor abordagem
para resolver esse
problema?7

Os enfermeiros devem utilizar evidências científicas a fim de alcançarem o objetivo final da sua atuação prática, que é o restabelecimento dos padrões fisiológicos de normalidade do ser humano, aliados ao
bem-estar físico, mental e social. Apesar da dificuldade em estabelecer
um conceito único sobre o que é saúde, é consenso que a Enfermagem,
desde antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, atua
diretamente com a promoção e reabilitação da saúde, em seu sentido
ampliado, além da prevenção de doenças, utilizando como referência
a Organização Mundial de Saúde (OMS)8, ainda que existam discussões
mais atuais sobre a multidimensionalidade do conceito de saúde9.
A PBE, oriunda da Medicina Baseada em Evidências (MBE), também
é utilizada na Enfermagem e pode ser aplicada a qualquer situação em
que há dúvidas sobre algum aspecto de um diagnóstico, prognóstico ou
tratamento5.
12

As Quatro Etapas da Prática
Baseada em Evidências 5

!

1a Formulação de uma pergunta clínica clara a respeito do problema da pessoa a
ser cuidada.
2a Pesquisa de artigos científicos relevantes na literatura especializada.
3a Avaliação crítica das evidências encontradas, incluindo validade e utilidade.
4a Implementação dos achados úteis para a prática clínica.

Vantagens da Prática Baseada em
Evidências para os Profissionais de Saúde 5

!

1a Atualização rotineira dos conhecimentos.
2a Melhoria da compreensão a respeito da metodologia dos estudos científicos, desenvolvendo maior criticidade na utilização dos dados.
3a Maior confiança diante das decisões na gestão.
4a Melhoria dos hábitos de leitura.

Vantagens da Prática Baseada em
Evidências para a Equipe de Saúde 5

!

1a Dá estrutura para a solução de problemas em grupo e para o ensino.
2a Permite que os estudantes contribuam de maneira útil para a equipe.
3a Permite a utilização mais eficaz dos recursos humanos e materiais.
4a Melhoria da comunicação com os pacientes sobre as decisões tomadas.

Para saber qual é a melhor evidência a ser utilizada na prática clínica,
visando a tomada de decisões, foi elaborado, em um trabalho conjunto de mais de 80 instituições (incluindo a OMS, o National Institute for
Health and Clinical Excellence – NICE, a Scottish Intercollegiate Guidelines
13

Network – SIGN, o Centers for Disease Controland Prevention – CDC e a colaboração Cochrane) o Sistema GRADE – Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation – a fim de avaliar a qualidade
da evidência e da sua força das recomendações explícitas, transparentes
e pragmáticas (Quadro 1)10,11.
Quadro 1: Níveis de evidências de acordo com o Sistema GRADE
Nível

Alto

Moderado

Baixo

Muito Baixo

Definição

Implicações

Fonte de Informação
• Ensaios clínicos
bem delineados,
com amostra
representativa.
• Em alguns
casos, estudos
observacionais bem
delineados, com
achados consistentes.

Há forte confiança
de que o verdadeiro
efeito esteja
próximo daquele
estimado.

É improvável que
trabalhos adicionais
irão modificar
a confiança na
estimativa do efeito.

Há confiança
moderada no efeito
estimado.

Trabalhos futuros
• Ensaios clínicos com
poderão modificar
limitações leves**.
a confiança na
• Estudos observacionais
estimativa de efeito,
bem delineados, com
podendo, inclusive,
achados consistentes*.
modificar a estimativa.

A confiança no
efeito é limitada.

Trabalhos futuros
provavelmente
terão um impacto
importante em
nossa confiança na
estimativa de efeito.

• Ensaios clínicos
com limitações
moderadas**.
• Estudos observacionais
comparativos: coorte e
caso-controle.

Qualquer estimativa
de efeito é incerta.

• Ensaios clínicos com
limitações graves**.
• Estudos observacionais
comparativos presença
de limitações**
• Estudos observacionais
não comparados***.
• Opinião de
especialistas.

A confiança na
estimativa de efeito
é muito limitada.
Há importante grau
de incerteza nos
achados.

Fonte: Elaboração GRADE working group – <htp://www.gradeworkinggroup.org>. Tradução: Brasil, 2014. *Estudos de coorte sem limitações metodológicas, com achados
consistentes apresentando tamanho de efeito grande e/ou gradiente dose resposta.
**Limitações: vieses no delineamento do estudo, inconsistência nos resultados, desfechos substitutos ou validade externa comprometida. ***Séries e relatos de casos.

14

EMERGÊNCIAS
CARDIORESPIRATÓRIAS

28

ARRITMIA
Alteração do nível de consciência
Hipotensão (PASist < 90 mmHg)
Choque circulatório com alteração
da perfusão periférica

TAQUIARRITMIAS

BRA

Sinais e sintomas de instabilidade

Congestão pulmonar
Dor precordial anginosa
Frequência cardíaca > 100 bpm
FC 100 a 180 bpm
Ritmo regular

TAQUICARDIA SINUSAL

Ondas P de aspecto uniforme,
precedendo cada complexo QRS

TAQUICARDIAS COM O QRS ALARGADO
(QRS > 120 MS – VENTRICULARES)

QRS REGULAR

Intervalo PR 0,12 a 0,20 s e constante
de batimento para batimento

QRS IRREGULAR
TAQUICARDIAS COM O QRS ESTREITO
(QRS > 120 MS – SUPRAVENTRICULARES)
Taquicardia por reentrada nodal
Taquicardia por reentrada
atrioventricular
Taquicardia atrial
Flutter

29

Fibrilação atrial
Regulares

Irregulares

Flutter condução variá

Taquicardia atrial m

A
ARRITMIA = "ausência do ritmo". DISRITMIA = ritmo cardíaco änormal". Usados como sinônimos.
Frequência cardíaca < 60 bpm

BRADIARRITMIAS

Síncope ou
pré-síncope

Fadiga

Tontura
Sinais e sintomas
de baixo débito

Sensação de
cabeça vazia
Fraqueza

Desconforto
ou dor torácica
"Falta de ar"

S ALARGADO
RICULARES)

QRS REGULAR

Taquicardia ventricular
MONOMÓRFICA

QRS IRREGULAR

Taquicardia ventricular
POLIMÓRFICA

ibrilação atrial

utter condução variável

Diminuição
do nível de
consciência

BLOQUEIOS
ATRIOVENTRICULARES
(BAV)
BAV 1º grau
Retardo na
chegada do
estímulo ao
ventrículos

BAV 3º grau
Tipo I ou
Mobitz I
BAV 2º grau

Tipo II ou
Mobitz tipo II
Avançado
tipo 2:1, 3:1

Taquicardia atrial multifocal

Ocorre interrupção na
condução do estímulo para
os ventrículos, alterando a
relação P:QRS 1:1

Interrupção completa
do estímulo de
condução para os
ventrículos

Diminuição da
(PAM) ou do m

CHOQUE

Má perfusão tecidual generalizada

Ativação de baro
ceptores do arco a
carotídeo, vascula
justaglomerular e
Ativação
imunológicacompensatória
Resposta
pró-coagulante

Respostas
Redução do tônus vagal

Neutrófitos

Ativação do sistema
renina-angiotensina-aldosterona

Lesão
endotelial

Monócitos/
macrófagos e
linfócitos

Rins produzem renina nas suas
células justaglomerulares (células
musculares lisas situadas na parede
das artérias aferentes

Estase microvascular,
trombose e lesão endotelial

Renina se liga ao Angiotensinogênio
(proteína produzida pelo fígado)
do plasma

HIPOPERFUSÃO

RENINA + ANGIOTENSINOGÊNIO =
ANGIOTENSINA I

SE LIGA NESSA!

A ANGIOTENSINA I é convertida em
ANGIOTENSINA II (potente vasoconstritor) pela ENZIMA CONVERSORA
DE ANGIOTENSINA – ECA (produzida
pelo endotélio dos casos sanguíneos

Os sinais e sintomas do choque são
consequências das respostas compensatórias
desencadeadas após o estabelecimento da má
perfusão sistêmica.

PARA AUMENTAR A PAS A
ANGIOTENSINA II CAUSA
Vasoconstrição
das arteríolas

Estímulo do córtex da glândula
suprarrenal com aumento da
secreção de aldosterona, que irá reter
no organismo o íon sódio

Aumento
da resposta
cardiovascular

Liberação do hormônio antidiurético pelo
hipotálamo, causando retenção de líquido
e aumento do volume sanguíneo

33

Aumento do ACTH e co
Objetiva aumentar a pressão
arterial sistêmica (PAS)

Extremidades finas (hipovolêmico,
cardiogênico e obstrutivo)

Diminuição da pressão arterial média
(PAM) ou do metabolismo do oxigênio
Ativação de barorreceptores e quimiorreceptores do arco aórtico, átrio direito, corpo
carotídeo, vasculatura esplâncnica, aparelho
justaglomerular e no sistema nervoso central

Pressão de pulso reduzida (hipovolêmico, cardiogênico e obstrutivo)
Pressão de pulso aumentada (distributivo)

Respostas compensatórias

CONSEQUÊNCIAS
Liberação de catecolaminas
nas terminações simpáticas
e medula adrenal

vagal

ona

mento do ACTH e cortisol

o

Extremidades quentes
(distributivo)

Aumento da endotelina do
glucagon e redução da secreção
pancreática de insulina

Liberação de vasopressina
pela neuro-hipófise

Catecolaminas = epidenfrina
e norepinefrina
Aumento da contratilidade
do miocárdio e da frequência
cardíaca
Vasoconstrição arteiral
e venosa

HIPOTENSÃO
Aumento da reabsorção de
sódio e água pelos rins

Aumento da oferta de substratos
(gliconeogênese, glicogenólise,
lipólise e aumento do
catabolismo proteico)

Redistribuição de volemia, priorizando o
SNC e o miocárdio

SE LIGA NESSA!
PAM = força impulsionadora do fluxo sanguíneo.
PAM = Pasist + (2 PAdiast)/3

MAPAS MENTAIS:
EMERGÊNCIAS
NEUROLÓGICAS E
TRAUMÁTICAS

É precedida por uma elevação na serotonina
plasmática e vasodilatação cerebral

Encefalites, meningites,
entre outras

CEFALEIA

Doenças
orgânicas

Pode ser consequência de

Duração de 4 a 72 horas

Resposta ao estresse e/ou a
vasodilatação (MIGRÂNEA)

Pode estar
a ocor
Fotofobia

Fases
Pródromo

Reabilitação
Aura

Cefaleia

SE LIGA NESSA!
A AURA está relacionada a redução do fluxo
sanguíneo cerebral e a característica mais
comum são os distúrbios visuais ou escotomas.
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Ná

Primária

Causa desconhecida

Secundária

Há uma causa desconhecida

De acordo com a causa

Tipos

Cefaleia Aguda
Emergente

"Nova dor"ou dor com características
diferentes das cefaleias anteriores

Cefaleia Aguda
Recorrente

Dor recorrente e semelhante as anteriores

Cefaleia Crônica
Progressiva

É a mais raras das cefaleias

Cefaleia Crônica
Não Progressiva

Dor por mais de 15 dias durante um mês por,
no mínimo, 3 meses ou 180 dias por ano

De acordo com a causa

Tensão
muscular
Estresse emocional
Contração muscular
em pescoço e nuca

Pode estar relacionada
a ocorrência de

ofobia

o do fluxo
ica mais
escotomas.

Náusea

Vômito

CEFALEIA
TENSIONAL

SE LIGA NESSA!
A Sociedade Brasileira de Cefaleia recomenda
que o termo MIGRÂNEA seja usado em
substituição ao termo ENXAQUECA.

Queimadura de 3º grau + até 10%
da área corporal queimada
Queimadura de mão e/ou pé

Queimadura de 1º e 2º graus + área
corporal queimada entre 10 e 25%

Médio queimado
Queimadura de 1º e 2º graus + área
corporal queimada maior que 25%

Queimadura de 1º e 2º graus + até
10% da área corporal queimada
Inalação e/ou comprometimento
do sistema respiratório

Queimadura de 3
corporal queimada

Pequeno
queimado

Grande queimado

Queimadura em re

Profundidade e extensão

Classificação do
paciente queimad0

Agente causador
Temperatura e calor

Períneo

Local(is) acometido(s)

Coagulação
proteica

A gravidade da lesão
está relacionada a

Tempo de exposição ao
agente causador

Di
d

Fisiopatologia

Face, pescoço e tórax

QUEIMADURAS

Comprometimento respiratório

Risco de infecção genitourinária

Lesão tecidual
progressiva

Axilas e articulações
Profundidade
da lesão
Estrutura e órgão
acometidos

Acomete estruturas
superficiais e profundas

Acometimento de grandes vasos e nervos

Espessura tecidual
comprometida
Acomete a
epiderme
Estrutura
superficial
da pele

3º grau

Classificação da lesão

Varia de acordo com
1º grau

2º grau

Caracterizado por

Profunda
Caracterizado por
Dor

Áreas
esbranquiçadas
e ressecadas

Atinge a derme
Palidez da
região afetada

Hiperemia

Redução da
sensibilidade

SE LIGA NESSA!
Os grandes queimados correm significativo
risco de desenvolverem insuficiência renal
aguda, devido a liberação de mioglobina pelos
músculos e por sua deposição.
83

Caracterizado
por

Superficial

Sequela
e est

Alteração
funcional

SE LIGA NESSA

A avaliação do percentual d
corporal queimada lançando m
confiáveis, favorece a definição
ser tomada para cada situaç

Queimadura de 3º grau + área
corporal queimada maior que 10%

Queimadura em região perineal

ecidual
essiva

das
as

Dissipação
do calor

Perda da
integridade vascular

Alteração no fluxo
sanguíneo

Aumento da
permeabilidade capilar

Extravasamento do
fluido intravascular
Edema
Choque hipovolêmico

Desidratação

Riscos
Desequilíbrio hidroeletrolítico

É um trauma que corresponde a
perda da integridade tissular
Pode acometer
Pele e outras
estruturas

Músculo
Ossos

Método Lunde e Browder
Consiste na soma do percentual da
área afetada em relação a faixa etária

Avaliação da superfície
corporal queimada
Regra da palma da mão

Sequela funcional
e estética

Estima-se quantas palmas da
mão cabem na área afetada

Regra dos nove
Usada para queimaduras de
pequena extensão

Cada parte afetada equivale a 5% e seus múltiplos, de acordo
com a faixa etária, com exceção da genitália, que é 1%

SE LIGA NESSA!

do percentual da superfície
ada lançando mão de métodos
rece a definição da conduta a
ara cada situação específica.

SE LIGA NESSA!
O mais comum é associar a queimadura ao
calor, mas é importante lembrar que também
pode ser causada pelo frio, o que pode levar a
necrose tecidual e necessidade de amputação.

EMERGÊNCIAS
METABÓLICAS

HCO3 < 22 mEq/L
pH > 7,35

Respiração profund
e rápida (Kussmau

Mal esta

PaCO2 normal

Sonolênc

GASOMETRIA
ARTERIAL

Dissolvido no plasma (2%)
O O2 é transportado
Ligado à hemoglobina (98%)

HCO3 22 a 26 mEq/L

7% dissolvido no sangue venoso

O CO2 é transportado

93% difunde-se para os
eritrócitos, onde 70% são
convertidos em HCO3– e
23% liga-se à hemoglobina

pH 7,35
a 7,45

70% do CO2 que entra no
sangue são transportados
aos pulmões como íons
bicarbonato (HCO3–)
dissolvidos no plasma

PaCO2 34 a 45 mmHg

Fisiologia do equilíbrio
ácido-básico
Pneumotórax
Hemotórax
Edema pulmonar

A conversão de CO2 em HCO3– serve para

CO2 + H2 – ANIDRASE CARBÔNICA –
H2CO3 (ÁCIDO CARBÔNICO)

Fornecer meio adicional
pelo qual o CO2 pode ser
transportado das células
para os pulmões

Asma brânquica
aguda
Atelectasia

O HCO3– fica disponível
para atuar como tampão
para ácidos metabólicos,
estabilizando o pH do
organismo

H2CO3 (SE DISSOCIA)
HCO3– (VAI PARA
O PLASMA)

Dor abdomin

Membrana hialina
no neonato

Causada pelo e
CARBÔNICO

Insuficiênc
respiratória g

Presença d
estertores
pulmonare

Pneumonia

Taquica

Traumatismo
cranioencefálico

Ciano

Confusão men
H+ (SE LIGA À HEMOGLOBINA)
TAMPONAMENTO DO H+ PARA EVITAR
SEU EXCESSO NO ORGANISMO
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Rubor

Anorexia

Respiração profunda
e rápida (Kussmaul)

Náuseas e
vômitos

Excesso de drogas que contêm bicarbonato

Confusão mental

Mal estar

CAUSAS

Letargia

Sonolência
SINAIS E
SINTOMAS

Redução do pH plasmático
em decorrência do aumento
de ácidos orgânicos ou da
diminuição do íon carbonato

Parestesias periorais
Confusão mental

Reflexos hipertônicos

PaCO2 <
35 mmHg

pH > 7,45

DESEQUILÍBRIO
ÁCIDO-BÁSICO

Espasmo carpopedal

Tetania

HCO3 < 26 mEq/L
Aumento do pH plasmático em decorrência do aumento da
base bicarbonato ou redução da concentração do íon hidrogênio

ALCALOSE
RESPIRATÓRIA

Crise de ansiedade
Febre elevada
Tireotoxicose
CAUSAS

Intoxicação por salicilato

Fraqueza

Coma

Hipoxemia

Cefaleia

Cianose
Confusão mental

Náuseas e vômitos

GASOMETRIA
ARTERIAL

SINAIS E
SINTOMAS

Presença de
estertores
pulmonares
Taquicardia

Anorexia

ALCALOSE
METABÓLICA

ACIDOSE
RESPIRATÓRIA

Insuficiência
respiratória grave

Perdas de íons hidrogênio e cloreto

SINAIS E SINTOMAS

ACIDOSE
METABÓLICA

Causada pelo excesso de ÁCIDO
CARBÔNICO (pH < 7,35)

Diminuição
da frequência
respiratória

Retenção de bicarbonato de sódio e
aumento da base bicarbonato

Arritmias
cardíacas

Dor abdominal

5 mmHg

Redução rápida do volume
do líquido extracelular

Cefaleia

Hiperemia
cutânea

Ventilação mecânica

GASOMETRIA
ARTERIAL

Tremores e
espasmos
musculares

HCO3
normal

pH > 7,45

Déficit do ácido carbônico que ocorre quando a respiração
rápida libera mais CO2 do que o necessário
pH > 7,35

PaCO2 <
45 mmHg

GASOMETRIA
ARTERIAL

HCO3
normal

SINAIS E SINTOMAS
PaCO2 <
35 mmHg

Parestesias periorais
Sudorese

Taquipneia

Pânico

Tontura
Formigamento e anestesia dos
quirodáctilos e pododáctilos

SE LIGA NESSA!
O sinal da prega corresponde a demora do
retorno da pele quando puxada pelos dedos
indicador e polegar, como um beliscão.

Clima muito q
Vômito
Aumento do volume
urinário

Condições amb

Diarreia

Causas

Condições patológicas

Febre

Queimaduras

Ingesta hídrica me
necessidades co

SE LIGA NESSA!
A coloração da urina é um bom indicador, se
escura ou de cor forte, pode indicar desidratação;
se clara, demonstra boa hidratação.

Sonolência
ou cansaço

Feb

Boca seca
Baixo volume urinário
ou cor escura

Cefa

Olhos fundos
Fraqueza
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Sinais e sintomas de desidratação
persistentes, mesmo após a ingesta de
soro e outros líquidos

Vômitos após
ingerir líquidos

Fezes sanguinolentas
Febre

Diarreia intensa

Sinais de alerta

Clima muito quente
Condições ambientais

Distúrbio relacionado a desproporção
entre a ingesta e a eliminação hídrica

Causas

Consequência

DESIDRATAÇÃO

Desequilíbrio de água e sais
minerais no organismo
Ingesta hídrica menor que as
necessidades corporais

nolência
cansaço

Sede acentuada

Classificação

Leve a moderada

Sinal da prega
Pele seca

Tontura

Sinais e sintomas agravados da
desidratação leve a moderada

Letargia

Cefaleia
Fraqueza

Grave

Febre

Dificuldade de
ingerir líquidos
Rebaixamento do nível
de consciência

