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MATERIAIS DE EMERGÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Sabrina Lacerda, Fabiana Floriano, Carla Helena Pereira, Aline Gularte, Carmem Lunardi, Êrica Duarte

Resumo

Emergência é em evento que pode ser um desastre ou por um fato ocorrido inesperado. Segundo a
Organização Mundial de Saúde uma emergência é o surgimento inesperado de um problema de causa
diversa que provoque uma atenção iminente por parte da família ou do sujeito que sofre a ação onde existe
o perigo de morte ou perigo da perda da função de um órgão. Conforme as Portarias 2048/2002 que
apresenta o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergências e a Portaria 648/2006
da Política Nacional de Atenção Básica estabelecem como característica do processo de trabalho das equipes
da atenção básica a realização de primeiro atendimento às urgências médicas. A partir desta problemática,
este trabalho trata-se de um relato de experiência das Acadêmicas de Enfermagem da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, que estavam realizando o estágio curricular na UBS Primeiro de Maio e USF Estrada
dos Alpes, com auxílio das Enfermeiras Supervisoras e Professora explorar quais são os materiais
encontrados na atenção básica e compará-los com o que preconizam as Portarias. Os materiais encontrados
alinhavam-se com o preconizado nas portarias, tanto na UBS quanto na USF. Os profissionais de Saúde
relataram que já se deparam com situações de urgência e emergências as quais utilizaram os materiais
destinados para este tipo de ocorrência que destoa dos atendimentos habituais da atenção básica e que vem
aumentando gradativamente. Diante deste cenário, é cada vez mais importante trazermos o tema
emergência para dentro da atenção básica a fim de que os atendimentos sejam cada vez mais resolutivos.
Sendo assim, as unidades de saúde devem estar habilitados tecnicamente e possuir condições de infra-
estrutura física, de pessoal, recursos materiais e equipamentos para prestarem o primeiro atendimento ou a
estabilização dos quadros de urgência e emergência, encaminhando o paciente para unidades de maior
complexidade ou para seu retorno a comunidade. O conhecimento de emergência é fundamental para os
profissionais, no sentido de valorizar as necessidades de reestruturação do atual sistema de saúde, na
perspectiva de consolidação dos princípios do SUS.
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