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O paciente crítico é aquele que se encontra em situação de risco iminente de morte, onde, por 

disfunção ou falência de um ou mais órgãos necessitam de meios avançados de 

monitorização, haja vista que exige uma demanda de cuidado permanentemente dos 

profissionais para a manutenção da vida. Assim, este estudo terá como objetivo geral 

conhecer a percepção da equipe de enfermagem frente aos pacientes críticos atendidos em 

Unidade de Pronto Atendimento em um município do recôncavo da Bahia, tendo como 

objetivos específicos: traçar o perfil profissional dos membros da equipe de enfermagem; 

descrever o trabalho realizado pela equipe de enfermagem nos atendidos; conhecer as 

fragilidades e potencialidades encontradas pelos profissionais inseridos em Unidade de Pronto 

Atendimento. A metodologia utilizada será estudo descritivo e de abordagem qualitativa, que 

será desenvolvida em uma Unidade de Pronto Atendimento de um município do Recôncavo 

da Bahia, com os profissionais técnicos (as) de enfermagem e enfermeiros (as). Para a coleta 

de dados serão utilizados questionários, que conterão um conjunto de questões objetivas e 

discursivas. A análise sistemática dos dados será feita por meio da análise de conteúdo de 

Minayo. O estudo justifica-se por favorecer novas reflexões referentes à temática, 

contribuindo com a literatura quanto às lacunas ainda existentes, e poderá favorecer a equipe 

de enfermagem com reflexões e uma nova visão quanto a sua assistência. Poderá ainda, 

contribuir com o poder público quanto à minimização da ocorrência de agravos referente ao 

atendimento ao paciente crítico. A relevância do estudo atrela-se à pertinência do tema, visto 

que o mesmo buscará compreender a percepção da equipe de enfermagem acerca do 

atendimento ao paciente crítico na Unidade de Pronto Atendimento, aspecto relevante no 

âmbito social, porém, pouco apontado segundo levantamento bibliográfico, onde permitirá 

uma visão mais detalhada frente a esse contexto. 
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