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RESUMO

Ao longo dos anos, houve uma mudança no perfil epidemiológico e demográfico da população brasileira e essa tendência é percebida pelo 
aumento da expectativa de vida, e o surgimento de doenças inerentes a longevidade, como as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), que 
aumentam a probabilidade de internações hospitalares. Neste contexto, o Time de Resposta Rápida (TRR) teve seu inicio da década de 90 na 
Austrália, e trabalha com objetivo de avaliar, estabilizar e promover o tratamento pacientes internados fora do ambiente da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), é formado por uma equipe multidisciplinar que atua no atendimento a pacientes gravemente enfermos, tendo o enfermeiro como 
membro atuante que presta cuidados nas unidades de internação a nível de urgência e emergência, provendo uma intervenção rápida e efetiva, 
com o propósito de reduzir as transferências de pacientes para a UTI,objetivando a redução da morbimortalidade. O presente trabalho de 
conclusão de curso teve como objetivo, delinear o papel e a relevância do profissional enfermeiro dentro do TRR, abordando o tema e ampliando 
os conceitos direcionados para esse tipo de atendimento. Foram pesquisados artigos científicos através das bases de dados, a saber: Scientific 
Eletronic Library Online (SciELO), da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National Center for Biotechnology Information (NCBI), em sites eletrônicos 
do Ministério da saúde Biblioteca do Centro Universitário Estácio, bem como livros especializados no tema e legislações, utilizando os descritores: 
“Time de Resposta Rápida”, “Urgência”, “Emergência”, “Enfermeiro” e “Longevidade”. Para impedir citações que não abarcam a temática 
proposta, foi eliminado tudo que não estivesse diretamente ligado à temática proposta. Cabe ressaltar que é possível encontrar um grande 
número de publicações internacionais sobre o presente tema, entretanto, o mesmo é escasso na produção brasileira.  Foram critérios de inclusão: 
acervos publicados entre 2010 a 2017, disponibilizados na íntegra, disponibilizados na língua portuguesa e/ou inglesa. Como critério de exclusão, 
os acervos que não apresentassem em nenhum momento o contexto da prática laboral do profissional enfermeiro. Após identificação e seleção 
dos acervos, foram identificados 60 artigos e a partir da leitura do título, introdução e resumo, levando em conta os critérios de inclusão, foram 
selecionados 36 artigos nacionais e internacionais, disponíveis na integra. Os resultados foram sumarizados nos tópicos mais relevantes 
abordados pelos artigos, sendo eles: 1) Histórico de urgência e emergência no Brasil; 2) A longevidade associada às doenças crônicas e 3) O Time 
de Resposta Rápida. Conclui-se que com o aumento da possibilidade de pessoas evoluírem para um evento potencialmente grave, e entrarem em 
uma unidade hospitalar, tornou-se cada vez mais relevante ter uma equipe bem treinada para dar o suporte a essas pessoas, que muitas vezes 
chegam para uma linha terapêutica e acabam por evoluírem para diversas complicações. Com a criação dos TRRs, houve melhora a sobrevida dos 
pacientes assistidos, através dos sinais de alerta, o time pode ser acionado, e os membros dessa equipe promovem intervenções terapêuticas, 
objetivando a diminuição de possíveis transferências para as UTIs, trabalhando assim, para a diminuição da morbimortalidade. O enfermeiro 
atuante no TRR, tem o seu papel pautado na avaliação, focando nos sinais clínicos que mostram a gravidade ou descompensação clínica, 
provendo uma rápida avaliação, objetiva e resolutiva, através do exame físico direcionado à instabilidade encontrada, que pode ser decisiva para 
se evitar um desfecho clínico indesejável.   Em síntese, que a presença do enfermeiro nos TRRs é relevante, sendo da competência desse 
profissional a articulação coordenação e supervisão as ações de enfermagem ali prestadas, bem como de toda equipe.
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