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INTRODUÇÃO

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) pode ser definido como toda e qualquer

assistência inicial realizada fora do contexto hospitalar, envolvendo desde orientações até

procedimentos de primeiros socorros, pela equipe multiprofissional de saúde. Este serviço teve

início no Brasil em 1893, no Rio de Janeiro, com o objetivo de proporcionar um atendimento de

emergência ágil e capaz de aumentar a sobrevida das vítimas, assim como diminuir riscos,

complicações e sequelas decorrentes de qualquer tipo de agravo à saúde, seja ele clínico,

traumático ou psíquico, conforme ilustrado na figura 1.

Em setembro de 2003, por meio da Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde, foi

instituída a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), com a finalidade de nortear os

atendimentos de urgência e emergência tanto no contexto pré-hospitalar, como hospitalar e

assim, melhorar a qualidade de vida da população.
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Com o objetivo de aprimorar a gestão do cuidado e difundir uma nova perspectiva de

assistência, a política definiu a Rede de Atenção às Urgências, em 2014.

Em decorrência de inúmeros fatores oriundos da sociedade em que se vive hoje, o

atendimento nas áreas de urgência e emergência tem se tornado cada vez mais significativo. O

aumento da violência urbana, o gradativo número de acidentes automobilísticos e, a sobrecarga

dos serviços de referência são alguns dos muitos motivos para a ampliação dos serviços de APH

e transporte inter-hospitalar públicos e privados.

O trabalho do enfermeiro do APH é dinâmico, uma vez que são convocados a atender

diferentes tipos de agravo à saúde, em diferentes contextos. Tais profissionais devem lidar com o

imprevisto a todo momento, seja na execução de procedimentos de enfermagem, seja na gestão

da assistência e de pessoal. Com isso, verifica-se que, o enfermeiro, como parte integrante da

equipe multiprofissional, torna-se um componente fundamental da equipe pré-hospitalar, perante

a sua importância na estruturação do serviço.

Figura 1 – Atendimento Pré-Hospitalar (APH)

https://www.ceen.com.br/atendimento-pre-hospitalar/
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Este estudo se justifica pela grande e recente multiplicidade presente na atuação do

enfermeiro do APH e pela elevada demanda de usuários para os serviços, que vem crescendo

gradativamente, o que afeta diretamente no aumento da necessidade de enfermeiros que sejam

capacitados a fazer parte dessas equipes de atendimento pré-hospitalar.

Assim, o presente projeto se torna relevante, uma vez que propõe identificar as

singularidades do papel do enfermeiro no cotidiano de um serviço envolto completamente por

estresse, exposição e pressão, evidenciado também pelo atual momento de pandemia no nosso

país, conforme ilustrado na figura 2.

Nesse contexto, esse projeto se insere nas Áreas de Tecnologias Prioritárias do

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), utilizando as Tecnologias

para Qualidade de Vida, no setor Saúde, entendendo como Tecnologias em saúde os

medicamentos, equipamentos, procedimentos e os sistemas organizacionais e de suporte dentro

dos quais os cuidados com a saúde são oferecidos, elas são utilizadas dentro de um contexto que

engloba uma estrutura de apoio técnico e administrativo, sistemas de informação e organização

da prestação da atenção à saúde.

OBJETIVO DA PESQUISA

O objetivo deste trabalho foi avaliar publicações científicas sobre o perfil e a atuação do

enfermeiro nos serviços de atendimento pré-hospitalar móveis, segundo a literatura brasileira,

para identificar a percepção dos profissionais de enfermagem sobre a atuação do enfermeiro no

serviço de emergência e levantar as reflexões feitas de suas práticas.

Figura 2 – Enfermagem do SAMU

http://ba.corens.portalcofen.gov.br

METODOLOGIA DA PESQUISA

Trata-se de um estudo metodológico e transversal, que com base na

metodologia de revisão integrativa descritivo-exploratório, foram realizadas

seis etapas:
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1º: Identificação do tema e seleção da pergunta da pesquisa;

2º: Estabelecimentos dos critérios de inclusão e exclusão e busca da literatura;

3º: Definição das informações a serem extraídas;

4º: Avaliação dos estudos incluídos;

5º: Interpretação dos resultados;

6º: Apresentação da revisão.

O tema foi abordado a partir da seguinte pergunta norteadora: “Como é a atuação do

enfermeiro no âmbito pré-hospitalar brasileiro?”

Os critérios preliminares de inclusão foram artigos referentes à atuação dos

profissionais de enfermagem no contexto pré-hospitalar e as suas percepções em relação às

suas experiências vividas. Além disso, os artigos foram realizados no período de 2011 a 2021.

Foram excluídos os artigos que não se enquadraram na configuração de tempo estabelecida.

As buscas ocorreram em 2022, e os descritores utilizados segundo as bases de dados

foram: Assistência pré-hospitalar, Serviços de Atendimento de Emergência, Prehospital Care,

Profissionais de Enfermagem, Enfermeiro, Enfermagem em Emergência, Nurse Practitioners,

Nurse’s Role, Competência Profissional, Perfil Profissional, Papel do profissional de enfermagem.

As bases de dados foram: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da

Saúde (LILACS), Medical Literature, Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e ainda,

na biblioteca virtual Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e, Banco de Dados em

Enfermagem (BDENF).

.

Para a extração dos dados dos artigos selecionados foi utilizada a diretriz

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) para

melhor análise do processo de revisão que consiste em um checklist com 27 itens e um

fluxograma de quatro etapas, conforme ilustrado na figura 3.

Após a busca bibliográfica, obteve-se um total de 108 trabalhos científicos que foram

filtrados mediante leitura de títulos e resumos, assim, foi possível descartar os artigos que

não eram compatíveis com o tema abordado e, os que se encontravam em duplicidade,

restando 46.

A partir de então, foram realizadas as leituras dos textos completos e finalmente

selecionados 6 artigos que atendiam aos critérios de inclusão pesquisados previamente.

Após a leitura crítica das fontes relevantes e a realização do fichamento deles, os textos

obtidos foram analisados, interpretados e utilizados na redação deste artigo, de acordo com

o quadro 1.

Figura 3 - Fases da revisão sistemática
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciaram que, o trabalho do enfermeiro é imprescindível em todo o

processo de assistência à população do APH móvel, sendo essencial desde a prevenção dos

eventos até ao atendimento final às vítimas. Ele percorre todos os âmbitos da saúde, desde

setores administrativos e assistenciais, como também os de liderança de equipes.

A maioria dos artigos consultados retrata que o enfermeiro que trabalha no APH móvel

sente-se motivado, uma vez que possui satisfação em ajudar o próximo e sente-se valorizado por

isso.

Além disso, verificou-se que trata-se de uma profissão que requer um perfil específico, o

profissional precisa saber trabalhar em equipe e possuir uma postura ética notável.

Sabe-se que o desenvolvimento dos serviços de APH móveis necessita de profissionais

qualificados e treinados que atendam às especificidades dos cuidados de enfermagem durante o

atendimento pré-hospitalar, com foco na prevenção, proteção e recuperação da saúde. Sendo

assim, os enfermeiros que atuam nesses serviços ocupam papéis imprescindíveis neste processo

do cuidar. Com isso, algumas competências são exigidas, como: conhecimento, aptidão,

criatividade, equilíbrio, pro atividade, sensibilidade e facilidade de comunicação.

Em relação ao perfil profissional, destaca-se o raciocínio clínico para a tomada decisão,

desempenho físico e mental para lidar com situações de estresse, capacidade de trabalhar em

equipe, habilidade e, tomada de decisão rápida embasada em conhecimento técnico-científico.

Pelos estudos analisados, constatou-se que a figura do enfermeiro no atendimento das

ocorrências gera maior segurança nas tomadas de decisões da equipe, visto que ele possui uma

postura de pro atividade e iniciativa, colocando o paciente sempre em 1º lugar.

No entanto, os principais desafios encontrados foram: dificuldades em delinear novos

protocolos, a busca por maiores capacitações e atividades de educação permanente e, falta de

comunicação nos atendimentos.
Quadro 1 – Caracterização dos estudos incluídos na revisão integrativa: ano, local do estudo, autor, 

objetivo e delineamento dos artigos originais.

.

Nesse contexto, a busca por maiores conhecimentos e capacitações se torna um dos

principais desafios expostos em todos os estudos analisados. A construção de novos

protocolos também vem sendo um desafio, uma vez que os materiais já existentes são

baseados em protocolos internacionais, o que consequentemente, acaba não refletindo as

falhas dos serviços de saúde do nosso país, como a falta de vagas hospitalares, legislação

atual, problemas relacionados à composição das equipes, dentre outros. Também são

levantadas algumas barreiras em relação à educação permanente destes serviços, devido à

dificuldade em reunir a equipe para as reuniões em grupo, o que torna a comunicação entre

os membros deficiente.

.

Ano, País, Autor Objetivo
Delineamento

2014, BR, HOLANDA. Propor Matriz de Competência Profissional para o 

enfermeiro atuar em serviços de emergências.
Estudo descritivo

2016, BR, 

LUCHTEMBERG.

Caracterizar o perfil e identificar as atividades 

desenvolvidas por enfermeiros do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência de um estado da 

região sul do Brasil.

Exploratório 

descritivo

2013, BR, GEHLEM. Caracterizar o processo de trabalho do enfermeiro na 

produção do cuidado em Unidades de Emergências.

Métodos mistos 

(abordagens 

quantitativa e 

qualitativa)

2020, BR, JESUS. Identificar as competências do enfermeiro em 

emergência e o produto do cuidar em enfermagem.

Revisão 

integrativa da 

literatura

2013, BR, ROCHA.

Analisar situações particulares que envolvem o 

cotidiano de trabalho do enfermeiro do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, a partir de suas 

vivencias relatadas.

Estudo de caso 

descritivo 

qualitativo

2011, BR, VEGIAN. Avaliar os aspectos sociodemográficos, saúde, estilo 

de vida e condições de trabalho entre os profissionais 

do SAMU, em Campinas, SP, Brasil.

Estudo 

epidemiológico 

transversal
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CONCLUSÃO

Conclui-se que, o enfermeiro, como parte integrante da equipe multiprofissional,

torna-se um componente fundamental da equipe pré-hospitalar, perante a sua importância

na estruturação do serviço. Seu trabalho é imprescindível em todo o processo de assistência

à população do APH móvel, sendo essencial desde a prevenção dos eventos até ao

atendimento final às vítimas.

Muitos ainda são os desafios e dificuldades vivenciados pelos profissionais de

enfermagem na atuação pré-hospitalar móvel. No entanto, é possível perceber que, apesar

disso, esta classe tem conquistado seu espaço, prestando um cuidado de excelência.

Espera-se, com esta pesquisa, contribuir com o desenvolvimento científico dessa área e

incorporar mais discussões sobre a formação e a prática profissional dos enfermeiros de

APH, corroborando assim, para o desenvolvimento de uma prática positiva.

.


