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Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para 
todo o propósito debaixo do céu. 

 
Há tempo de nascer 

e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de 
arrancar o que se plantou; (Eclesiastes 3: 1-2) 
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MOREIRA, Hébila Alves. Os desafios dos profissionais da enfermagem no 
atendimento pré-hospitalar. 44 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). 
Graduação em Enfermagem da Faculdade de Apucarana. Apucarana-PR. 2018. 
 
 

RESUMO  
 
 
Na rotina de trabalho em suporte básico e avançado, os profissionais da 
enfermagem que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se 
deparam com pacientes críticos, em situações de urgência e emergência, entre a 
vida e a morte. O presente estudo tem o objetivo de conhecer a perspectiva dos 
profissionais da enfermagem no atendimento pré-hospitalar. Trata-se de um estudo 
descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa. Participaram desse estudo os 
enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam no SAMU de Apucarana-PR. Os 
dados foram adquiridos por meio de um formulário sociodemográfico e entrevista 
semiestruturada. Todas as falas foram gravadas e transcritas na íntegra. Os dados 
foram submetidos à análise de conteúdo de Bardin. Os resultados mostram que a 
média de idade dos entrevistados é de 40 anos. O tempo de trabalho e as 
experiências profissionais anteriores são fatores determinantes na vida profissional 
dos entrevistados. Concluímos que de modo geral todos se sentem preparados para 
a função que executam, porém o tempo, o espaço, os familiares e as pessoas 
presente no local das ocorrências são expostos como desafios, por exigir dos 
profissionais maior atenção e tranquilidade. O mais difícil para a maioria são os 
impactos emocionais presenciados, sendo eles específicos para cada profissional. 
 

Palavras-chave: Emergência. Enfermagem em emergência. Cuidados de 
enfermagem Serviços Médicos de Emergência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOREIRA, Hébila Alves. The challenges of nursing professionals in pre-hospital 
care. 44 p. Course Conclusion Work (Monograph). Graduation in Nursing of the 
Faculty of Apucarana. Apucarana-PR. 2018. 

 

ABSTRACT 

 

 

In the routine of work in basic and advanced support, the nursing professionals who 
work in the Mobile Emergency Care Service (SAMU) are confronted with critical 
patients, in emergency and emergency situations, between life and death. This study 
aims to know the perspective of nursing professionals in prehospital care. This is a 
descriptive-exploratory study with a qualitative approach. Participants in this study 
were nurses and nursing technicians who work at SAMU in Apucarana-PR. The data 
were acquired through a sociodemographic form and semi-structured interview. All 
speeches were recorded and transcribed in full. The data were submitted to Bardin 
content analysis. The results show that the average age of respondents is 40 years. 
Working time and previous professional experiences are determining factors in the 
professional life of the interviewees. We conclude that in general everyone feels 
prepared for the function they perform, but the time, space, family and people 
present at the place of occurrence are exposed as challenges, as they require 
professionals to be more attentive and calm. The most difficult for most are the 
emotional impacts witnessed, being specific to each professional. 
 

Keywords: Emergency nursing. Nursing care. Emergency Medical Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O perfil epidemiológico da morbimortalidade da população mundial sofreu 

uma alteração significativa em virtude do aumento de acidentes por causas 

externas, gerando um grande impacto na saúde pública, valorizando o serviço de 

urgência e, consequentemente, a necessidade de atendimento que diminua as 

possíveis sequelas provenientes desses agravos. (DALLARI et al., 2013).  

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) tem 

como objetivos, a organização, a implantação e a operacionalização do serviço de 

urgência e emergência, designando uma rede assistencial hierarquizada, 

regionalizada e regulada por meio de processos elaborados que conduzem o 

Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço ganhou reconhecimento em nível 

estadual e municipal, acrescentando serviços de urgência móvel para outras 

regiões, possuindo diretrizes como universalidade, integralidade, descentralização e 

participação social humanizada. (BRASIL, 2006).  

No que tange ao atendimento Pré-Hospitalar (APH), no Brasil é representado 

pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi instituído pela 

Portaria nº 1.864 GM, em 29 de setembro de 2003, pelo Ministério da Saúde. 

(ANDRADE, 2009). O SAMU caracteriza-se pelo atendimento às vítimas em 

circunstâncias de agravos urgentes, disponibilizando um atendimento rápido e 

eficaz. Esses eventos são de origem clínica, cirúrgica, traumática, psiquiátrica ou 

obstétrica, e podem causar sequelas e até mesmo a morte. (PEREIRA; LIMA, 2009)  

O atendimento é feito por meio de uma ligação gratuita de qualquer localidade 

do território nacional para o número 192, atendida por uma Central de Regulação 

Médica que realiza a orientação necessária e decide qual o tipo de ambulância que 

será enviada ao local, de Suporte Básico de Vida (SBV) ou de Suporte Avançado de 

Vida (SAV). O SBV é composto por técnico de enfermagem e condutor socorrista 

atendendo casos de menor complexidade, e o SAV atua como uma terapia intensiva 

móvel, composta por enfermeiro, médico e condutor socorrista, direcionados a 

atender pacientes de qualquer complexidade, inclusive aqueles com risco iminente 

de morte. (SANCHES; DUARTE; PONTES, 2009).  

A Portaria 1.864 preconiza a disponibilidade de, pelo menos, uma unidade de 

SAV para cada 400.000 a 450.000 habitantes, e, pelo menos, uma unidade de SBV 

para cada 100.000 a 150.000 habitantes. (BRASIL, 2006). Ressalta-se que o 
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enfermeiro exerce uma atividade essencial durante o atendimento pré-hospitalar, 

atuando tanto na assistência ao paciente, quanto em atividades burocráticas e de 

gerenciamento, causando-lhe constante desgaste físico e mental. (APARECIDA, 

2008).  

Com efeito, lidar com situações críticas, envolvendo pacientes entre a vida e a 

morte, exige raciocínio clínico, tomada de decisão, conhecimento científico 

atualizado, destreza e autocontrole emocional, para enfrentar os desafios que 

dificultam um bom desempenho no atendimento. (APARECIDA, 2008). Em 

decorrência do desgaste físico e mental dos profissionais, que implica efeitos 

prejudiciais à saúde, o serviço de urgência e emergência é classificado como um 

local de trabalho potencialmente estressante. (GOMES; SANTOS; CAROLINO; 

2013).  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Conhecer a perspectiva dos profissionais da enfermagem no atendimento pré-

hospitalar.  

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Caracterizar o perfil sócio demográfico dos participantes.  

• Compreender os desafios enfrentados em sua rotina de trabalho.  

• Descrever as estratégias por eles utilizadas para lidar com esses desafios. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) surgiu em meio às 

guerras, diante da necessidade do atendimento e remoção de combatentes feridos. 

Primeiramente, utilizava-se a tração animal para o transporte das vítimas até uma 

área aonde seria realizado o atendimento mais completo. (ROCHA, 2003).  

Posteriormente, devido à grande deterioração dos hospitais, a atenção às 

urgências tornou-se primordial no Brasil. No ano de 2000, os médicos que 

participavam da Rede Brasileira de Cooperação em Emergência (RBCE), 

denunciaram, durante um congresso, a falta de regulação sobre o tema, resultando 

nas bases conceituas que fundamentariam a Política Nacional de Atenção às 

Urgências (PNAU). (BRASIL, 2011).  

Nesse contexto, identificam-se três etapas na execução da PNAU no Brasil: a 

implantação do SAMU, em 2003; a implantação das Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), de 2008 a 2009; e a criação da Rede de Urgência e Emergência 

(RUE), em 2011, unindo os setores da atenção às urgências e o investimento menos 

fracionado em elementos da política. (BRASIL, 2011). 

Ressalta-se que o SAMU é um serviço de socorro pré-hospitalar móvel, cujo 

atendimento se inicia por via telefônica, gratuitamente, pelo número 192. Este 

serviço é composto por uma equipe reguladora (Central Médica de Regulação) e 

uma equipe assistencial (ambulâncias). Dentro da Central de Regulação todas as 

etapas dos atendimentos são registradas no computador e gravadas. As ligações 

são atendidas pelo telefonista, que identifica a vítima e o local da chamada, 

transferindo o atendimento para o médico regulador, que, por sua, pode orientar por 

telefone ou acionar a equipe assistencial (MINAYO; DESLANDES, 2008).  

Para o atendimento à vítima, as ambulâncias são dividas em: Unidade de 

Suporte Básico (USB), composta por um técnico de enfermagem e um condutor; e 

Unidade de Suporte Avançado (USA), composta por um médico, um enfermeiro e 

um condutor, com maior disponibilidade de recursos tecnológicos. As ambulâncias 

podem permanecer em bases descentralizadas ou na própria central de regulação, 

em casos de SAMU metropolitanos ou regionalizados. Os veículos são ofertados 

conforme as necessidades regionais podendo ser motolâncias, ambulâncias ou 
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embarcações, e o aeromédico, com helicóptero ou avião. O SAMU organiza e 

fortalece os serviços de urgência hospitalar, transformando-se em uma nova porta 

de entrada no SUS, com capacidade de salvar vidas. (MINAYO; DESLANDES, 

2008). 

Esses profissionais exercitam diariamente uma luta em favor da saúde dos 

cidadãos e enfrentam toda a sorte de urgências, do parto à parada 

cardiorrespiratória, da crise convulsiva ao politraumatizado, da intoxicação à 

queimadura, da dor no peito à hipoglicemia e muito mais. É um verdadeiro desafio 

diário na busca por uma oferta de ações de saúde de qualidade. (BRASIL, 2015). 

 

 

3.2 A Rede de Atendimento Pré-Hospitalar 

 

No Brasil, o SUS encontra-se estruturado em três esferas hierárquicas de 

atenção à saúde: baixa, média e alta complexidade. Cada uma dessas esferas da 

rede assistencial deve integrar-se à Atenção às Urgências, limitando-se conforme 

sua complexidade e capacidade de resolução. (BRASIL, 2011). É necessário que o 

usuário seja acolhido em qualquer nível de atenção e, quando necessário, 

encaminhado para os níveis de maior complexidade. (GARLET et al., 2009). 

A falta de integração, no entanto, agravada pelo aumento dos casos de 

acidentes e violência urbana nos últimos anos, acarretou a superlotação das 

emergências hospitalares e prontos-socorros, transformando essa área em uma das 

mais problemáticas do sistema de saúde. Nesse contexto, as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) surgiram como uma das estratégias da Política Nacional de 

Atenção às Urgências, com o intuito de organizar a assistência, interligando os 

serviços e reduzindo a superlotação em emergências hospitalares. (BITTENCOURT; 

HORTALE, 2009). 

As UPAs e Prontos-Socorros devem funcionar 24 horas por dia, realizando 

triagem, classificação de risco e atendimento resolutivo aos pacientes com quadros 

agudos ou crônicos agudizados, casos de baixa complexidade, quando a rede 

básica e a Estratégia Saúde da Família não estiverem ativas; servir de entreposto de 

estabilização do paciente crítico para o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar 

Móvel (SAMU); e construir fluxos efetivos de referência e contra-referência com as 

outras instituições de saúde. (BRASIL, 2002).  
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Com a implantação do SAMU surgiram conflitos juntamente com os 

Bombeiros, mas já superados. (MINAYO; DESLANDES, 2008). 

Nos dias de hoje, o que predomina é que o atendimento a acidentes em via 

pública e auxilio às urgências psiquiátricas sejam realizados pelo Bombeiro. Esse 

trabalho em conjunta já foi apontada como bem-sucedido. (CARDOSO et al., 2014). 

Uma das prioridades definidas para execução do SAMU, é o vínculo com as 

referências hospitalares, através dos serviços de emergências e dos leitos, inclusive 

os leitos de terapia intensiva. No entanto, a disponibilidade de leito SUS era 10,5% 

menor em 2014 comparada a 2005. (NEGRI, 2014). 

A emergência hospitalar, que normalmente é a superlotação dos hospitais de 

referência depende de uma interação ou união entre os outros hospitais para que 

com êxito consiga amenizar essa superlotação. (BITTENCOURT; HORTALE, 2009). 

 

3.3 Espiritualidade nos Serviços de Urgência e Emergência 

 

O serviço de emergência acontece em lugares onde pacientes enfermos 

graves e com risco de morte são atendidos adequadamente e são estabilizados 

clinicamente falando. O sofrimento que é notado por profissionais e usuários 

transcorre da gravidade do quadro clinico e de obstáculos encontrados, como por 

exemplo estruturas insatisfatórias e superlotação dos locais, consequentemente 

acarretando atendimentos de má qualidade e uso inadequado dos recursos 

disponibilizados. (AZEVEDO, 2010). 

A alta demanda ligado a necessidade de atitudes rápidas e eficientes, 

acarreta ao estresse vivido pelos profissionais, contribuindo para atitudes que 

comprometem um atendimento humanizado. (ANDRADE, 2009). 

Realidade que reflete e surge alguns fenômenos como a insensibilidade nas 

relações interpessoais e a ausência de cuidados integrais, fatores que melhoram a 

qualidade de vida e de saúde. (CAMPOS, 2008). 

Dentre vários fatores, a humanização necessita de transformação das 

pessoas em prol de valores desenvolvidos durante a vida e, por causa da 

vulnerabilidade, solidariedade e o apoio social. A espiritualidade, em toda sua 

grandeza existente, pode ser um meio de dar sentido à vida pelas interações com o 

próprio eu, o outro e o meio no qual se introduz, incentivam atitudes solidárias. Além 
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disso, seu caráter essencial relaciona-a com a humanização do trabalho no contexto 

institucional, instruído novamente sobres os valores e práticas. (DESLANDES, 2004) 

O conhecimento sobre a espiritualidade excede a religiosidade, relacionando 

á adaptação à vida e aos significados concedidos a própria existência. A pratica 

religiosa é indicada como a forma mais apresentada de aproximar pessoas da 

grandeza espiritual. (PANZINI; BANDEIRA, 2007). A organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 1988 modificou o conceito em saúde, acrescentando aspecto espiritual, 

além dos físicos, mentais e sociais. Desde então, a espiritualidade é indicada na 

área da saúde como um aspecto importante em momentos difíceis ou estressantes, 

por causa da sua capacidade de evoluir competências do ser humano na assistência 

e no cuidado da vida. (MOYSES, 2012).  

Estudos internacionais associam espiritualidade à saúde, acreditando no 

potencial de ajudar na recuperação da saúde. (VASCONCELOS, 2008). 

No serviço de emergência, as situações presenciadas, atravessa questões 

existenciais, como o nascer e o morrer. (BRASIL, 2012). 

 

 
3.4 Protocolo Suporte Básico de Vida 
 
 

Só em 2014, a previsão é que 13,6 milhões de solicitações de atendimento 

cheguem às Centrais de Regulação das Urgências e a resposta às necessidades 

desses cidadãos será realizada por mais de 55 mil profissionais de saúde que atuam 

no SAMU 192. Para isso, esses profissionais contam com unidades de suporte 

básico, unidades de suporte avançado, motolâncias, ambulanchas e unidades 

aeromédicas habilitadas e disponíveis. (BRASIL, 2012). 

Diante dessa variabilidade e imprevisibilidade, para uma resposta pronta, 

eficaz e no momento oportuno, esses profissionais precisam muito mais do que 

ambulâncias, materiais e equipamentos. A boa estruturação, uma gestão eficiente, 

educação permanente e ferramentas modernas de condução das ações e de apoio à 

tomada de decisão, podem auxiliar muito. O Ministério da Saúde tem efetivado 

ações que buscam o desenvolvimento institucional do SUS com intervenções 

tecnológicas, gerenciais e de capacitação por meio do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) com a ajuda de importantes 

parceiros. Para o SAMU e a Rede de Urgência, dentre as várias ações de impacto 
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que estão sendo desenvolvidas destacam-se a Capacitação Nacional dos 

Profissionais do SUS que já alcançou mais de 15 mil profissionais do SAMU e a 

elaboração dos “Protocolos de Intervenção para o SAMU 192”. (BRASIL, 2011) 

A elaboração de protocolos clínicos é internacionalmente reconhecida como 

uma ação efetiva para a melhoria de processos assistenciais e de gestão em saúde. 

Diante da forte presença do SAMU em todo o país, tais protocolos se concretizam 

como uma importante ação para o aprimoramento da qualidade da assistência 

prestada e com potencial impacto sobre toda a Rede de Atenção às Urgências e 

seus resultados. (BRASIL, 2011). 

Pelo Ministério da Saúde as atribuições e responsabilidades da equipe do 

SAMU. Aplica-se a todos os profissionais da equipe de intervenção. Aspectos 

fundamentais, assegurar assistência pré-hospitalar livre de discriminação de 

qualquer natureza. Assegurar a privacidade e respeitar o pudor do paciente. Prestar 

informações adequadas ao paciente. Cumprir os preceitos éticos e legais de sua 

categoria profissional. Zelar pelo cumprimento dos protocolos. Zelar e contribuir para 

a harmonia das relações interinstitucionais. Zelar pela imagem do serviço. Ser 

pontual e assíduo. Apresentar-se asseado. Utilizar o uniforme completo 

exclusivamente em atividades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU). (BRASIL, 2011). 

Manter identificação funcional e nominal no uniforme. Permanecer de 

prontidão durante o plantão, atendendo aos chamados com destreza e agilidade. 

Adequar hábitos pessoais, linguagem e atitudes ao ambiente de trabalho. Basear as 

relações com outros membros da equipe nos princípios éticos, em respeito mútuo, 

na liberdade e independência profissional, buscando sempre o interesse e o bem-

estar do paciente. Tratar com urbanidade os pacientes, familiares e cidadãos em 

geral. Não fumar nas dependências das instituições (base centralizada e Central de 

Regulação) e /ou dentro da ambulância, conforme legislação. (BRASIL, 2011). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo do Estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem 

quantitativa. Salienta-se que pesquisa é um procedimento coerente e minucioso com 

objetivo de proporcionar resolução aos problemas propostos. A pesquisa amplia-se 

decorrente ao processo constituído de inúmeras fases, desde a elaboração do 

problema até a apresentação e discussão dos resultados. (GIL, 2008). 

O estudo exploratório tem como objetivo promover uma maior compreensão 

do problema, explicitando-o, podendo também construir possibilidades. O estudo 

descritivo tem a finalidade de retratar as características de uma determinada 

população (GIL, 2008). 

A abordagem quantitativa, enquanto forma de pesquisa, não se manifesta 

como uma proposta rigorosamente organizada. Ela possibilita que a criatividade e a 

imaginação levem os pesquisadores a realizarem trabalhos que descubram novos 

enfoques. (BARDIN, 2009). 

 

4.2 Local do Estudo  

 

O estudo foi realizado em um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) situado em uma cidade do norte do Paraná.  

 

4.3 Participantes do Estudo 

 

A amostra foi constituída por profissionais da Enfermagem que 

contemplassem os seguintes critérios de inclusão: ser enfermeiro; ou técnicos de 

enfermagem, atuar no SAMU há pelo menos um ano. Para a exclusão de 

participantes foram adotados os seguintes critérios: estar de licença maternidade 

e/ou doença e estar de férias. 

Reconhecer que para um trabalho mais proveitoso é necessário delimitar as 

amostragens. A análise pode ser realizada numa amostra desde que o material seja 

conveniente. É considerada uma amostragem implacável quando a demonstração 

for uma parte importante do universo inicial” (BARDIN, 2009). 
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4.4 Coletas de dados  

 

Para a coleta de dados foram utilizados um formulário sociodemográfico 

(Apêndice A) e um roteiro de entrevistas (Apêndice B). Enfatiza-se que as 

entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra.  

 

4.5 Análises dos Dados 

 

Os dados foram submetidos à análise de conteúdo, um método que constitui 

um conjunto de procedimentos que utiliza de formas sistemáticas, com a finalidade 

de descrever o conteúdo das conversas, subsidiando o conhecimento das palavras e 

seus sentidos (BARDIN, 2009). 

A primeira etapa tem como finalidade a organização para que o pesquisador 

consiga gerenciar as operações seguintes da análise. Além da escolha dos 

argumentos que serão sujeitos à análise, a elaboração de possibilidades para a 

formação de indicadores na perspectiva final. Podemos dizer que, partimos de um 

mundo de documentos de análise (BARDIN, 2009).  

 Primeiramente é feita a transcrição da conversa, na tentativa de identificar a 

percepção que os participantes deixaram transparecer em suas falas. Após inicia-se 

a separação das opiniões, frases e parágrafos que convergem ou divergem do tema 

da pesquisa. Na terceira e última etapa, foi feita a análise e organização das 

semelhanças e diferenças dos discursos, produzindo releituras continuas dos textos, 

com o objetivo de identificar as primeiras ideias e separar as categorias que 

provavelmente responderiam às perguntas da pesquisa (BARDIN, 2009). 

 

4.6 Considerações Éticas 

 

O estudo obedece à normas regulamentadoras determinadas pela Resolução 

nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, por envolver 

seres humanos (BRASIL, 2012). Dessa forma, o projeto de pesquisa foi submetido à 

análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CETi) da Faculdade de 

Apucarana (FAP), após autorização da Instituição Municipal, e a coleta de dados se 

dará mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice C).  
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Pesquisa submetida à Plataforma Brasil, e aprovada conforme número do 

parecer 2.696.738. 

Para garantir o sigilo em relação à identidade dos participantes, os mesmos 

foram designados com nomes de flores. Por ser uma forma delicada e carinhosa, 

mas sem significados específicos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização Sociodemográfica dos Participantes 
 

Dos 14 profissionais que integram a equipe de enfermagem do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, uma enfermeira tinha menos de seis meses de 

experiência e um técnico de enfermagem estava de férias. Portanto, foram 

entrevistadas doze profissionais. 

A idade mínima dos profissionais entrevistados foi de 30 anos e a máxima 

de  51 anos de idade, com a média de 40 anos de idade. 

Conforme os dados, o tempo de formação dos participantes é de no mínimo 

seis anos e máximo de 20 anos, sendo a média de 13 anos. 

Através dos questionários, observamos que o tempo mínimo de experiência 

no SAMU entre os profissionais, é de sete anos e o maior período de 14 anos, sendo 

a média de dez anos. 

Já na categoria profissional, quatro são funcionários concursados como 

enfermeiro e oito como técnicos de enfermagem. Porém entre os técnicos de 

enfermagem dois são graduados em enfermagem. E dentre todos os enfermeiros a 

maioria concluiu a graduação há aproximadamente 15 anos, sendo que cinco deles 

possuem especialização.         

Alguns exercem a enfermagem há sete anos, porém a maioria de 41,5% dos 

funcionários já estão inseridos e atuando como técnicos e enfermeiros 

aproximadamente dezoito anos. 
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Tabela 1- Distribuição dos participantes segundo características 

sociodemográficas. Apucarana,2018. 

Diversos Quantidade Porcentagem % 

Sexo Feminino 7 58,1 

Masculino 5 41,5 

Estado Civil Solteiro 4 33,2 

Casado 4 33,2 

Amasiado 1 8,3 

Separado 2 16,6 

Viúvo 1 8,3 

Filhos Nenhum 3 24,9 

 1 Filho 3 24,9 

 2 Filhos 5 41,5 

 3 Filhos __ __ 

 4 Filhos 1 8,3 

Função Técnico de Enf. 8 66,4 

Enfermeiro 4 33,2 

Grau de Formação Curso Técnico 6 49,8 

Graduação  1 8,3 

Especialização 5 41,5 

Mestrado __ __ 

Última Instituição 

que trabalhou 

SAMU 4 33,2 

Hospital 6 49,8 

Asilo 1 8,3 

Rodonorte 1 8,3 

Jornada de 

Trabalho 

Manhã (6 horas) 2 16,6 
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 Tarde (6 horas) 1 8,3 

 Integral (12 horas) 3 24,9 

 Noite 1 (12 horas) 3 24,9 

 Noite 2 (12 horas) 3 24,9 

Tem outro 

emprego? 

Sim 6 50 

Não 6 50 

Na área 6 100 

Religião Católico 7 58,1 

Evangélico 3 24,9 

Ateu __ __ 

Espírita 1 8,3 

Outros 1 8,3 

Fonte, Moreira 2018 

 

Segundo pesquisa realizada pelo COFEN, no Brasil existem 503.965 

enfermeiros, 1.164.527 técnicos de enfermagem e 722.755 auxiliares de 

enfermagem. No Paraná, existem 24.396 enfermeiros, 47.935 técnicos de 

enfermagem e 23.158 auxiliares de enfermagem. 

 

5.2 Categorias Temáticas 

 

5.2.1 Reconhecendo a importância do processo de trabalho no SAMU 

 

 Apesar de ser um serviço que atende diversas situações, existe uma rotina 

de trabalho a ser executada no início do plantão, como: o recebimento do plantão 

das ambulâncias, checklist da ambulância e a limpeza da mesma, para que no 

momento da ocorrência não tenha falta de materiais ou mal funcionamento de 

equipamentos. 

 

“Eu chego no SAMU... a nossa obrigação é conferir a ambulância checar 
todos os equipamentos, estão funcionando, testar todos eles, conferir se o 
material está tudo certo, se tem a quantidade estabelecida, se esta tudo no 
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mesmo lugar porque no nosso serviço tem que manter tudo no mesmo lugar, 
no mesmos compartimentos, nas mesmas maletas, tudo sempre no mesmo 
lugar, porque na hora da urgência a gente tem que ser bem prático e saber 
onde estão os materiais mesmo porque, também tem o médico, o condutor 
que dá apoio para gente, nos atendimentos, e às vezes o condutor é a ponte 
entre a gente que está na cena, e a ambulância, então ele tem que saber, eu 
tenho que saber direcionar ele pra falar: olha eu quero tal equipamento ou tal 
coisa, na porta tal, em cima, do lado esquerdo, lado direito. Além disso temos 
a obrigação de repor o material, na quantidade certa, nos locais corretos, 
lavar o que foi usado, o ambú, a tabua, todos os equipamentos que a gente 
usar, a ambulância toda a higienização, a desinfecção, tudo é a gente que 
faz”. (Margarida) 
 
 
“É estipulado dez minutos antes para você pegar o plantão com o outro 
técnico de enfermagem que está saindo. Ele passa o plantão da ambulância, 
se teve algum problema, alguma coisa com a ambulância. Se precisa repor 
algum material se está faltando alguma coisa. A gente vai conferir os 
materiais, verificar se não está faltando nada, para na hora da ocorrência não 
ficar na mão com a falta desse material”. (Copo de leite). 
 
 
“Dez minutos antes do horário a gente chega para pegar o plantão do colega 
que está saindo. O colega passa o que tem que ser feito, se tem alguma 
coisa a fazer, a gente confere as ambulâncias, confere todo o material de 
comunicação, material de trauma, clínico. Se tem que repor alguma coisa a 
gente repõe, se tem que limpar alguma ambulância a gente limpa. De repente 
alguma ambulância esta abaixada, a agente tem que fazer a desinfecção. 
Baixada a gente fala quando pedimos para a central um intervalo para gente 
poder fazer a desinfecção, quando não tem condição de uso”. (Amarílis) 
 

No âmbito do atendimento pré-hospitalar móvel, é dever dos profissionais ter 

formação multifuncional e orientada para um olhar da realidade. Daí a importância 

de se trabalhar a partir da definição de áreas de habilidade, proporcionando a união 

de diversos conhecimentos e saberes e a incorporação multiprofissional, 

colaborando para a formação de um profissional que associe competências para a 

tomada de decisões, comunicação, liderança e gerenciamento. Esses devem ser os 

atributos do profissional que trabalha no ambiente pré-hospitalar, pois rotineiramente 

se encontra com situações que exigem outras habilidades, além do conhecimento 

técnico. É necessário saber lidar com situações nas quais devem estar sempre 

presentes a criatividade, o espírito de observação e a tomada de decisão. Para isso, 

o processo ensino-aprendizagem deve responder a essas necessidades, 

adequando-se à complexidade e à imprevisibilidade, características do processo de 

trabalho em saúde. (SILVA, SENA, 2006). 

Com efeito, é dever do profissionais, zelar pela ordem, realizar checagem da 

viatura, materiais, medicamentos e equipamentos no início e término de cada 
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plantão, incluindo a checagem do equipamento de oxigenoterapia fixo e portátil, e 

equipamentos de comunicação, com o devido registro, providenciar a reposição de 

materiais de consumo no início do plantão e/ou a cada atendimento, realizar a 

limpeza da ambulância e dos equipamentos conforme protocolos PE23, PE24, PE25 

e PE36. (BRASIL, 2015). 

O controle e a administração do acúmulo de recursos materiais, são de 

grande importância, pois o resultado final do trabalho do SAMU é a assistência de 

urgência e emergência ao paciente, não tendo a probabilidade de interrupção, 

empréstimo de setor ou substituição por qualidade ruim. (BRASIL, 2015). 

Outros estudos evidenciam a importância do compromisso, com a estrutura 

física, a falta de materiais, a incipiência de recursos humanos e a condição de 

conservação das ambulâncias. (BRASIL, 2015). 

 

5.2.2 Sentindo-se preparado para lidar com situações inesperadas 

 

 O serviço de urgência e emergência requer um preparo e uma habilidade dos 

profissionais, devido à gravidade do paciente e sua instabilidade.  

 

“Às vezes os atendimentos se repetem. Por mais diferentes que os locais 
sejam, os procedimentos se repetem. Muitas vezes a característica do 
atendimento. A parada cardíaca só muda o lugar mas é sempre a mesma 
rotina, o mesmo procedimento, o mesmo protocolo. Mas as vezes alguma 
situação diferente, algum lugar diferente, um acidente diferente que pega a 
gente de surpresa, fazendo a gente pensar. “Estou preparada? Não estou?”. 
Mas, aí com a experiência, com a ajuda dos outros a gente consegue tocar. 
Mas, no geral, eu me considero preparada, sim, para o serviço”. ( Margarida) 

 
“Todo dia pegamos uma situação diferente, uma situação inesperada. Na 
medida do possível, estamos sempre preparado tecnicamente e 
psicologicamente”. (Alpinea) 

 
“As vezes foge um pouquinho da regra, mas a gente procura sempre fazer o 
melhor pelo paciente. Então posso dizer que me sinto preparada. E 
dependendo da equipe também, o bom entrosamento entre nós, somos os 
três ali, o condutor socorrista, o médico e o enfermeiro, então um ajuda o 
outro para o bem do paciente”. (Lírio) 
 

Segundo o Ministério da Saúde, cabe ao condutor, iniciar a sinalização da 

área do incidente, orientar o posicionamento de outras ambulâncias que chegam na 

cena. Cabe ao médico e ao enfermeiro, estimar o número de vítimas e a gravidade 
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dos ferimentos (mecanismo do trauma, natureza do evento, etc.), avaliar riscos 

potenciais e magnitude do evento, avaliar a necessidade de recursos adicionais e 

especializados (Corpo de Bombeiros, Polícia, Agentes de Trânsito, etc.). Estabelecer 

um perímetro de segurança, se for necessário, reportar todas as Informações do 

evento à Regulação Médica, organizar a distribuição dos recursos humanos e 

materiais nas áreas de atendimento, conforme necessidade. São atribuições 

exclusivas do médico da cena: assumir a coordenação médica na cena, ainda que 

temporariamente. Se houver risco, determinar o início da triagem das vítimas pelo 

Método START (Simple Triage and Rapid Treatment) (Protocolos AMV3 e AMV4). 

(BRASIL, 2015). 

 Os profissionais devem avaliar a necessidade de organizar uma Àrea de 

Concentração de Vítimas (ACV) ou Posto Médico Avançado (PMA) e estabelecer um 

local seguro para as vítimas, estabelecer ou designar um membro da equipe 

(preferencialmente o condutor) para organizar o fluxo de chegada e saída das 

ambulâncias, bem como uma área de espera dos recursos adicionais, manter a 

Central de Regulação Médica atualizada sobre o andamento do evento, interagir 

com os representantes de outras instituições envolvidas e presentes na cena, ou 

que forem chegando, respeitando suas competências e atribuições profissionais 

especificas, informar a Central de Regulação Médica sobre a finalização dos 

atendimentos e consequentemente a desmobilização das ações e recursos. 

(BRASIL, 2015). 

Caso a cena não esteja segura, a equipe deve se reportar à Central de 

Regulação Médica, posicionar-se em local seguro e aguardar orientação. Entende-

se por local seguro aquele onde os riscos são controlados. A Central de Regulação 

Médica deverá acionar o plano de contingência adequado à magnitude do incidente. 

O coordenador médico, preferencialmente, não participa da assistência, devendo 

organizar a resposta médica na cena do incidente. (BRASIL, 2015). 

O treinamento no trabalho possibilita ao profissional repensar a sua prática, 

entender os processos de trabalho, rever os seus procedimentos além de permitir a 

busca de novas formas de impedir erros, superando dificuldades coletivas e 

individuais. (CICONET et al,.2008) 

Ressalta-se que a administração e a produção da educação permanente junto 

a equipe é de responsabilidade do enfermeiro. (MERLO, 2009). 
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5.2.3 Construindo a identidade profissional 

 

O despreparo do profissional pode trazer danos ao paciente, inclusive o óbito 

e a revolta da família envolvida, que muitas vezes presencia todo o atendimento. 

 

“No início eu me senti, me senti despreparado. Como em toda profissão, no 
início é bem difícil, mas com o passar do tempo a gente vai pegando a 
experiência, vai confiando mais em si mesmo e as coisas vão acontecendo”. 
(Alpinea) 
 
“Talvez não seja a palavra certa despreparada, mas talvez tem situações 
que nos chocam mais do que outras, quando envolve criança por exemplo. 
São ocorrências assim que mexem bastante com o emocional da gente 
você acaba atendendo porque a adrenalina vem é alta. Você acaba 
realizando o trabalho, depois que cai na real, de como foi delicada a 
situação e tudo mais.. Despreparada não acho a palavra certa, mas você 
fica chocada sim, com muitas ocorrências, porque é do nascer ao morrer 
que a gente atende aqui. Então, eu já peguei parto na ambulância, óbito de 
idoso... Despreparada não digo, mas surpreendida, talvez, com algumas 
ocorrências.”  (Gardênia) 
 
“Eu me sinto preparada, embora a gente nunca sabe o que vai atender, não 
é? Mesmo que a gente saia daqui com uma idéia do que vai encontrar as 
vezes, na maioria das vezes, não é nada daquilo. Às vezes a gente sai 
achando que é muito grave e não é, e as vezes que não é grave, e chega lá 
e é grave, ou as vezes já sai sabendo que é grave pode ser muito mais 
grave do que a gente esperava. Embora a gente tenha sempre uma idéia 
mas tecnicamente, eu me sinto preparada sim, é lógico que alguns 
atendimentos a gente tem mais dificuldades, mas pode ser por fatores 
externos, por condições do local, enfim, por outras adversidades. Tem 
algumas situações que são mais complicado que envolve criança. Tem 
algumas situações que são delicadas mas, tecnicamente não. Me sinto me 
sinto preparada, sim”. (Frésia) 
 
“Sim. No começo foi bem difícil, porque foi a implantação do SAMU no Brasil 
inteiro, então, ninguém sabia como que era. A gente só sabia que era uma 
ambulância que ia socorrer as pessoas, mas a gente não tinha dimensão do 
que era socorrer as pessoas, que era na casa, em um terreno baldio, um 
acidente, um capotamento, em um barranco, um rio, a beira de uma 
estrada. Então, a gente foi meio que aprendendo a lidar com isso. E a parte 
do trauma, que no início a gente teve bastante dificuldade, porque a gente 
não imaginava como ia ser, como ia chegar e atender, qual seria o 
protocolo. Imobilizar? Como que imobilizariam. Então, a gente foi se 
preparando, tinha um pessoal que tralhava nas concessionárias que foram 
treinando a gente, como imobilizar, como chegar na cena”. (Margarida) 
 
“Tecnicamente eu nunca me senti despreparada. Agora que mexe, tem 
gente que fala: depois que você vê um monte de coisas, você acaba não 
sentindo mais nada. Isso para mim não serve. Eu tenho uma empatia 
grande pela outra pessoa, embora na hora a gente tenha que se manter 
“frio”. Não a gente tem que se manter profissional, é diferente de ser frio. A 
gente tem que se posicionar como profissional. Não dá pra ficar igual a 
vítima não é, não dá para desesperar, porque ela precisa de alguém que 
passe segurança”. (Frésia) 
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A portaria nº 2048 fala que a equipe toda do estabelecimento deve ser 

capacitada e treinada para exercer suas atividades. (BRASIL, 2002). A 

administração de qualquer empresa necessita de uma boa comunicação entre os 

profissionais para que o trabalho seja eficaz. A boa comunicação, por parte do 

enfermeiro, facilita detectar problemas individuais e coletivos, trazendo formas 

eficientes para alcançar um atendimento qualificado e seguro. Além disso, o 

enfermeiro deve ser hábil e criativo na capacidade de escutar o outro. (SANTOS, 

2010) 

 Um transporte realizado de forma segura é um dos objetivos do Ministério da 

Saúde, estipulado pela Política Nacional de Segurança do Paciente. (BRASIL, 

2013). 

 O ambiente externo é um causador de dificuldade para os profissionais, 

devido à insegurança decorrente do fato de não saber onde será o atendimento, de 

fácil ou difícil acesso, tornando assim uma das adversidades para a grande maioria. 

  

 
5.2.4 Reconhecendo as dificuldades e as limitações da atuação em urgência e 
emergência 
 

Apesar do serviço de atendimento pré-hospitalar exigir dos profissionais 

várias habilidades, cada um reconhece as dificuldades e as limitações que 

enfrentam, as quais devem ser trabalhadas para que não interfiram em sua vida 

profissional. 

 

“Dificuldade? Atender criança, principalmente em acidente. Quando você 
chega no acidente e tem criança na cena, já muda tudo, fica até difícil 
trabalhar, mas tem que trabalhar. Em caso de óbito de criança é difícil 
demais. É a parte mais difícil que eu acho”. (Girassol). 
 
“As dificuldades mesmo é de manter a calma e você tentar raciocinar 
naquilo que você tem que fazer diante da dificuldade, diante da gravidade. 
Hoje a gente já controla um pouco mais a adrenalina, aquela emoção toda. 
Já passa a ser um pouco mais comum, as situações se repetem, então isso 
passa a ser mais comum. Eu acho que essa questão de você controlar o 
seu emocional, interfere e muito no atendimento, para você raciocinar e 
conseguir executar o que você tem que fazer, eu acho que isso interfere e 
muito no atendimento. Essa, eu acho que é uma barreira grande, porque 
você se atrapalha, você não consegue atender, você não consegue 
raciocinar. Essa e uma dificuldade, a questão do familiar em volta da cena. 
Muitas vezes o familiar dá mais trabalho que o paciente, as vezes a gente 
se encontra na cena do óbito e o familiar junto”. (Margarida). 
 
“Mas, vítima de enforcamento, jovem como vítima de enforcamento, 
tentativa não, suicídio consumado, essa é uma situação que mais... que até 
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hoje permanece na memória. Foram duas vítimas, uma próxima daqui da 
base pendurou no banheiro, outro pendurou na área de casa, dois jovens”. 
(Cravo) 

 
 

Esta instabilidade psicológica ou emocional pode atingir as vítimas, familiares 

e até mesmo os profissionais que prestam os primeiros socorros, podendo 

desencadear reações negativas, depressão alguns sintomas de estresse e 

ansiedade. (SILVA et al, 2013)  

O contexto dos profissionais da área da saúde que trabalham em urgência e 

emergência, passa por vários acontecimentos difíceis, resultando em alterações de 

saúde desses profissionais, como: cansaço mental, estresse, processos infecciosos, 

doenças cardiovasculares e distúrbios de sono. (DALRI, et, al., 2010). 

 A função da enfermagem, que é fundamental nos atendimentos de urgência, 

pode acarretar situações de esgotamento, acarretando ao sofrimento e 

adoecimento. (LUNARDI; WILSON, 1997). 

O entrosamento de uma pessoa em seu ambiente de trabalho pode ser 

positiva, ou negativa, dependendo, a forma de trabalho pode ser uma fonte de 

prazer ou uma fonte de sofrimento psíquico, quando são vivenciados momentos que 

trazem ameaça à integridade física e psíquica. (LUNARDI,1997). 

 

5.2.5 Enfrentando as dificuldades e as limitações  

 

O enfrentamento das dificuldades e das limitações constitui uma 

particularidade de cada indivíduo, trazendo à tona uma diversidade de sentimentos e 

obstáculos, como técnicos, emocionais e espirituais. 

 

“Tento manter a calma, medir bem as palavras que eu vou usar e depois 
tento não absorver... deleto aquilo ali, tento deletar aquilo, não levar muito 
para casa, porque é difícil. Se a gente começa a se envolver muito, 
emocionalmente, vai fazendo mal para a gente. Tem que encarar de uma 
forma meio imparcial. A gente tem que tratar, cuidar, conduzir ali, às vezes 
até se comover. Mas, também a gente não pode absorver, ficar 
mentalizando aquilo. As vezes ver a forma a atitude que a gente teve, que 
isso também vai nos dando experiências, que tem alguns momentos a 
gente podia agir de um jeito a gente podia agir de outro. A gente tem que 
fazer essa análise, essa reflexão também”. (Margarida) 
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“Primeiramente peço muito a Deus que me ajude. Outra situação é procurar 
ajuda, às vezes ajuda psicológica, conversar com alguém, e no dia a dia 
tirando dúvidas”. (Hibisco) 
 
“Ah eu acho que rezar e pedir para Deus para sempre estar ajudando a 
gente, clarear, porque você tem que chegar lá, você tem que olhar para o 
paciente você tem que falar o que ele tem para o médico. Porque o suporte 
básico é o olhar do médico que está aqui regulando, então, você tem que 
chegar, identificar logo o que ele tem, através das perguntas, quais doenças 
que ele tem, sinais vitais que você vai ver e dar um “diagnóstico”, e 
diagnóstico não é coisa da enfermagem, então você tem que passar para o 
médico. Então tem que pedir bastante discernimento e calma, pra que a 
gente faça tudo certo.. porque a adrenalina sobe e as vezes você chega e 
fala meu Deus o que esse paciente tem e as vezes tudo sinais vitais estão 
todos normais e você vai passar pro médico, mas discernimento você tem 
que pedir bastante para Deus te dar, paciência, calma. E suporte básica 
você tem um limite se você chegou e você viu que está tudo normal sinais 
vitais ou se tem alguma alteração, paciente inconsciente, ou você está 
vendo ali que precisa da intervenção, a gente tem que chamar o suporte 
avançado. O suporte básico tem um limite e nós não somos heróis. A gente 
está aqui para fazer o que nós somos capacitados para fazer, então não 
pode... tem que pecar pelo excesso, se você tem dúvida, chegou lá. E ai e 
agora? Tem médico aqui na ambulância que sai, sempre dois médicos, um 
que regula e outro que sai na ambulância. Então chama mesmo eles estão 
aqui para isso tão aqui pra nos dar o apoio ou para atender essas 
ocorrências que são graves”. (Gardenia) 

 

Na medicina de emergência, o cuidado é realizado conforme a doença, não 

atingir os objetivos do tratamento, sabendo que as necessidades incluem tanto a 

intervenção em sintomas físicos, como em sintomas psicossociais e espirituais. 

(MÜLLER; SCORTEGAGNA; MOUSSALLE, 2011). 

Pesquisas mostram que aspectos relativos a condutas saudáveis, condições 

emocionais e psicológicos e experiencias familiares estão ligadas à proporções 

espirituais. 

 

 

5.2.6 Sentindo-se realizado profissionalmente 
 

 

Ah! Com certeza. Não tenho dúvidas! Me sinto sim! Já tem um tempo que 
estou na área e o pré-hospitalar é, assim, emocionante, gratificante. Eu me 
sinto, sim, realizada profissionalmente. (Samambaia) 
 
Eu me sinto realizada, eu gosto de ser enfermeira, não sou decepcionada 
com a profissão, é logico que a gente trabalha pelo dinheiro, a gente não 
trabalha de graça, mas tem que unir aquilo que a gente gosta de fazer. 
Dificuldade, todo mundo passa dificuldade no emprego, todo mundo tem. 
Tem uns que a gente se relaciona bem tem uns que não, mas a gente não 
pode ver tudo como maneira negativa. É a nossa profissão. Se a gente 
escolheu, se a gente gosta disso, a gente tem que arcar com o ônus, a 
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parte ruim também, porque todo serviço tem a sua parte ruim ... Ganha 
pouco? Okay! Ganha pouco, concordo que ganha pouco, mas a gente tem 
que sair da zona de conforto, estudar, fazer concurso, fazer pós-graduação, 
para ir melhorando o salário que acho q só através do estudo que a gente 
vai melhorando o salário. (Margarida) 
 
Sinto. Ah! Eu desde garoto, eu sempre gostei desse tipo de coisa, de pronto 
socorro, ambulância ... Então, eu me sinto realizado sim. Sempre quis,  
eu pensava que ia trabalhar em ambulância, mesmo porque na época não 
tinha muito entendimento das coisas, então eu achava que era bombeiro, 
esse tipo de coisa.. Mas no contexto geral eu me sinto realizado, sim. Já 
pensei, há muitos anos atrás, em fazer faculdade. Eu não fiz porque foi falta 
de um pouquinho mais de esforço mesmo. (Amarilis) 
  
Sim. Muito, muito. Acho que não faria outra coisa. Não sei fazer outra coisa. 
Eu gosto do que eu faço, muito. Amo ser enfermeira. (Fresia). 

 
“Por demais da conta! Acho que se eu não fosse socorrista eu seria 
socorrista, para mim, assim, é bastante gratificante”. (Magnólia) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que, de um modo geral todos os profissionais se sentem 

preparados para exercer a profissão, sendo que alguns relataram muita dificuldade 

no início de sua função como socorristas, porém as experiências do dia a dia os 

ensinaram a lidar com as diversas situações encontradas. Percebemos que os 

fatores sociodemográficos influenciam de algum modo na vida desses profissionais, 

como pensam e se posicionam diante das ocorrências.   

Nota-se que o tempo, o espaço, os familiares e as pessoas presentes no local 

da ocorrência, são expostos como desafios, por exigir dos profissionais maior 

atenção e tranquilidade. Cada um também refere um certo abalo emocional, por 

exemplo para aqueles que são pais atenderem uma criança se torna mais 

dificultoso, já para outros, atender paciente queimados, enforcados e até mesmo 

múltiplas vítimas os deixam reflexivos por um tempo. Independente do que 

encontram e presenciam, todos referem conseguir realizar um atendimento 

qualificado.  

Para superar todos esses desafios os entrevistados dizem ser necessário 

separar o emocional do profissional, pelo menos durante o atendimento, se 

fortalecer psicologicamente, e colocar a Deus frente a tudo o que for proposto. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Perfil Sociodemográfico 

 

Identificação:_________________________________________ 

 

1.1 Sexo:  (  ) Masculino  
(  ) Feminino  

1.2 Idade:  _____ anos  
1.3 Estado Civil:  (  ) Solteiro(a)  

(  ) Casado(a) 
(  ) Amasiado (a)  
(  ) Viúvo(a)  

1.4 Tem filhos? (  )Sim 
(  ) Não 
Quantos: ____ 

1.5 Função: (  ) Enfermeiro  
(  ) Técnico em Enfermagem  

1.6 Grau de Formação: (  ) Curso Técnico em Enfermagem  
(  ) Graduação em Enfermagem  
(  ) Especialização  
(  ) Mestrado                                                                           

1.7 Tempo ou ano de Formação _____ 

1.8 Tempo de Trabalho na 
Enfermagem:  

_____ anos  

1.9 Tempo de Trabalho no SAMU:  _____ anos 
1.10 Jornada de Trabalho (diária): (  ) Manhã (6 horas)  

(  ) Tarde (6 horas) 
(  ) Integral (8 horas) 
(  ) Noite 1 (12 horas) 
(  ) Noite 2 (12 horas) 

1.11 Tem outro emprego?  (  ) Sim  
(  ) Não  
Quantos? (   ) 
Na área? (   ) Sim (   ) Não 

1.12 Religião: 
 

(  ) Católico  
(  ) Evangélico  
(  ) Espirita 
(  ) Outros  
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista  

 

1) Fale-me sobre a sua rotina de trabalho. 

 

2) Você se sente preparado(a) para lidar com as diversas situações inerentes às 

possíveis ocorrências? Fale sobre isso. 

 

3) Em algum momento você se sentiu despreparado? 

 

4) Quais foram/são as dificuldades que você enfrentou/enfrenta, que 

mexeram/mexem com você? Descreva-a?  

 

5) O que você fez/faz para enfrenta-las?  

 

6) Você se senti realizado em sua profissão. Comente. 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) 

 

Eu, Hébila Alves Moreira, acadêmica do curso de Enfermagem da Faculdade 

de Apucarana (FAP), após autorização do Diretor-Presidente da Autarquia Municipal 

de Saúde de Apucarana-PR, Roberto Kaneta, e aprovação do projeto de pesquisa 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Apucarana 

(CETi-FAP), gostaria de convidá-lo(a) a participar da pesquisa intitulada “Os desafios 

dos profissionais da enfermagem no atendimento pré-hospitalar”, sob a orientação 

do Prof. Dr. Vladimir Araujo da Silva. 

A pesquisa, de natureza qualitativa, tem como objetivo geral, conhecer a 

perspectiva de profissionais da enfermagem no atendimento pré-hospitalar, em 

relação aos desafios cotidianos, e como objetivos específicos, caracterizar o perfil 

sociodemográfico dos participantes; compreender os desafios enfrentados em sua 

rotina de trabalho; e descrever as estratégias por eles utilizadas para lidar com 

esses desafios. 

Para a obtenção dos dados necessários será utilizada a entrevista individual, 

que será gravada para que não se perca nenhuma informação importante. Ressalta-

se que sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, podendo você recusar-

se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Destaca-se ainda que as informações 

coletadas serão utilizadas somente para fins científicos, e serão tratadas com o mais 

absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade.  

O benefício previsto é identificar possíveis estratégias de enfrentamento 

negativas, que desqualificam o cuidado no atendimento em urgência e emergência, 

representam fatores de risco à saúde ocupacional dos profissionais, com o intuito de 

subsidiar ações educativas que possam contribuir para qualidade da assistência 

prestada e de saúde mental dos profissionais. Como potencial risco e incômodo que 

a pesquisa possa acarretar, evidencia-se, o desconforto emocional ao reviver 

lembranças relacionadas às ocorrências pregressas que atenderam, e que 

envolveram risco de vida e morte de vítimas. Neste caso, o pesquisador confortará o 

participante (por meio da presença, do toque afetivo, da escuta acolhedora) e, se 

necessário for, o encaminhará para acompanhamento psicológico na rede pública de 

saúde.  
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Maiores esclarecimentos podem ser obtidos por meio dos endereços, 

telefones ou e-mails listados a seguir. Este documento deverá ser preenchido e 

assinado em duas cópias de igual teor, sendo que uma delas ficará com você e a 

outra com o pesquisador. As páginas devem ser numeradas. Além da assinatura nos 

campos específicos pelo pesquisador e por você, solicitamos que sejam rubricadas 

todas as folhas deste documento. Isto deve ser feito por ambos (pelo pesquisador e 

por você, como participante ou responsável pelo participante de pesquisa) de tal 

forma a garantir o acesso ao documento completo. 

Eu, __________________________________________________________, 

portador(a) do R.G. _____________________, declaro que fui devidamente 

esclarecido(a), concordo em participar voluntariamente dessa pesquisa, autorizo o 

registro das informações necessárias (gravação das entrevistas), bem como que 

recebi uma cópia deste documento.  

 

_____________________________________________      ___/___/______ 

                       Assinatura ou impressão datiloscópica da participante                Data 

 

Eu, ___________________________________________________________ 

(nome do pesquisador ou do membro da equipe de pesquisa), portador(a) do R.G. 

_____________________, declaro que forneci todas as informações referentes ao 

projeto de pesquisa supracitado.  

 

_____________________________________________      ___/___/______ 

                        Assinatura do pesquisador ou do membro da equipe                   Data 
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Responsável pela pesquisa:  

Vladimir Araujo da Silva. Enfermeiro. Doutor em Ciências. Professor e Coordenador 

do Curso de Enfermagem da Faculdade de Apucarana – FAP. Endereço: Av. 

Colombo, 5790, Jardim Universitário, CEP 87.020-900, Maringá-PR. Telefone: (44) 

3011-4318. E-mail: vasilva4@uem.br.  

 

Membro da equipe de pesquisa:  

Hébila Alves Moreira. Acadêmica do Curso de Enfermagem da Faculdade de 

Apucarana – FAP. Endereço: Avenida Itararé n° 01 CEP: 86806-250 Apucarana, PR. 

Telefone: (43) 9 998568-16 E-mail: hebila.moreira.cat@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAP. E-mail:  

Endereço: Rua Osvaldo de Oliveira, 600. CEP: 86811-500. Telefone: (43) 3033-

8900, Apucarana, PR. E-mail: ceti.fap@fap.com.br.  
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APÊNDICE D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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