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RESUMO 

 
O estudo aqui apresentado visa descrever com base na literatura a atuação do 
profissional enfermeiro no atendimento pré-hospitalar frente as dificuldades e riscos 
vivenciados nas emergências e urgências. Identificar qual a capacitação do 
profissional enfermeiro no atendimento aos Serviços de Atendimento Pré-hospitalar. 
Para realização deste trabalho será realizada uma revisão integrativa no período de 
junho a agosto de 2021, por meio das bases de dados: LILACS, MEDLINE, Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) e BDENF. A princípio dentro das análises 
excluímos todos os artigos incompletos, documentos como teses, dissertações e 
monografias, e trabalhos não disponíveis em português. Os resultados iniciais 
demonstraram que a atuação do enfermeiro na Urgência e Emergência ultrapassa as 
dimensões do cuidado prestado diretamente ao paciente, por estar numa linha de 
frente ao atendimento o enfermeiro tem em suas práticas ações que acabam 
envolvendo mais do que sua própria função ao atendimento o mesmo deve ter ações 
de gerenciamento, avaliação, acolhimento e capacitação de recursos humanos Diante 
disso, espera-se que esse estudo possa levar a ampliação das discussões sobre o 
trabalho da enfermagem na assistência pré-hospitalar, possibilitando avanços na 
estrutura e nas condições organizacionais para uma prática mais satisfatória, 
qualificada e segura. 
 
 
Palavras-chaves: APH. Enfermeiro. Capacitação. Assistência. Emergência
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ABSTRACT 
 
The study presented here aims to describe, based on the literature, the role of 
professional nurses in pre-hospital care in view of the difficulties and risks experienced 
in emergencies and emergencies. Identify the training of professional nurses in 
attending Pre-Hospital Care Services. To carry out this work, an integrative review will 
be carried out from June to August 2021, using the following databases: LILACS, 
MEDLINE, Scientific Electronic Library Online (SciELO) and BDENF. At first, within the 
analysis, we excluded all incomplete articles, documents such as these, dissertations 
and monographs, and works not available in Portuguese. The initial results showed 
that the role of nurses in Urgency and Emergency goes beyond the dimensions of care 
provided directly to the patient, as nurses are on the front line of care in their practices 
that end up involving more than their own role in providing care. It should even have 
actions of management, evaluation, reception and training of human resources. 
Therefore, it is expected that this study can lead to the expansion of discussions on 
the work of nursing in pre-hospital care, enabling advances in the structure and 
organizational conditions for a more satisfactory, qualified and safe practice. 
 
 
Keywords: APH. Nurse. Training. Assistance. Emergency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Em nosso trabalho evidenciamos que os serviços de atendimento pré-

hospitalar constituem importante componente da rede de atenção às urgências e 

emergências. Onde o processo tem por finalidade acolher precocemente as vítimas 

de agravos à saúde de diversas naturezas nos locais das ocorrências. Para darmos 

início ao trabalho permeamos com o tema: A capacitação do Profissional Enfermeiro 

para atuar no Atendimento Pré-Hospitalar: Urgência e Emergência, dentro desta 

premissa a pergunta norteadora que conduzirá a pesquisa será:  

Analisar a capacitação do profissional enfermeiro no atendimento aos 

Serviços de Atendimento pré-hospitalar, quais principais passos da importância do 

enfermeiro no atendimento no Atendimento Pré-Hospitalar? 

Justifica-se neste tema a importância da área de urgência e emergência no 

contexto de redução de morbimortalidade, mediante atendimento primário no local de 

ocorrência por equipe multiprofissional, com enfoque na qualidade de assistência 

prestada pela equipe de enfermagem (ALVES 2015). Nesse contexto, são 

pesquisadas as ações desenvolvidas pelo enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar   

móvel. 

 Os resultados de uma revisão de literatura poderão contribuir com evidências 

sobre a atuação do enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar móvel, possibilitando o 

conhecimento e/ou entendimento dos serviços prestados pelos enfermeiros. 

O momento do cuidar das vítimas no Atendimento Pré-Hospitalar móvel, 

apresenta situações que geram um tempo de dúvidas, questionamentos ou 

necessidade de correções dos elementos da prática cotidiana dos profissionais 

(ANDRADE, p.356,2014). 

Sabe-se que os profissionais que atuam em Atendimento Pré-Hospitalar   

demonstram uma forte relação com a profissão e com os envolvidos, por ser uma 

prática que exige conhecimento aprimorado e continuado, bem como capacidade de 

lidar com situações inesperadas e desafiadoras. Por ser um trabalho em que o 

profissional está exposto, sofre cobranças da população, sendo constantemente 

avaliado no cumprimento de suas tarefas (AZEVEDO, P.36,2014). A atuação do 

enfermeiro está justamente relacionada à assistência direta ao paciente, a prática de 

enfermagem desenvolvida no Atendimento Pré-Hospitalar, envolve não apenas 

experiência e competência no atendimento prestado à vítima, mas também preparo 
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físico e autocontrole emocional para enfrentar os desafios que são encontrados nesse 

tipo de atendimento.  

O enfermeiro é participante ativo da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar   e 

assume, junto com a equipe, a responsabilidade pela assistência prestada às vítimas 

graves sob risco de morrer. Deste modo, este estudo teve como objetivo descrever 

com base na literatura a atuação e capacitação do profissional enfermeiro no 

atendimento pré-hospitalar e as principais dificuldades e riscos encontrados na prática 

(LORO, P 1-8,2016). 
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2 OBJETIVOS 

  
2.1 Objetivo Geral 

Buscar nas bases de dados de Produção científica as ações do profissional 

enfermeiro no atendimento aos Serviços de Atendimento Pré Hospitalar (APH). 

 

2.2  Objetivos Específicos 

Analisar os principais passos da importância do enfermeiro no atendimento 

pré-hospitalar (APH). 

Demonstrar a legalidade do enfermeiro no APH. 

Identificar quais passos é necessário a uma assistência de enfermagem 

segura e de qualidade no APH. 

Pontuar as atribuições do enfermeiro na gerencia equipe de enfermagem 

neste serviço Pré-Hospitalar Móvel. 

 Pontuar as atribuições do enfermeiro como membro da equipe do serviço 

móvel de urgência.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
3.1 Intencionalidade de se ter Atendimento do Pré Hospitalar 

 

Necessitamos de ter o atendimento pré-hospitalar (APH),pois este vem a ser 

um sistema que aborda o cuidado e avaliação primária de pacientes , o que se espera 

deste primeiro atendimento é  estabelecer o quadro do paciente neste interim é 

realizado o transporte até o hospital de referência que possa tratar respectivas 

patologias que seja na clínica traumática e psiquiátrica. Este  serviço foi implantado 

para a redução dos riscos de mortalidade no Brasil com o fornecimento de um 

atendimento qualificado por equipes de profissionais da área da saúde. (SILVA, 2014). 

Para que haja um atendimento de excelência há todo suporte dos profissionais 

ali requisitados, e há o enquadramento dos enfermeiros na emergência pré-hospitalar 

reconhecido pela Ordem dos Enfermeiros, para ser enfermeiro no atendimento pré 

hospitalar deve ser  formados e estar atento (COFEN,2009). 

Sabemos que os acidentes e os inúmeros agravos à saúde acontecem, numa 

grande maioria, no ambiente extra-hospitalar e para proporcionar condições ao 

atendimento de emergência exige-se profissionais qualificados, recursos materiais e 

equipamentos disponíveis, para minimizar a letalidade e melhorar a chance de 

sobrevivência da vítima (SILVA, 2014). 

Assim para alcançar o melhor no atendimento faz-se necessário uma equipe 

qualificada, meio de transporte rápido e eficaz, comunicação direta com o hospital de 

destino e capazes de suprir as necessidades das vítimas, sob o ponto de vista de 

profissionais habilitados, da estrutura física e dos equipamentos (GENTIL,2008). 

O atendimento pré-hospitalar (APH) é um tipo de atendimento emergencial 

que tem o objetivo de manter a vítima com vida ou o mais próximo da normalidade, 

até a chegada ao hospital mesmo a vítima apresentando estado agudo tudo é feito de 

modo a preservar as condições funcionais dos órgãos lesados e evitar eventos 

adversos durante a atenção pré-hospitalar, assim sendo por meio do suporte básico 

ou avançado de vida, o Atendimento Pré-Hospitalar   beneficia as vítimas de trauma 

na medida em que diminui o tempo entre a ocorrência do evento e o tratamento inicial 

das possíveis lesões (JORGE,2014). 
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3.2 Aspectos Históricos e o Desenvolvimento dos Sistemas de Emergência 

 

Fazendo uma retrospectiva da história vimos que as grandes guerras 

possibilitaram ao mundo adquirir grandes conhecimentos, científicos e tecnológicos 

em diversas áreas da ciência, através destes tivemos muita contribuição para a 

organização do que vemos hoje me termos de  serviço médico de emergência e 

atendimento pré-hospitalar. A história relata que antes do século XX era somente o 

remover a vítima de onde fora ferida até  um posto de atendimento médico, no menor 

espaço de tempo possível, porém sem a prestação de cuidados técnico-assistenciais 

no local do evento ou durante o transporte, conforme pesquisa isto só ocorreu durante 

a Segunda Guerra Mundial,  tendo a partir desta a consolidação deste tipo de 

atendimento. 

O desenvolvimento de uma abordagem sistematizada ao indivíduo em risco 

de perda da vida foi crescendo e tendo uma evolução no atendimento de emergência 

pré-hospitalar e, dentro dos relatos da década de 80,  foi onde ocorreu maior 

preocupação do que em qualquer outro momento de sua história, pois houve a 

expansão em  padronizar os programas de capacitação de todos os profissionais 

envolvidos no atendimento de emergência pré-hospitalar. Para que isto ocorresse 

usou se os conceitos do Advanced Trauma Life Support (ATLS),já no ano de 1981 

surgiu o treinamento de Pré hospital Trauma Life Support (PHTLS), voltado ao 

atendimento pré-hospitalar das vítimas de trauma.  

Para tudo que oferecemos hoje em um APH tivemos como esboço o que 

ocorreu na França no século XVIII quando pelo cirurgião-chefe Barão Dominick Jean 

Larrey, após anos nos  Estados Unidos fora consolidado pelo Médico de Emergência 

o Dr. J. D. Deke Farrington, 1957 com auxílio do Dr. Sam Banks, ministraram o 

primeiro curso de atendimento pré-hospitalar no Departamento do Corpo de 

Bombeiros da cidade de Chicago e em seguida desenvolveram em conjunto  com o 

Departamento de Transportes dos EUA, o primeiro programa de Técnico em 

Emergências Médicas para civis Emergency Medical Technician (EMT), ensinando 

conhecimentos de primeiros socorros com qualidade. Assim se iniciou o PAH que 

temos como parâmetros nos dias atuais. 

Temos dois modelos de referência em Atendimento Pré-Hospitalar   no 

mundo, o modelo francês que  permite atendimento  precoce dos tratamentos e 

intervenções fundamentais para as emergências clínicas e traumáticas no local das 
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ocorrências e o modelo americano que propõe a remoção de maneira rápida da vítima 

do local de atendimento e as intervenções são feitas por técnicos em emergências 

médicas (Emergency Medical Technician) e por paramédicos.  

 

3.3  Níveis De Profissionais Do Atendimento Pré Hospitalar 

 

Surgiu nos  Estados Unidos,  três níveis de profissionais que ainda hoje está 

inserido em seu sistema pré-hospitalar, são estes os Técnicos em Emergências 

Médicas Básico ou de Ambulância, responsável por manobras de suporte básico; os 

Técnicos em Emergências Médicas Intermediárias, que efetuam manobras do suporte 

básico e algumas manobras invasivas e os Técnicos em Emergências Médicas 

Paramédico, que efetuam suporte básico, manobras invasivas e administram  

fármacos sob supervisão médica . Todos os profissionais recebem capacitação e são 

preparados para diversos procedimentos de atendimento pré-hospitalar, com 

informação uniformizada, para se evitar complicações irreversíveis. Nosso modelo de 

Atendimento Pré-Hospitalar   aqui no Brasil foi inspirado tanto da organização 

Americana quanto na Francesa. 

Em 1986 surgiu  a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), esta mudança se deu em vários países que seguiram o modelo, Na América 

do Sul, surgiu no Uruguai, em 1980, seguido em 1984, depois na Argentina e aqui no 

Brasil iniciamos pela cidade de Porto Alegre. A partir desta década de 80 o serviço foi 

implantado em quase todo o país com variadas denominações, estruturas e formas 

de atuação por empresas tanto públicas, como o Corpo de Bombeiros Militares e o 

Serviço de Ambulâncias das Prefeituras, quanto privadas 

É recomendado que todo enfermeiro que queira trabalhar no atendimento pré 

hospitalar deve estar habilitado e ter concluído o curso de atendimento de suporte de 

vida ao trauma pelo Advanced Life Support (ATLS) e atendimento imediato à parada 

cardiorrespiratória preconizado pelo Advanced Cardiac Life Support (ACLS). Esta 

avaliação consiste na identificação e tratamento das situações que colocam o paciente 

em risco de  morte. 

 

 

3.4   Instituições No Brasil Que Utilizam O Atendimento Pré Hospitalar 
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A primeira instituição pública, no Brasil, a desenvolver trabalhos voltados para 

o atendimento de emergência pré-hospitalar, foi o Comando do Corpo de Bombeiros 

Militares do Distrito Federal em 1981, seguido em 1986, pela criação do primeiro 

Serviço Médico de Emergência Militar do Rio de Janeiro e pelo Serviço Integrado de 

Atendimento aos Traumas e Emergências (SIATE), na cidade de Curitiba, Paraná .  

No ano de 2003, foi criado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) tendo um atendimento  gratuito dando assistência ao paciente debilitado; 

atendimento médico pré-hospitalar e, a depender da gravidade da situação, o paciente 

pode sair do domicílio, da via pública ou da unidade básica de saúde e ser 

encaminhado, diretamente, por meio do SAMU, para o hospital terciário. (BUENO, 

ALEXANDRE 2016).   

O SAMU é um serviço de urgência pré-hospitalar móvel, onde o atendimento 

é solicitado por meio do número 192 de forma gratuita e tem como componente 

regulador a Central Médica de Regulação e como componente assistencial e equipe 

das ambulâncias. A assistência acontece por meio das Unidades de Suporte Básico 

(USB), que consta com um técnico de enfermagem na equipe de saúde e a Unidade 

de Suporte Avançado (USA), ambulância que possui recursos tecnológicos, médico e 

enfermeiro na equipe. (DWYER et al., 2017) 

 

3.5  Legalidade Do Exercício Do Enfermeiro No Atendimento Pré Hospitalar 

 

A atuação do enfermeiro no atendimento pré hospitalar é uma prática 

legitimada pelo Conselho Federal de Enfermagem por meio da Resolução nº260/2001 

de 12 de julho de 2001 que determina a especialidade de enfermagem neste tipo de 

atendimento. O enfermeiro neste sentido tem o papel de supervisionar e avaliar as 

ações da equipe do atendimento pré hospitalar fixo e móvel através da intervenção 

eficaz e prestação de cuidados para evitar o risco de morte e agravo da situação do 

paciente. Para prestar este atendimento o profissional passa por uma série de 

treinamentos e aprimoramento das técnicas na área de urgência a fim de garantir a 

qualidade do seu serviço. (BONFIM et al.,2016).  

De acordo com a Portaria nº 2048 do Ministério da saúde  (BRASIL, 2006) é 

considerado como “nível pré-hospitalar’’ na área de urgência e emergência o 

atendimento que tem por finalidade chegar precocemente à vítima, onde quer que 

esta  esteja, tendo a  ocorrência de um agravo à saúde, que possa causar sofrimento, 
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sequelas, ou mesmo morte. Dentro deste parâmetro vimos que se torna necessário, 

prestar atendimento adequado ou transporte a um hospital devidamente hierarquizado 

e integrado ao SUS. 

A importância social do atendimento pré-hospitalar tem sido cada vez mais 

destacada e utilizada dentro das urgências e emergências, depois de 2003, quando 

se passou a considerar toda e qualquer natureza de emergência como prioridade. 

Antes, era somente  priorizado o atendimento a vítimas de violências e acidentes 

(PAIVA, 2007). 

Conforme foi pesquisado averiguamos os  aspectos legais que dão base para 

a atuação do enfermeiro, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) com o 

objetivo de amparar legalmente o enfermeiro que atua no atendimento pré-hospitalar, 

instituiu várias resoluções, onde uma delas, a Nº.225, criada em 28 de fevereiro de 

2000, fala sobre a prescrição de medicamentos à distância, pelos profissionais da 

enfermagem via rádio ou telefone, tornando assim, legal a prática de cumprir 

prescrições médicas (COFEN, 2009).  

A  Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, nº 7498/86, estabelece as 

funções privativas do enfermeiro, a assistência direta ao paciente crítico e a execução 

de atividades de maior complexidade técnica exigindo um maior conhecimento 

científico e capacidade de tomar decisões rápidas, estabelece que a organização e 

direção de serviços e unidades de enfermagem é uma ação privativa do enfermeiro 

(BRASIL, 2012).  

O atendimento pré-hospitalar, através do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN)  , passa a fazer parte das especialidades de enfermagem, as diretrizes para 

a formação desses profissionais, não são dadas pelo próprio COFEN, conforme 

implícitas pelo Ministério da Saúde, na resolução 260/2001, na descrição de 

atribuições desse profissional (BRASIL, 2012).  

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) em 22 de março de 2011 

estabelece como se dará a presença do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar e 

Inter Hospitalar, em situações de risco sejam elas conhecidas ou não através da 

Resolução n° 375 revogando a Resolução COFEN-300/2005.  

No Art. 1° confere que  em qualquer tipo de unidade móvel seja ela terrestre, 

aérea ou marítima, a assistência de Enfermagem em situações de risco conhecido ou 

desconhecido, somente deve ser desenvolvida na presença do enfermeiro, onde os 

profissionais da área deverão atender o disposto na Resolução COFEN n° 358/2009 
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que estabelece sobre como se dará a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

e a implementação do Processo de Enfermagem (COFEN, 2011).  

Ocorreram mudanças que favoreceram o enfermeiro, tanto na normatização 

do APH em todo o país, como na deflagração de um posicionamento das entidades 

de classe de enfermagem. Isso só tende a beneficiar o enfermeiro e, ao cliente que 

recebe a assistência por ele prestada (RAMOS; SANNA, 2015, p.359).Com base 

nessas leis, observa-se que a presença do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar 

torna-se essencial para o bom andamento dessa prática, formando junto com os 

outros profissionais, uma equipe capacitada para atender as necessidades da 

população nessa área.   

 

3.6  Profissional Enfermeiro  

 

O desenvolvimento dos serviços de urgência e emergência necessita que haja  

profissional qualificado que atenda as especificidades do cuidado de enfermagem a 

ser realizado, durante o Atendimento Pré-Hospitalar  ou a remoção intra-hospitalar, 

com vistas à prevenção, proteção e recuperação da saúde. Entre as competências 

importantes para o exercício da prática de enfermagem no Atendimento Pré-

Hospitalar , estão o raciocínio clínico para a tomada de decisão e a habilidade para 

executar as intervenções prontamente (GENTIL, 2014). Frente ao exposto, percebe-

se a exigência de características e habilidades específicas do enfermeiro para atuar 

em Atendimento Pré-Hospitalar . 

Constata se pelo exercício desta profissão que o enfermeiro  deve ter um perfil 

profissional em constante desenvolvimento para acompanhar as inovações 

tecnológicas, com potencial para resolução de problemas, e que tenha agilidade e 

decisões assertivas, criativas, inovadoras, para que possa agregar uma melhor 

assistência ao indivíduo acometido pelo trauma (MARTINS, 2014). 

Uma preocupação que verificamos em nossa pesquisa é que o conhecimento 

relativo ao Atendimento Pré-Hospitalar  especificamente, muitas vezes não está 

integrado no conteúdo das disciplinas curriculares dos cursos de enfermagem. Tendo  

pouca atenção à formação do enfermeiro para atuar em urgências e emergências em 

sua maioria os cursos de enfermagem  se movem em oferecer muita informação, em 

detrimento da formação e do desenvolvimento das capacidades de trabalhar com essa 

informação (STEDLLE; FRIENDLANDER, 2013). 
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Frente as pesquisas dentro da formação profissional, para que o enfermeiro 

possa ter um bom desempenho e ter sua ética e moral construída  necessita lançar 

mão de estratégias que lhe assegurem preparo adequado para desempenhar suas 

atividades quando em Atendimento Pré-Hospitalar, pois, no atendimento pré-

hospitalar, são requeridas características gerais, experiência profissional e habilidade 

técnica (VARGAS, 2016).  
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4 METODOLOGIA  

Estudo do tipo Revisão Integrativa (RI), esta foi escolhida devido a ser 

caracterizada permitindo uma síntese de conhecimento por meio de processo 

sistemático e rigoroso. Entendemos que a  condução de  revisão integrativa (RI) deve 

pautar-se nos mesmos princípios preconizados de rigor metodológico no 

desenvolvimento de pesquisas. Assim escolhemos a mesma tendo em visto estas 

etapas abaixo: 

1) elaboração da pergunta da revisão;  

2) busca e seleção dos estudos primários;  

3) extração de dados dos estudos;  

4) avaliação crítica dos estudos primários incluídos na revisão;  

5) síntese dos resultados da revisão  

6) apresentação do método 

Nosso estudo busca responder a seguinte questão norteadora: Qual a ação 

na atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar (APH) na urgência e 

emergência também identificando as suas atribuições? 

O levantamento bibliográfico foi realizado entre abril a agosto de 2021, por 

meio da consulta de publicações na banca e base de dados LILACS, MEDLINE , 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) e BDENF Saúde (BVS) por meio dos 

descritores: Atendimento pré hospitalar, Riscos, Dificuldades e Enfermeiro, ambos 

associados por meio do operador booleano “AND”. Foram incluídos no estudo artigos 

completos, publicados português e entre os anos de 2014 a 2020. Foram excluídos 

artigos de revisão de literatura, teses, dissertações e monografias.  

Estabeleceram-se como critério de inclusão do estudo, artigos de periódicos 

publicados entre 2009 e 2015, em língua portuguesa, obtidos na íntegra, via online, 

gratuitos e com um dos descritores selecionados. O estudo bibliográfico através da 

revisão interativa se mostrou em grande diferencial  facilita a busca da 

problematização dentro do projeto de pesquisa pois, a partir de referências 

publicadas, podemos  analisar e discutir as contribuições culturais e cientificas. Sendo 

está uma excelente técnica para acrescentar na bagagem teórica do pesquisador, 

acrescendo conhecimento, treinamento científico que auxiliam na habilitação de se 

conseguir executar trabalhos pertinentes. 

Acrescentar que  usar de consultas de fontes consistentes trás visão 
na identificação das fontes documentais (documentos audiovisuais, 
documentos cartográficos e documentos textuais), na análise das 
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fontes e no levantamento de informações , deste reconhecimento das 
ideias que darão conteúdo semântico ao documento. 
POLLIT,(2014). 
 

Dentro da nossa proposta realizamos a análise bibliográfica  efetivada sempre 

recorrendo a uma referência concreta, o estudo realizado  se dá através da produção 

cientifica já existente sobre o tema, artigos, trabalhos de pesquisa, periódicos e outros. 

É um método de valia para área da enfermagem, pois através dele é possível sintetizar 

todo o conhecimento disponível a respeito de um dado assunto de forma 

fundamentada e uniforme, atuando como aspecto facilitador do acesso as publicações 

científicas (MENDES et al, 2014; SANTOS et al, 2013). 

Nossa busca para esta pesquisa  foi realizada na base e banca de dados do 

LILACS, MEDLINE, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e BDENF, sempre 

orientando a busca a partir de textos completos, em português, sendo os que não se 

enquadraram ao requisito de busca foram excluídos.   
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5 RESULTADO E DISCUSSÕES 

Quadro 1: Áreas de atuação do enfermeiro no atendimento pré 

hospitalar em  urgência e  emergência 

Autor, ano Periódico Áreas de atuação citadas 

Gentil, 2014 Revista Latino- 

americana de 

Enfermagem 

Reanimação Cardiopulmonar (RCP);                                                       
Oxigenoterapia;                                                                                          
Monitorização cardíaca;                                                                                             
Colocação de prancha longa;                                   
Administração de medicação;                                                                                            
Punção de acesso venoso periférico 
 

Tacsi, 2014 Revista Latino- 

americana de 

Enfermagem 

Planejamento da assistência à 
criança na sala de  emergência; 
Admissão e avaliação da criança na 
sala de   emergência Assistência à 
criança e sua família; Capacitação 
para o atendimento na sala de 
emergência 

 

Pai,2011 Revistada escola 

enfermagem Ana 

Nery 

Acolhimento e classificação de risco 

Adão,2012 Revista Escola da 

Enfermagem Ana 

Nery 

Reanimação e estabilização do 
paciente no local de ocorrência e  
durante o transporte para o pré-
atendimento fixo; 
Educação e capacitação dos 
recursos humanos; 
Elaboração de protocolos de 
atendimento;                                                                                        
Gerência e atividades 
administrativas. 
 

Jorge, 2012 REME – Revista 

Mineira de 

Enfermagem 

Avaliação do paciente; 
Aferição dos SSVV; 
Administração de medicações e 
soroterapia; 
Monitorização do paciente; 
Treinar/capacitar os funcionários da 
equipe de enfermagem; Oximetria de 
pulso; Glicemia; 
Oxigenoterapia;                    
Organização prévia dos recursos 
humanos, materiais e estruturais;                                                                                            
Sincronizar os cuidados prestados 
pela equipe como um todo. 

Azevedo, 2013 Revista de 

Enfermagem da 

UFSM 

Previsão e provisão de recursos 
humanos e materiais; 
Ações que articulam a equipe; 
Organizar e garantir o cuidado, de 
modo a oferecer cuidado integral. 
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Montezeli, 2013 Revista Investigación 

y Educación en 

Enfermería 

Cuidados: avaliação de risco e 
classificação e registro de dados 
clínicos; 
Gestão: organização de turnos de 
distribuição de tarefas, 
processamento de dados e 
fornecimento de materiais; 
Encaminhamento dos usuários aos 
níveis de atenção apropriados como 
meta de seu trabalho; Tomada de 
decisão clínica, escuta e 
monitoramento e protocolo de 
avaliação de risco. Supervisão e 
assistência direta ao paciente; 
Coordenação de escala; 
Gerenciamento da parte que tange 
equipamentos, material, espaço 
físico; Distribuição de atividades para 
atendimentos; 

Zambiazi, 2014 Revista da Escola de 

Enfermagem Ana 

Nery 

Avaliação dos sintomas e histórico 
breve;                   Eletrocardiograma; 
Monitorização cardíaca. 
Coleta de enzimas cardíaca; 
Instalação oxigênio; 
Glicemia capilar; 
Punção venosa periférica de grosso 
calibre 

Neto, 2013 Journal of Research 
Fundamental care on line Reserva 
de leitos;     Proporcionar repouso no 
leito e a diminuição do nível de 
ansiedade; 
Preparar os materiais necessários 
para os 
exames 
Encaminho para a avaliação do 
médico; 
Eletrocardiograma e monitorização 
cardíaca; 
Agilizar a realização dos exames 
laboratoriais; 
Fornecimento de um suporte 
ventilatório ao 
paciente com IAM; 
Preparar materiais para intubação 
orotraqueal e 
auxílio no procedimento; 
Garantir de um acesso venoso e 
administração 
de medicamentos. 

Gehlen, 2013 
Revista de Enfermagem da 
UFPE on line 

 

Organização do setor, 
relacionamento interpessoal entre a 
equipara evitar atritos, recursos 
materiais, encaminhamentos, 
avaliação dos funcionários. 
 

Fonte: Autor do trabalho 2021. 

 

Ao avaliar os 10 artigos descritos no quadro 1, constatou que a área de 
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atuação mais citada pelos autores foi a de assistência direta aos pacientes, 

relacionada à realização de procedimentos durante o atendimento de urgência e 

emergência (54,28% dos artigos avaliados). Também se verificou que 49% dos 

artigos citaram ações relacionadas ao gerenciamento do cuidado (recursos 

humanos, materiais e estruturais), 34,69% referem-se à avaliação do paciente e 

20,39% citaram acolhimento e capacitação da equipe de enfermagem. 

Em 2015, Ramos & Sanna demonstraram, em uma revisão bibliográfica, 

que devido a maior complexidade do atendimento de suporte avançado de vida que 

abrange manobras invasivas no atendimento pré-hospitalar, a atuação do 

enfermeiro se relacionava principalmente à assistência direta às vítimas graves 

como risco de morte eminente, observou se  que a atuação do enfermeiro não se 

restringi apenas a assistência direta, pois além deste profissional prestar socorro 

às vítimas em situação de emergência, também desenvolvia atividades 

relacionadas à educação e instrução da equipe técnica. 

A assistência de enfermagem em urgência e emergência compreende 

tanto o cuidado direto aos pacientes e seus familiares como a gestão de recursos 

humanos e materiais. Todavia, estas ações se entrelaçam às práticas que articulam  

todos os profissionais da equipe, de acordo com as necessidades de saúde dos 

usuários do serviço, possibilitando assim a organização e garantia do cuidado 

integral e de qualidade às vítimas (Azevedo, 2013; Montezeli, 2014; Alves, 2014). 

Para Adão & Santos (2014) as ações do enfermeiro na unidade básica e 

avançada de saúde no atendimento pré-hospitalar móvel estão relacionadas a 

realização da reanimação cardiopulmonar (RCP) e na estabilização do paciente no 

local da ocorrência e durante o transporte até o local de atendimento fixo. Os 

estudos demonstram que as dimensões do cuidado prestado pelo enfermeiro 

variam de acordo com a realidade do paciente e também é possível perceber o 

quanto a atuação do enfermeiro na urgência e emergência é diversificada e por isso 

requer deste profissional uma constante qualificação e capacitação. 

Atualmente, as pesquisas já demonstram que o enfermeiro está inserido 

na elaboração de protocolos de atendimento, nos projetos de educação continuada 

e capacitação dos recursos humanos, no gerenciamento das unidades e nas 

atividades administrativas do serviço de saúde de urgência e emergência (Adão, 

2012; Montezeli, 2013; Zambiazi, 2014). 

Constatamos em nosso estudo que  as ações do enfermeiro em unidades 
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de urgência e emergência estão diretamente relacionadas à necessidade do 

paciente, objetivando a melhora do seu quadro clínico e prevenção de agravos à 

saúde. Diante do exposto , Mattos (2011) demonstra que a assistência de 

enfermagem prestada a indivíduos vítimas de politraumatismo compreende a 

avaliação primária seguindo a sequência da regra do ABCDE, avaliação secundária 

detalhada, agilizar o atendimento do paciente, realizar exames solicitados 

imediatamente e acolher a vítima e seus familiares. 

Verificamos no quadro 2 que há várias consequências  da atuação do 

enfermeiro no atendimento de emergência e urgência conforme descrevemos na 

tabela abaixo: 

Quadro  2: Principais Riscos E Consequências Da Atuação Do Enfermeiro No 
Atendimento De Urgência E Emergência 

Autor, ano Periódico Riscos e consequências 

Pai ,2013 Enfermagem Ana Nery Estresse psicológico. 

Cavagioni, 
2012 

Revista da Escola de               
Enfermagem da USP 

 

Atuação do enfermeiro no 
atendimento pré-hospitalar 

móvel 
 

 

Tipple,2013 Revista Brasileira de  Enfermagem 
 

Risco cardiovascular. 
Acidentes envolvendo material 

biológico. 
 

Martins, 2014 

 

Revista de Enfermagem UERJ Contaminação biológica 
Exposição às agressões 

físicas e verbais; Estresse. 
 

Fonte: autor  do trabalho 2021 

 

Conforme verificado no quadro 2 o Tripple (2013) em seu estudo de 

avaliação de acidentes com material biológico no atendimento pré-hospitalar 

móvel, mostrou que houve uma alta prevalência de acidentes com material 

biológico, além disso, foi observado que entre os 72 acidentes, a maioria envolveu 

profissionais enfermeiros (28,7%), seguidos por médicos (26,1%), técnicos em 

enfermagem (26,1%), socorristas (15,0%) e condutores (4,1%).  

Outro estudo realizado por Martins e cols (2014) demonstrou que a equipe 

de enfermagem de um pronto socorro conhece os riscos de contaminação 

biológica a que estão expostos durante o atendimento e também sabem da 

importância de utilizar medidas de autoproteção, no entanto, relatam que 
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negligenciam as medidas de biossegurança devido às situações de 

urgência/emergência e por falta de tempo. 

O uso de equipamentos de segurança conhecidos como equipamentos de 

proteção individual (EPI) é regulamentado pela NR15, que obriga o trabalhador a 

utilizar todos os EPIs. necessários para o desenvolvimento seguro de suas 

atividades, diminuindo ao máximo a exposição ocupacional. Os EPIs devem ser 

disponibilizados pela instituição, a qual deve supervisionar a obrigatoriedade do 

seu uso. No entanto, ainda há resistência ao uso destes equipamentos pelas 

equipes de trabalho (Loro, 2016).  

Neste contexto, observa-se a necessidade de desenvolver ações 

educativas permanentes que envolvam a equipe de enfermagem, com o objetivo 

de criar estratégias de prevenção e medidas de proteção à saúde na perspectiva 

dos riscos ocupacionais durante o atendimento de urgência e emergência. Este 

estudo demonstrou que o estresse foi citado como risco ocupacional por quatro 

autores.  

Pai (2011) observou que o profissional de enfermagem está sujeito ao 

sofrimento relacionado ao trabalho que executa no setor de acolhimento e 

classificação de risco, que torna este profissional vulnerável ao estresse 

psicológico.  

Martins e cols (2014) também observaram que os enfermeiros 

emergencistas vivenciam situações de estresse ocupacionais devido aos riscos de 

contaminação e pela exposição às agressões físicas e verbais dos usuários do 

serviço de emergência. 

 Oliveira et al. (2015) descreveram que os ruídos inerentes ao serviço 

móvel de emergência predispõem a irritabilidade dos profissionais destas unidades 

de atendimento gerando uma situação de estresse. Sabe-se que os profissionais 

que atuam em  Atendimento Pré-Hospitalar  demonstram uma forte relação com a 

profissão, por ser uma prática que exige conhecimento aprimorado e continuado, 

bem como capacidade de lidar com situações inesperadas e desafiadoras. 

Por ser um tipo de trabalho em que o profissional está muito exposto, sofre 

cobranças da população, sendo constantemente avaliado no cumprimento de suas 

tarefas. O estudo realizado na pesquisa evidenciou sobre o cotidiano de 

profissionais de enfermagem que atuam em Atendimento Pré-Hospitalar   

mostraram que o ambiente de trabalho pode proporcionar sentimentos positivos e 
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negativos para os mesmos.  

Os autores destacam que a associação de sentimentos negativos ao labor 

diário de cuidar do próximo, uma vez que, grande parte desses profissionais põe 

em risco a sua saúde, podendo ser, esse fato, prejudicial tanto para o socorrista 

quanto para o paciente. 

Em estudo realizado por Salvador (2013) acerca o estresse da 

enfermagem no atendimento pré hospitalar móvel ficou constatado que entre as 

dificuldades encontradas pelos profissionais de enfermagem. 

Um fator muito importante que se tem conhecimento é de que o 

atendimento pré-hospitalar adequado diminui a morbimortalidade por eventos 

geradores de agravos desta se o  intervalo entre o evento traumático e o 

atendimento hospitalar pode deteriorar as condições da vítima, o que poderia 

influenciar no resultado final. 

Quadro 3: Legislações Pertinentes Ao Tema 

Órgão Documento Título Temática 
Estudada 

Ministério da Saúde PORTARIA nº 1600 
de 
07 de junho de 2011 

Reformula a Política 
Nacional de Atenção 
às Urgências e institui 
a Rede de Atenção às 
Urgências no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Criação do 
Pré- 
Hospitalar 
Fixo 

Ministério da Saúde PORTARIA nº 2048 
de 
de novembro de 
2002 

Aprova o Regulamento 
Técnico dos Sistemas 
Estaduais de Urgência 
e Emergência 

Atividades do 
Enfermeiro no 
Atendimento 
pré- hospitalar 

COFEN- Conselho 
Federal de Enfermagem 

Resolução 
nº375/2011 

  Dispõe sobre a 
presença do 
Enfermeiro no 
Atendimento
 Pré
-Hospitalar e Inter 
Hospitalar, em 
situações de risco 
conhecido ou 
desconhecido.  

Exige a 
presença do 
enfermeiro
 
no pré- 
hospitalar fixo 
ou móvel em 
qualquer nível 
de atuação, ou 
seja, 
Suporte Básico
 
ou 
Avançado. 

Congresso Nacional Lei no 7.498, 
de junho de 
1986 

2
5 

d
e

Dispõe sobre a 
regulamentação do 
Exercício da 
enfermagem, e 
Dá  outras providências. 

Prerrogativas 
do 
Enfermeiro na 
sistematizaçã
o e no APH. 

Fonte do autor do trabalho 2021. 
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Verificamos que na atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar 

(APH) os estudos comprovaram que o enfermeiro é indispensável para assistência de 

enfermagem direta do paciente no Atendimento Pré-Hospitalar, atua como 

responsável pela capacitação equipe de enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar, 

enfermeiro na assistência direta aumenta a sobrevida do paciente. Dentro da pesquisa 

constatamos que o enfermeiro nesta atividade não goza dos conhecimentos 

necessários para atuar no Atendimento Pré-Hospitalar. Assim, há necessidade de 

uma maior capacitação deste nesta nova especialização da enfermagem no Brasil 

(ROMANZINI & BOCK, 2014, p. 109). 

O atendimento pré-hospitalar é consagrado por sua atuação no minuto inicial 

do trauma tornando a presença do enfermeiro no local necessária para uma 

assistência de enfermagem segura e de qualidade.  No processo de enfermagem 

existem duas vertentes que se complementam: uma gerencial e outra assistencial, em 

uma delas o enfermeiro assume funções de estratégia e administrativa das equipes 

de enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar. Na outra vertente o enfermeiro atua 

como intervencionista diretamente na assistência do paciente. Na função assistencial 

atua como auxiliar do médico no suporte avançado de vida (SBV). No suporte básico 

de vida não está supervisionando diretamente a equipe de enfermagem 

intervencionista o que dificulta o desenvolvimento da enfermagem em Atendimento 

Pré-Hospitalar   e traz riscos ao paciente (BUENO & BERNARDES, 2015 p. 46).   

O enfermeiro tem função de supervisão da equipe de enfermagem, sendo que 

a supervisão é à distância nos Suportes Básicos de Vida (SBV) e as ações de 

intervenção assistencial direta ocorrem apenas nas unidades de Suporte Avançado 

de Vida. (PEREIRA, FERNADES & JUNIOR, 2015, p. 9). A atividade assistencial no 

Suporte Básico de Vida com o enfermeiro tripulando e supervisionando diretamente 

as equipes de enfermagem e de suma importância para uma assistência de 

enfermagem de qualidade e segura.  

Como, também, sua atuação na organização, gerenciamento e regulação das 

equipes de enfermagem que tripulam as ambulâncias e promovem a assistência de 

enfermagem direta ao paciente do Atendimento Pré-Hospitalar (RAMOS & SANNA, 

2015, p. 358).  A autonomia do enfermeiro no seu processo de trabalho é componente 

fundamental para a manutenção das conquistas legais da profissão e implica 

diretamente a tomada de decisão para a condução do cuidado de enfermagem. O 

enfermeiro é responsável pela assistência de enfermagem em pacientes de alta 
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complexidade e deve para isto utilizar de método próprio e consagrado muitos autores 

justificam que a SAE implantada em qualquer área da enfermagem contribui, para a 

melhoria da profissão e dos profissionais enfermeiros. (SANTOS; MONTEZELI; 

PERES, 2014, p. 252).  

Toda a atuação do enfermeiro está fundamentada na Lei do Exercício 

Profissional nº 7.498 de 25 de junho de 1986 onde prevê os cuidados direto ao 

paciente grave com riscos de vida e cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar 

decisões. Além das atribuições de planejamento, gestão de trabalho e educação das 

equipes de enfermagem. Estas atividades incluem a assistência de enfermagem no 

ambiente Pré-Hospitalar seja móvel ou fixo. (BRASIL, 1986).  

A Portaria 2048/GM em 05 de novembro de 2002 regulamentou as funções 

do enfermeiro e de toda a equipe de enfermagem que atua no APH. Estabelecendo 

competências para: ações assistenciais, administrativas e operacionais. Sendo o 

enfermeiro responsável pela equipe de enfermagem realizando a gestão dos serviços 

de enfermagens e realizando a intervenção de enfermagem nos pacientes de alta 

complexidade (BRASIL, 2012).  

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) por meio da Resolução nº 259, 

que exige a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em toda atuação 

do enfermeiro, torna obrigatório que o enfermeiro realize sua assistência pautada nas 

teorias de enfermagem e no método científico consagrado e exigido por lei. (COFEN, 

2015).  

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) exige que a assistência de 

enfermagem em qualquer tipo de unidade móvel (terrestre, aérea ou marítima) 

destinada ao Atendimento Pré-Hospitalar e Inter Hospitalar, em situações de risco 

conhecido ou desconhecido, somente deve ser desenvolvida na presença do 

Enfermeiro e com supervisão direta e presencial da equipe de enfermagem (COFEN, 

2015). O Ministério da Saúde cria o novo integrante do componente Atendimento Pré-

Hospitalar no Brasil, denominado pré-hospitalar fixo, onde o enfermeiro passa a ser 

um profissional indispensável e importante para a gestão do serviço do Atendimento 

Pré-Hospitalar fixo, organizando e implementando a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. Prevê que a capacitação da equipe é de responsabilidade do 

enfermeiro, como a preparação dos materiais e equipamentos em sala específica para 

este fim. Com a publicação desta portaria fica mais evidente a importância do 
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enfermeiro na assistência de enfermagem do paciente no atendimento pré-hospitalar. 

(BRASIL, 2015). 

A união entre competência e perfil tem como intuito resultar num profissional 

sempre articulado de forma a contribuir para a qualidade do serviço, através de 

atitudes compatíveis que proporcionem eficácia em relação aos conhecimentos e 

habilidades a serem adquiridas ou já adquiridas. Logo, torna-se essencial que os 

gestores independentemente do local de atuação, desenvolvam competências 

relevantes que possam interferir de forma positiva no gerenciamento, garantindo 

assim qualidade e segurança dos serviços (SILVA; ROQUETE, 2013).  

Evidenciou-se que as competências destacadas estão relacionadas ao saber 

ser, revelando a importância atribuída às características comportamentais do 

enfermeiro. Sendo elas a ética, a atitude, a imparcialidade, a postura, a flexibilidade e 

a liderança, foram características consideradas como essenciais (SILVA; ROQUETE, 

2014).  

Com relação ao modelo de gestão concernente as competências gerenciais, 

é preciso perceber o enfermeiro gerente como um vinculador e agregador que 

favoreça os relacionamentos interpessoais da equipe e proporcione o conhecimento 

técnico/científico, gerando crescimento a equipe em todos os níveis. O enfermeiro 

deve estar focado nos objetivos sociais do seu ambiente de trabalho, buscando 

conhecer técnicas de gestão que o possibilitem agir como peça facilitadora na 

engrenagem de conquista de resultados, principalmente aquelas que agreguem valor 

e sentido ao seu trabalho em equipe (BUENO; BERNARDES, 2015). Para Paiva e 

Júnior (2014), em estudo realizado constatou o investimento em tecnologia de gestão, 

no entanto, as ações direcionadas a gestão por competências tem sido vista somente 

como responsabilidade do enfermeiro, que tem vivido sob uma realidade de 

sobrecarga de trabalho. 

 Uma opção para impulsionar a formação e desenvolvimento de competências 

reside em incentivar de forma ampla meios formais e informais de aprendizagem, além 

de proporcionar espaços para discussões tornando o processo mais participativo, 

democrático e contribuindo para o desenvolvimento do potencial dos atores 

envolvidos. É de fundamental importância o trabalho desempenhado pelo Profissional 

de enfermagem neste serviço de urgência e emergência pré-hospitalar móvel, com 

suas atribuições especificas, conforme definidos pela própria Portaria 2048 de 2002. 

É disposto ao Enfermeiro:  
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Profissional de nível superior titular do diploma de Enfermeiro, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua 
jurisdição, habilitado para ações de enfermagem no Atendimento Pré-
Hospitalar Móvel, conforme os termos deste Regulamento, devendo 
além das ações assistenciais, prestar serviços administrativos e 
operacionais em sistemas de atendimento pré-hospitalar.   
 

Requisitos Gerais para atendimento enfermeiro: 

Disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e 
autocontrole; capacidade física e mental para a atividade; disposição 
para cumprir ações orientadas; experiência profissional prévia em 
serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e emergências; 
iniciativa e facilidade de comunicação; condicionamento físico para 
trabalhar em unidades móveis; capacidade de trabalhar em equipe; 
disponibilidade para a capacitação discriminada no Capítulo VII, bem 
como para a reverificação periódica.  
 

Competências/Atribuições do profissional enfermeiro: 

Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no 
Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; executar prescrições médicas por 
telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que 
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas; prestar a assistência de enfermagem à gestante, 
a parturiente e ao recém nato; realizar partos sem distocia; participar 
nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde 
em urgências, particularmente nos programas de educação 
continuada; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos 
inerentes à sua profissão; subsidiar os responsáveis pelo 
desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de 
educação continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício 
Profissional e o Código de Ética de Enfermagem; conhecer 
equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas. 
(BRASIL, PORTARIA 2048/ 2002).    
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos estudos permitiu evidenciar lacunas, a partir das quais se sugere 

que os novos estudos sobre a organização dos serviços pré-hospitalares considerem 

como sujeitos os usuários dos serviços e que sejam desenvolvidos principalmente nos 

contextos pré-hospitalares fixo e móvel aéreo .  

Torna- se evidente que a consolidação dos serviços de Atendimento Pré-

Hospitalar   no país passa pela formação e qualificação dos profissionais no cotidiano 

do trabalho, aspectos que ainda carecem de melhorias para que a população tenha 

garantido o acesso e a qualificação do atendimento. As fragilidades em relação aos 

recursos humanos são condizentes com uma área ainda em desenvolvimento, como 

é a do Atendimento Pré-Hospitalar. 

O número de estudos e as potencialidades reveladas sinalizam o 

envolvimento com a temática por parte da comunidade científica, profissionais, 

gestores e outros sujeitos.  

Contribuições  para a área da saúde está síntese do conhecimento produzido 

sobre o tema em estudo sobre Atendimento Pré-Hospitalar   e o trabalho do enfermeiro 

ratifica a relevância da utilização dos resultados das pesquisas na construção e 

reconstrução dos serviços de saúde, em especial dos pré-hospitalares, sinaliza a 

necessidade do desenvolvimento de outros estudos para a formação de um corpo de 

conhecimento sólido, capaz de impactar na melhoria da atenção pré-hospitalar e com 

capacitações aos profissionais ali expostos como é no caso do nosso estudo, 

enfermeiros. 

Foi constatado que o enfermeiro tem grande participação dentro do 

atendimento pré-hospitalar, uma vez que tem uma atuação direta na assistência, com 

atendimentos clínicos ou por causas externas que levam ao trauma.  

Em relação ao treinamento, verificamos que  os enfermeiros consideração de 

suma  grande importância, pois  influencia a tomada de decisões e quais as melhores 

condutas a serem realizadas. Mostrou também que esses profissionais se preocupam 

em se manter atualizados, visando prestar uma assistência rápida, segura e que 

esteja embasada cientificamente.  

Dentro dessa perspectiva, sugerimos que poderia ter a criação de matérias 

obrigatórias que falem mais profundamente sobre Atendimento Pré-Hospitalar  , no 

currículo de graduação, e que direcione para a atuação do enfermeiro, tentando desta 
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forma, sanar essa necessidade de conhecimento, capacitando melhor os futuros 

profissionais que desejam atuar nessa área.   Diante da escassez de conhecimento 

que os enfermeiros têm sobre o assunto, é essencial que o treinamento realizado seja 

otimizado na tentativa de diminuir essa deficiência identificada na graduação. 

Em relação à autonomia, percebeu-se que  depende de vários fatores, como 

política das instituições para o uso de protocolos, conhecimento científico e outros. A 

rotina diária é pautada em protocolos de emergência baseado em conceitos médicos. 

O que restringe a autonomia do enfermeiro para desempenhar uma assistência 

pautada nos conhecimentos científicos e implementação da Sistematização da 

Assistência da Enfermagem, necessitando a alteração dos protocolos com inserção 

da SAE e com isto dando uma maior autonomia para a classe para executar o 

processo de enfermagem na assistência de enfermagem no Atendimento Pré-

Hospitalar  . Concluirmos após os resultados da pesquisa que o enfermeiro tem 

fundamental papel no atendimento pré-hospitalar sendo móvel ou fixo tendo sido 

retificado e confirmado como um profissional indispensável para a qualidade da 

assistência prestada ao paciente neste ambiente diverso da sua atividade hospitalar.  

Contudo, desejamos que este estudo possa ajudar a acadêmicos, professores 

e profissionais da enfermagem que atuam no Atendimento Pré-Hospitalar  a refletirem 

sobre a atuação, atual, do enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar  e influenciem a 

adotarem a Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE) como ferramenta 

de mudança e evolução em suas atividades. 
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