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RESUMO 
 
Os sistemas de atendimento pré-hospitalar (APH) no Estado se constituem tanto na rede 
privada quanto pública. Na rede pública, encontramos os serviços prestados pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Rio de Janeiro-CBMERJ. Ambos dispõem de enfermeiros na composição de suas 
equipes. Boa parcela dos enfermeiros que trabalham nessa área pede um pouco mais de 
autonomia não só em relação a realização de procedimentos mas também com relação a 
prescrição de medicamentos devidamente protocolados, uma vez que a administração 
desses medicamentos na emergência especificamente pré-hospitalar, muitas vezes deve 
ocorrer em questões de segundos. Assim, o objeto desse estudo é a atuação do enfermeiro 
em atendimento pré-hospitalar. Tendo como objetivos: descrever a atuação do enfermeiro 
em APH; descrever o processo de capacitação dos profissionais que atuam em APH; 
analisar a autonomia do enfermeiro durante o APH. Tem como questões norteadoras: qual 
a atuação na prática do enfermeiro em APH? Qual o treinamento/capacitação recebido 
pelo enfermeiro que atua no APH? Qual o “grau” de autonomia do enfermeiro no APH? 
Metodologia: é uma pesquisa de natureza descritiva com abordagem qualitativa sobre a 
atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar de emergência. O estudo teve como 
cenário a Organização de Bombeiros Militar-Grupamento de Socorro e Emergência 
(GSE). Os sujeitos da pesquisa foram os enfermeiros do Quadro de Oficiais de Saúde do 
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) que atuam nas ambulâncias 
intermediárias. Foi utilizada como técnica de coleta de dados, um questionário contendo 
perguntas abertas e fechadas. Resultados: os sujeitos relataram que o treinamento 
recebido para atuar no APH tem grande influência na prática e a autonomia foi 
considerada boa, porém esbarra em algumas questões como a subordinação à regulação 
médica.  Conclusão: podemos concluir que a atuação do enfermeiro dentro do APH pode 
ser ampliada uma vez que haja uma melhor capacitação desses profissionais ainda na 
graduação e mesmo esse assunto não sendo abordado da maneira como deveria, os 
profissionais que atuam nessa área estão sempre buscando o conhecimento e provando na 
prática, mesmo com todas as dificuldades, que o enfermeiro pode tomar decisões 
acertadas sem necessariamente depender da regulação médica.  
 

Descritores: 1. Serviços médicos de emergência. 2. Papel do profissional de enfermagem. 
3. Capacitação. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Systems pre-hospital care (APH) in the State are constituted both in private and public. In 
public, we find the services rendered by the Mobile Emergency Care, SAMU and the Fire 
Brigade of the State of Rio de Janeiro-CBMERJ. Both have nurses in the composition of their 
teams. A good chunk of nurses working in this area calls for a bit more autonomy in relation 
not only to perform procedures but also with respect to prescription drugs properly filed, since 
the administration of these drugs specifically in emergency pre-hospital often must occur in a 
matter of seconds. Thus, the object of this study is the role of the nurse in pre-hospital care. 
Review aimed to: describe the role of a nurse in APH, describe the process of training of 
professionals working in APH, analyze the autonomy of the nurse during APH. Its guiding 
questions: What is the role of nurses in practice in APH? What training / training received by 
nurses who work in APH? What is the "degree" of autonomy of nurses in APH? 
Methodology: research is a descriptive qualitative approach on the role of nurses in 
prehospital emergency. The study took place at the Organization of Military Combat Team 
Fire and Emergency Relief (GSE). The research subjects were nurses of the Board of Health 
Officers of the Fire Department of the State of Rio de Janeiro (CBMERJ) who work on 
ambulances in between. Was used as a technique for data collection, a questionnaire 
containing open and closed questions. Results: The subjects reported that the training received 
to serve on APH has great influence on the practice range and was considered good, but runs 
into some issues such as subordination to medical regulation. Conclusion: we conclude that 
nurses' actions within the APH can be extended since there is a better qualification of these 
professionals still an undergraduate, and even this issue is not being addressed the way it 
should, the professionals who work in this area are always looking for knowledge and proving 
in practice, even with all the difficulties, the nurse can make informed decisions without 
necessarily depend on the medical regulation. 

 

 

Key words: 1. Emergency medical services. 2. Role of professional nursing. 3. capacity 
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      Constata-se também, pela leitura de alguns artigos que os profissionais que 

trabalham nessa área, buscam conhecimento através de vários cursos, como os de 

especialização em emergência ou em APH que são bem recentes e que boa parte do 

conhecimento é adquirida com os anos de trabalho. Boa parcela dos enfermeiros que 

trabalham nessa área discute sobre a necessidade de mais de autonomia, não só em relação à 

realização de procedimentos, mas também com relação à prescrição de medicamentos 

devidamente protocolados, visto que a administração desses medicamentos na emergência 

especificamente pré-hospitalar, muitas vezes, deve ocorrer em questões de segundos. 

 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de atendimento pré-hospitalar (APH) no Estado se constituem tanto na 

rede privada quanto pública. Na rede pública, encontram-se os serviços prestados pelo 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro-CBMERJ. Ambos dispõem de enfermeiros na composição de suas 

equipes.  

No SAMU, este profissional atua nas ambulâncias de Suporte Avançado, onde esta é 

composta por um médico (chefe de equipe), enfermeiro e motorista. No CBMERJ os 

enfermeiros são oficiais militares que atuam em viaturas Intermediárias, compostas por um 

oficial enfermeiro (chefe da guarnição), um Cabo ou Sargento (Técnico de enfermagem) e um 

Soldado ou Cabo, como motorista. 

      Neste contexto, uma questão me incomodou. É que na graduação, pelo menos na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), inexistem no currículo matérias obrigatórias que nos 

preparem enquanto profissionais enfermeiros para atuar no atendimento pré-hospitalar de 

emergência, tendo apenas uma matéria optativa que aborda o tema.  
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 Com o aumento da autonomia o profissional poderá prestar serviço de maior 

qualidade, uma vez que, por se tratar de atendimento de emergência, a clientela a ser atendida 

requer cuidados que exigem do profissional uma gama de conhecimentos teóricos, além de 

prática bem apurada e bastante sensibilidade, visto que o sucesso ou não das intervenções está 

estreitamente relacionada à tomada de decisões, que tem que ser mais precisas possíveis. 

Segundo Ramos e Sanna (2005, p.358), se comparada a atuação e capacitação dos 

enfermeiros do Brasil com os enfermeiros de outros países, como por exemplo, Estados 

Unidos e França, que possuem sistemas de APH mais desenvolvidos e consolidados, nos 

quais esses enfermeiros têm sua função consolidada e reconhecida dentro de seus sistemas de 

atendimento, pode-se notar que existe certa deficiência nessa atuação e capacitação. Porém, 

mesmo em países desenvolvidos, a função do enfermeiro está sendo constantemente 

repensada. Nas questões relacionadas aos aspectos legais, em nosso país, uma das maiores 

dificuldades encontradas no atendimento pré-hospitalar, foi à falta de legislação especifica, 

sendo uma das causas que contribuíram para a sustentação de várias estruturas de atendimento 

pré-hospitalar, cada uma com suas peculiaridades, e sem um padrão nacional a ser seguido. 

Neste sentido, o presente estudo traz como objeto atuação do enfermeiro em 

atendimento pré-hospitalar, guiando-se pelo seguinte problema de pesquisa: qual a atuação do 

enfermeiro na prática em APH? 

A portaria n° 2048/GM de 5 de novembro de 2002 no capitulo 4 diz que na equipe de 

profissionais oriundos da saúde, aborda sobre o responsável de enfermagem: enfermeiro que é 

responsável pelas atividades de enfermagem; e os enfermeiros assistenciais: enfermeiros que 

são os responsáveis pelo atendimento de enfermagem necessário para a reanimação e 

estabilização do paciente, no local do evento e durante o transporte. Dentro do perfil dos 

profissionais oriundos da área da saúde, o enfermeiro deve ser o 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 (BRASIL, 2010). 

Mediante ao exposto, algumas questões surgiram para nortear o desenvolvimento 

deste estudo: qual o treinamento/capacitação recebido pelo enfermeiro que atua no APH? 

Qual o “grau” de autonomia deste profissional no APH? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 Descrever a atuação do enfermeiro em APH; 
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 Descrever como se desenvolve o processo de capacitação dos profissionais que atuam 

em APH; 

 Analisar a autonomia do enfermeiro durante o APH. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

No que diz respeito à atuação do enfermeiro na área de atendimento pré-hospitalar de 

emergência, este estudo, pretende promover a ampliação dos conhecimentos científicos, 

através do esclarecimento das dúvidas com relação ao tema, destacando o potencial e a 

importância deste profissional.  

Sabe-se que hoje em dia os acidentes no trânsito e lesões oriundas de agressões estão 

cada vez mais frequentes, principalmente nas grandes metrópoles, como consequência, tem-se 

um maior número de vítimas potencialmente graves, que podem ter sequelas ou não e, muitas 

vezes, o aparecimento dessas sequelas vai depender da qualidade e rapidez do atendimento 

prestado. Pode-se perceber também que a demanda pelo atendimento às vítimas de trauma 

tornou-se crescente em nosso cotidiano.  Por isso, mostra-se necessário estudar sobre a 

atuação do enfermeiro nessa área, bem como destacar o aumento da autonomia deste 

profissional em relação à administração de fármacos, fatores estes que podem trazer 

benefícios para os pacientes. 
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No século XIX, o atendimento aos soldados feridos no campo de batalha tem 

continuidade, o que leva, em 1863, a criação da Cruz Vermelha Internacional, que ao longo 

do tempo, demonstrou a necessidade de um primeiro atendimento rápido aos feridos. 

(AZEVEDO

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 HISTÓRIA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 

Originalmente no final do século XVIII, o médico Barão Dominique Jean Larrey, 

durante as guerras napoleônicas, se dá contada da necessidade de prestar uma assistência pré-

hospitalar aos soldados ainda no campo de batalha. Nesse período surgiram as chamadas 

“ambulâncias voadoras”, que eram movidas por cavalos e tinham o objetivo de ganhar tempo 

no transporte dos soldados feridos no campo de batalha. Nessa época é introduzida a premissa 

de que as pessoas que trabalham nessas ambulâncias deviam ter treinamento na assistência 

médica para proporcionar atendimento no lugar do incidente e durante o transporte (PHTLS, 

2008, p.7).    

1

Em relação aos enfermeiros, no século XX, é registrado sua presença no atendimento 

aos feridos, na Primeira e Segunda Guerras Mundiais e nas Guerras do Vietnã e Coréia 

(THOMAZ

, 2002 apud RAMOS; SANNA, 2005, p.356).  

2

                                                           
1 AZEVEDO, Tania MariaVargas Escobar. Atendimento pré-hospitalar na Prefeitura do Município de 
São Paulo: análise do processo de capacitação das equipes multiprofissionais fundamentada na 
promoção da saúde [dissertação]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 
2002. 
 

, 2000 apud RAMOS; SANNA, 2005, p.356). 

2 THOMAZ, Rosimey Romero; LIMA, Flavia Vernaschi. Atuação do enfermeiro no atendimento pré-
hospitalar na cidade de São Paulo. Acta Paulista de Enfermagem. v. 13, n. 3, 2000. Disponível em: 
http://www.unifesp.br/denf/acta/2000/13_3/pdf/art7.pdf. Acesso em: 05 maio 2010. 

 

http://www.unifesp.br/denf/acta/2000/13_3/pdf/art7.pdf�
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Esse tipo de atendimento aos civis que eram vítimas de trauma inicia-se no século XX, 

mas tinha apenas o objetivo de transportar a vítima para o nível hospitalar. Outro período 

importante foi durante a Segunda Guerra Mundial, pois nesse período os serviços de 

atendimento as vítimas politraumatizadas se dissemina, marcando o inicio do tratamento dos 

pacientes que estavam em campo de batalha. Com o passar dos anos, demonstrou-se que era 

necessário a criação de serviços especializados em trauma no nível pré-hospitalar de forma 

adequada, onde no final da década de sessenta, teve origem a estruturação dos Serviços 

Médicos de Emergência (BORTOLOTTI, 2008, p. 39). 

Nos Estados Unidos o fortalecimento dos Serviços Médicos de Emergência-SME 

modernos, ocorre em 1966, mostrando através da publicação de uma pesquisa da Academia 

Nacional de Ciência/Conselho Nacional de Pesquisa (NAS/NRC) intilulada “Accidental 

Death and Disability: The Neglected Disease of Modern Society” (Morte e Deficiência por 

Acidentes: uma doença negligenciada pela sociedade moderna), que os serviços de 

atendimento pré-hospitalar naquele país eram inadequados, contribuindo para o 

desenvolvimento de um sistema de assistência formal aos pacientes lesionados em acidentes 

(PHTLS, 2008, p.14). 

Com o objetivo de centralizar todos os chamados de emergência, em 1968, é criado o 

número único 911, onde as emergências são direcionadas para os profissionais da área que de 

acordo com os recursos, a organização e os protocolos preestabelecidos pelos médicos 

responsáveis em cada região, avaliarão a ocorrência da maneira mais adequada e enviarão a 

equipe (BORTOLOTTI, 2008, p. 29).  

No final da década de 70, com a realização do primeiro curso de Advanced Trauma 

Life Support (ATLS) em 1978, tem-se uma nova abordagem no que diz respeito ao 

atendimento a vítimas de trauma, pois o trauma é reconhecido como doença cirúrgica pela 

Comissão de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões. Nessa década também, ainda nos 

Estados Unidos, os hospitais de emergência médica, passam a investir nos profissionais 

médicos e enfermeiros e socorristas, que atuavam neste setor, para melhorar a qualidade do 

atendimento. Então surge o curso de ATLS para médicos e são desenvolvidos programas para 

o aperfeiçoamento dos enfermeiros de unidade de emergência, denominado Trauma Life 

Support Courses for Nurses - TLS for Nurses (ibid, p. 45). 

No Brasil, desde 1893, já se pensava em atender as vítimas no local da emergência, 

mostrando que a preocupação com o atendimento pré-hospitalar é tão antiga quanto em outros 

países, onde o Senado da República aprovou uma lei que pretendia estabelecer o socorro 

médico de urgência nas ruas do Rio de Janeiro, até então capital do país. Anos depois, em 
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1899, o Corpo de Bombeiros da capital, punha em ação a primeira ambulância, movida a 

tração animal, com o objetivo de realizar o atendimento referido, onde a parti desse evento, é 

caracterizada a tradição histórica do Corpo de Bombeiros na prestação desse serviço (ibid, p. 

40). 
O curso de Atendimento Pré-Hospitalar em Trauma foi estruturado na metade dos 
anos 80, após a experiência da utilização do Suporte Avançado de Vida no trauma 
em atendimento hospitalar. Os serviços de atendimento pré-hospitalar surgem no 
Brasil em diversas cidades com características próprias, cuja sistematização 
caracteriza-se pelas influências das escolas de APH surgidas em meados do século 
XIX como o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), modelo 
francês, e Serviço de Emergência Médica (SEM), modelo norte americano. O 
modelo com maior predominância no Brasil é o norte-americano adotado pelos 
Corpos de Bombeiros Militares, porém em muitas cidades, foi adotado o modelo 
francês com certas adaptações (BORTOLOTTI, 2008, p.39). 
 
 

No ano de 1989, em São Paulo, através da resolução n°. 042 de 22 de maio de 1989 se 

origina o chamado Projeto Resgate, que foi desenvolvido em conjunto com a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES), através do SAMU-SP e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e 

através do Corpo de Bombeiros e do Grupamento de Rádio Patrulhamento Aéreo, onde dentro 

desse projeto, encontra-se uma mescla do modelo americano com o modelo Francês. Outro 

modelo misto, implantado inicialmente em 1990 na cidade de Curitiba, consiste no Sistema de 

Atendimento ao Trauma e Emergências – SIATE (ibid, p. 40).  

Ainda em 1990, o SIATE, reestruturou o APH em nível nacional, servindo de modelo 

para a criação do Programa de Enfrentamento às Emergências e Trauma (PEET) pelo 

Ministério da Saúde, com o objetivo de reduzir a incidência e a morbimortalidade por causas 

externas, através da intervenção nos níveis de prevenção, atendimento pré-hospitalar (APH), 

atendimento hospitalar e reabilitação (ibid, p. 41). 

  

 2.2 ASPECTOS LEGAIS 

 

É sabido que os aspectos legais são uma parte fundamental para o exercício de 

qualquer profissão. Dentro disso, a falta de uma legislação especifica acabou por se tornar 

uma barreira para o desenvolvimento do atendimento pré-hospitalar no país, uma vez que 

acabou contribuindo para a formação de varias estruturas de APH, cada uma com suas 

peculiaridades e sem um padrão nacional a ser seguido (RAMOS; SANNA, 2005, p.358). 

A partir de 1997, os serviços de atendimento pré-hospitalar prestados pelo Corpo de 

Bombeiros, começam a ser questionados pelos Conselhos Federal e Regionais de Medicina 

(CFM), pois esses serviços não tinham embasamento técnico suficiente para essa atuação, 
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onde no ano seguinte, 1998, com objetivo de normatizar a atividade médica na área de 

urgência/emergência no âmbito do pré-hospitalar, o CFM lança a resolução n. 1.529/98 

(CFM, 2010). 

Nos anos que se passaram foram criadas novas resoluções e portarias pelo Ministério 

da Saúde. Em 24 de julho de 1999 foi criada a portaria n.824 que normatizava o APH em todo 

país. Em maio de 2001, é promulgada a portaria n.737, definindo a política nacional de 

redução de morbimortalidade, em primeiro de junho do mesmo ano a portaria n.814 

estabelece a normatização dos serviços de APH móvel de urgências definindo princípios e 

diretrizes da regulação médica das urgências; em 5 de novembro de 2002 surge a n.2048/GM, 

que regulamenta o atendimento das urgências e emergências, além de descrever as atribuições 

de cada profissional; em 29 de setembro de 2003 são criadas as portarias n.1863/GM e 

n.1864/GM, onde a primeira institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, para ser 

implantada em todas as unidades federadas, respeitando as competências das três esferas de 

gestão e a segunda institui dentro da Política Nacional de Atenção às Urgências, o 

componente pré-hospitalar, através da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU-192) em todos os Municípios e regiões do território brasileiro (BRASIL, 

2010).  

Sobre 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 varias resoluções, onde uma delas, a n.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, 2010). 

O atendimento pré-hospitalar, através do COFEN, passa a fazer parte das 

especialidades de enfermagem, onde as diretrizes para a formação desses profissionais, não 

sendo dadas pelo próprio COFEN, foram deixadas implícitas pelo Ministério da Saúde, na 

resolução 260/2001, na descrição de atribuições desse profissional (BRASIL, 2010). 

Outra lei que não pode deixar de ser citada é a Lei do Exercício Profissional de 

Enfermagem, n.7498/86, onde ela vai estabelecer as funções privativas do enfermeiro como, 

por exemplo, 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, além disso, estabelece que a organização e direção de serviços e unidades de 

enfermagem é uma ação privativa do enfermeiro (BRASIL, 2010). 
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O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) em 22 de março de 2011, usando as 

atribuições que lhe são conferidas, 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. Ela resolve, 

por exemplo, no Art 1° 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 que estabelece sobre como se 

dará a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 

Enfermagem (COFEN, 2011). 

Em relação aos aspectos legais, pode-se perceber que 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, 2005, 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. 

 

2.3 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO APH 

 

O atendimento pré-hospitalar nos dias de hoje no Brasil, se estrutura em duas 

modalidades, que são o Suporte Básico à Vida (SBV) e o Suporte Avançado à Vida (SAV). 

Dentro dessas duas modalidades, SBV vai ser realizado por pessoas treinadas em primeiros 

socorros e vão estar sob supervisão médica, onde vão ser usadas manobras não invasivas para 

preservação da vida. No SAV, o atendimento vai ser realizado exclusivamente por médicos e 

enfermeiros, pois nessa modalidade, vão ser usadas manobras invasivas que são bem mais 

complexas e requerem maior conhecimento técnico-científico. Com isso, pode-se relacionar a 

atuação do enfermeiro à assistência direta ao paciente grave sob risco de morte (RAMOS; 

SANNA, 2005, p.358). 

Para haver o desenvolvimento dos serviços de emergência, há a necessidade de 

profissional qualificado que atenda as especificidades do cuidado de enfermagem, durante 

esse tipo de assistência, seja durante o APH ou remoção inter-hospitalar, visando à prevenção, 
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proteção e recuperação da saúde. Dentro do exercício da prática de enfermagem no APH, o 

raciocínio clínico para a tomada de decisões e a habilidade para executar as intervenções 

prontamente estão entre as competências mais importantes do profissional enfermeiro 

(GENTIL; RAMOS; WHITAKER, 2008, p.192). 

Em outros países como a França, os enfermeiros começam a adquirir competência no 

atendimento às urgências, ainda na graduação em enfermagem, adquirindo também, em 

unidades de cuidados intensivos e em práticas de suporte avançado de vida. No seu sistema de 

atendimento às urgências, Services d´ Aide Medicále Urgente, os enfermeiros que trabalham 

nesse serviço, são especializados em anestesiologia (SAMU de France). 

Com relação ao conhecimento científico, segundo dados obtidos de uma pesquisa feita 

através de um questionário sobre conhecimentos e habilidades, o conteúdo teórico juntamente 

com as habilidades necessárias para praticar a clínica em APH, fundamentadas na Portaria n° 

2.048 do Ministério da Saúde, foram classificados pelos enfermeiros entrevistados como 

básico ou complementar. Nessa mesma pesquisa as manobras de reanimação 

cardiorrespiratória básica e a manipulação de equipamentos necessários ao atendimento de 

urgência foram considerados por 84% dos enfermeiros como básicos (GENTIL; RAMOS; 

WHITAKER, 2008, p.194). 

Ainda dentro desse questionário, por exemplo, medidas para controle da disfunção 

respiratória grave e manejo dos equipamentos de suporte ventilatório básico e avançado; 

sinais de disfunção respiratória prevalente na criança; urgências traumáticas em pacientes 

adultos, gestantes, idosos e criança ou sinais de gravidade da vitima traumatizada; como 

atender inicialmente e quais são as técnicas de manejo de um paciente traumatizado grave e 

etc, foram considerados por 80% dos enfermeiros entrevistados como sendo questões básicas 

(ibid, p. 194-195). 

Nessa pesquisa, os enfermeiros sugeriram como conteúdos complementares, além dos 

já definidos na portaria n° 2.048, capacitação para identificação de sinais de doenças 

cardiológicas agudas por eletrocardiograma-ECG (leitura e interpretação); atendimento a 

múltiplas vítimas; uso de equipamento de proteção individual (EPI) específico, utilização de 

escalas/índices de trauma como, por exemplo: Escala de coma de Glasgow e gestão da 

assistência e serviço em APH. Apesar de intubação orotraqueal e nasotraqueal, punção de 

alívio e drenagem torácica, flebotomia, punção cricóide e utilização de marcapasso 

transcutâneo, terem sido considerados como habilidades complementares, vale ressaltar que a 

execução desses procedimentos deve ser feita exclusivamente pelo médico (ibid, p.195). 
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Thomaz (2000, p.60-61) diz que dentro da equipe de atendimento pré-hospitalar o 

enfermeiro é um participante ativo e que junto com a equipe é responsável pela assistência 

que é prestada as vítimas. Além disso, vai atuar em situações relacionadas à restrição de 

espaço físico e em diferentes ambientes, em situações limite de tempo, da vítima e da cena, 

onde terão que ser tomadas decisões imediatas, baseadas em conhecimento e rápida avaliação. 

Com relação ao perfil e formação, no que diz respeito ao atendimento pré-hospitalar, como 

em outras especializações, são exigidas características gerais como experiência profissional e 

habilidade. Já outras características importantes para quem atua no atendimento pré-hospitalar 

são: capacidade física, de lidar com o estresse, de tomada de decisão imediata, de definição de 

prioridades e de trabalho em equipe, como por exemplo, a necessidade de atuação com outros 

profissionais de áreas distintas como: policiais, companhia de energia elétrica e etc. 

Seja no Brasil ou em outros países que estão mais adiantados no sistema de APH, o 

caminho percorrido desde a inserção do enfermeiro nessa área, ainda está por ser consolidado. 

Contudo, já se pode vislumbrar que, em poucos anos de atuação nesses serviços no país, a 

participação do enfermeiro tem constantemente se ampliado e se tornado imprescindível e 

definitiva (RAMOS; SANNA, 2005, p.358). 

 

2.4 ENSINO DE APH NA ENFERMAGEM 

 

A enfermagem está atravessando um momento de transição no que diz respeito ao 

amplo campo de conhecimentos necessários, aos procedimentos permitidos e à abrangência 

de suas atividades. A associação dessa abrangência à pressão exercida pelo mercado de 

trabalho tem gerado a necessidade do profissional se especializar em uma área de interesse e 

isso tem levado a estruturação de vários programas de aperfeiçoamento (SOUSA et al, 2009, 

p. 216-217). 

Mesmo baseada em treinamento sólido e associado a habilidades, prática e 

conhecimentos, a experiência não fornece o background satisfatório para o enfermeiro da área 

de emergência enfrentar a diversidade de problemas inerentes a esse serviço. Nessa área tão 

abrangente e vasta, que envolve o atendimento a inúmeras emergências sejam elas traumáticas 

ou não, ser competente não é suficiente. É preciso aprimorar-se progressivamente (ibid, p. 

217). 

Dentro disso, o enfermeiro de emergência, que é uma especialização em 

desenvolvimento, é o centro da equipe de enfermagem, planejando os procedimentos de 

intervenção de enfermagem, acompanhando o preparo dos equipamentos e coordenando a 
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equipe. Para isso, esse profissional precisa combinar capacidade intelectual, habilidades 

técnicas, liderança, iniciativa, criatividade e responsabilidade para tomar decisões rápidas e 

apropriadamente (ibid, p. 217).  

A atuação do enfermeiro no pré-hospitalar e inter-hospitalar vem aumentando a cada 

ano, e isso se dá em grande parte pela contínua melhoria do atendimento prestado por esses 

profissionais. Em relação a isso, deve-se destacar a importância dos conhecimentos teórico-

práticos, que estes profissionais acumulam, e que são de grande valia para uma atuação segura 

e rápida.  

Um grande ganho em relação a isso foi a criação em abril 2003 do Colégio Brasileiro 

de Enfermagem em Emergência (COBEEM), sendo uma sociedade civil de direito privado, de 

caráter científico, sem fins lucrativos, direcionada para profissionais da enfermagem que 

atuam ou não na área de emergência, tendo como finalidade reunir profissionais de 

enfermagem interessados e/ou envolvidos na pesquisa, ensino, gerenciamento e prática da 

assistência de enfermagem em emergência (COBEEM, 2011).  

O Cobeem tem como principais objetivos: definição de padrões em excelência nos 

cuidados da emergência; realizar cursos, congressos e outros eventos, objetivando o 

desenvolvimento profissional; atuar junto com outras instituições para a melhoria da prática 

de enfermagem na área de emergência; com base na legislação vigente e de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo conselho interno científico da instituição, conceder títulos de 

especialistas em Enfermagem em Emergência; promover a publicação de trabalhos científicos 

que sejam de interesse da especialidade, bem como divulgar as normas internacionais de 

tratamento a emergência, principalmente à parada cardiorrespiratória para os leigos; realizar 

educação permanente em cuidados voltados para emergência (ibid, 2011). 

O Cobeem é registrado no Coren/SP e na Academia Brasileira de Especialistas em 

Enfermagem (Abese), já realizou vários encontros científicos, Congressos, e em 2007 realizou 

o primeiro exame de Título de Enfermeiro Especialista em Emergência. Em abril de 2011 

com objetivo de promover uma excelência científica e melhorar a qualidade do atendimento 

Pré-hospitalar prestado pelos profissionais de enfermagem, o Cobeem realizou o 3° 

Congresso Brasileiro de Enfermagem em Emergência, que foi realizado paralelamente com o 

1° Congresso Internacional de Enfermagem em Emergência e ao 1° Congresso de Fisioterapia 

em Emergência (ibid, 2011). 
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A pesquisa descritiva segundo Bardin (2002, p.70), observa, registra, analisa e 

correlaciona fenômenos ou atos do mundo, em especial, do mundo humano, não havendo a 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa para Pádua (1996, p.29) nada mais é que toda atividade que está voltada 

para a solução de problemas; como, por exemplo, atividades de busca, indagação, 

investigação, inquiridação da realidade, sendo assim, é a atividade que nos vai permitir, 

dentro do âmbito cientifico, elaborar um conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, 

que nos oriente em nossas ações e nos auxilie na compreensão desta realidade. 

Essa pesquisa foi de natureza descritiva, com abordagem qualitativa sobre a atuação do 

enfermeiro no atendimento pré-hospital de emergência. 

Para Figueiredo (2004, p.107) as pesquisas qualitativas trabalham com dados não 

quantificáveis, coletando e analisando materiais narrativos e não muito estruturados, ou seja, 

não necessitam tanto assim de uma estrutura, porém requerem o máximo envolvimento do 

pesquisador. Sendo assim, esse tipo de pesquisa vai produzir grandes quantidades de dados 

narrativos, não precisando de grandes amostras, uma vez que o pesquisador qualitativo tem 

que evitar o controle da pesquisa, para que o estudo se mantenha no contexto naturalista. 

Para Gil (2008, p.175), os dados analisados nas pesquisas experimentais e nos 

levantamentos são quantitativos essencialmente, porém, com as pesquisas definidas como 

estudos de campo, estudos de caso, pesquisa-ação ou pesquisa participante, não acontece o 

mesmo. Nestas, os procedimentos analíticos são principalmente de natureza qualitativa. Não 

há formulas ou receitas predefinidas para orientar os pesquisadores como ocorre nas pesquisas 

experimentais e levantamentos. Assim a análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a 

depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador. 
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interferência do pesquisador. Este tipo de método procura descobrir com precisão possível, 

sua conexão e relação com os outros e sua natureza e características. 

Esse tipo de pesquisa se mostrou mais interessante para atingir os objetivos que foram 

propostos no trabalho, com o objetivo de evitar limitações que poderiam surgir. 

Com o objetivo de compreender como os enfermeiros que atuam especificamente no 

atendimento pré-hospitalar de emergência, pelo treinamento recebido pelos mesmos, assim 

como por tal atividade constituir seu cotidiano, foram selecionados como sujeitos os 

enfermeiros do Quadro de Oficiais de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Rio de Janeiro (CBMERJ) que atuam nas ambulâncias intermediárias e o cenário desse estudo 

foi Organização de Bombeiros Militar-Grupamento de Socorro de Emergência (GSE), pois 

nesse cenário presumiu-se que estavam a maior parte dos profissionais que trabalham no 

atendimento pré-hospitalar. 

A escolha dos oficiais enfermeiros se deu pelo acesso às Organizações Bombeiro 

Militar (OBM), pois por se tratar de uma instituição militar, o acesso foi limitado com 

horários e dias, evitando alterar a rotina desses profissionais. A expectativa foi que os oficiais 

enfermeiros tivessem disponibilidade para que os dados pudessem ser obtidos de forma 

integral. 

Nesse trabalho foi utilizado como técnica de coleta, um questionário contendo seis 

perguntas sendo 5 abertas e 1 fechada (APÊNDICE 1), onde as abertas possibilitaram que os 

sujeitos expressassem sua opinião e possibilitaram  maior exploração das informações, do 

cotidiano do trabalho. Inicialmente, a meta era que dez sujeitos respondessem ao questionário, 

porém o acesso foi limitado pelos horários e dias disponíveis, com isso o estudo contou com 

seis sujeitos.  

Esta pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense para sua apreciação e eventuais 

adequações, conforme a determinação da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Após análise realizada pelo comitê, que deu parecer favorável ao desenvolvimento da 

pesquisa, através do protocolo de número: CEP-CMM/HUAP n° 100/11 CAAE: 

0104.0.258.000-11 (ANEXO 1), iniciou-se a coleta das informações. Foi elaborado um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual constaram de identificação do sujeito, título do 

projeto, identificação dos responsáveis pelo projeto, o objetivo da pesquisa, procedimentos 

necessários à realização, e os benefícios do estudo (APÊNDICE 2).  

No que diz respeito à resolução 196/96 o pesquisador se responsabilizou pela 

preservação das informações coletadas na pesquisa durante o período de três anos, sendo que 
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em todos os momentos da elaboração do estudo foi mantido o anonimato dos sujeitos 

participantes. Objetivando assegurar a confidencialidade no que concerne a identidade dos 

participantes da pesquisa, o nome foi codificado numericamente de 1 a 10, precedido da letra 

S que significa sujeito. Exemplificando: S1= sujeito1. 

Após a aplicação do instrumento de coleta e leitura das informações foi realizado o 

tratamento e análise onde as falas foram organizadas de forma a identificar características 

emergentes que pudessem ser discutidas nos resultados desta pesquisa. A fim de atender ao 

objetivo; buscou-se; através deste material; compreender a atuação dos enfermeiros, com isso, 

constituíram-se três categorias, que são descritas na seção seguinte. 
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Nesta seção serão abordados os assuntos emergentes que se situam em: tipos de 

atendimentos, atuação junto ao paciente e autonomia.   

 

4.1 LIDERANÇA NO ATENDIMENTO DIRETO 

 

Seja por mal súbito, violência ou acidentes, o reconhecimento da efetividade da 

assistência precoce às pessoas em situação de emergência, resultou no surgimento de vários 

serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, de atendimento pré-hospitalar (APH). 

(GENTIL; RAMOS; WHITAKER, 2008, p.192) 

Como já foi citado nesse estudo, a atuação dos enfermeiros no atendimento pré-

hospitalar (APH) começou junto as grandes guerras do início do século 20, mas a atuação do 

mesmo no país dentro dessa área só começou a ganhar ênfase entre as décadas de 80 e 90, 

com a estruturação desse tipo de atendimento. 

O serviço de APH tendo em vista que envolve ações que objetivam o cuidado e 

tratamento, historicamente, se constitui numa forma de atendimento multidisciplinar. Em uma 

situação de emergência que tem como objetivo final a cura, que pode ser alcançada por meio 

de tratamento, esta não poderá realizar-se se não for subsidiada pelo cuidado. Portanto, na 

assistência pré-hospitalar acredita-se que existem cuidados de enfermagem que, sob 

supervisão, orientação e decisão do enfermeiro devem ser classificados como sendo simples 

ou complexos para então ser prestado pelo profissional de enfermagem devidamente 

capacitado (MARTINS, 2004, p.95-96). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação aos tipos mais comuns de atendimento, foram citados pelos sujeitos: Mal 

súbito que é um atendimento relacionado à clínica onde vão ser encontrados vários tipos de 
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ocorrências (crise hipertensiva, por exemplo) e atendimentos relacionados à causa externa que 

levam ao trauma como: queda da própria altura, síncope e crise de embriaguês. Isso pode ser 

percebido nas falas:  

S.1: 1° mal súbito (atendimento clínico), 2° causa externa (trauma). 

Acidente de transporte, queda, colisão. 

S.3: Os tipos mais comuns de atendimento são o mal súbito 

(hipoglicemia, AVE, IAM, HAS) e atendimento de atropelamento na 

parte do trauma. 

S.5: Atendimento de demandas clínicas diversas em domicílio ou em 

vias públicas [...].  

 

Apesar de um dos sujeitos ter relatado que os tipos de atendimentos variam de acordo 

com o local e o período de atuação, ainda assim os tipos mais comuns citados foram os 

mesmo:  

S.6: O perfil de atendimento depende da área abrangente e do período 

da semana [...], onde eu atuo, tem-se uma incidência maior de casos 

clínicos como convulsão, hipoglicemia, crises hipertensivas [...] e 

atropelamentos de segunda a sexta pela quantidade de pedestres [...]. 

 

É sabido que a maioria dos atendimentos feitos é relacionada a causas agudas, sejam 

traumáticas ou clínicas, e que se a assistência não for prestada rapidamente podem acarretar 

grandes danos com a piora do quadro, devido à demora do atendimento. 

Em relação às atribuições durante o atendimento, as falas dos sujeitos se repetem, visto 

que há uma resposta comum em relação ao atendimento a qual trata da participação direta e 

ativa, no decorrer da assistência, exemplo: liderança da equipe, manter o bem estar da 

guarnição,  ser o responsável pelos equipamentos, realização do exame físico, orientar o tipo 

de abordagem e como vai ser feita, etc. Em relação a este aspecto, a fala de um dos 

enfermeiros, de  maneira geral, consegue englobar as demais:  

 

S.4: Como chefe de guarnição de uma viatura intermediária, minhas 

atribuições são basicamente: liderar a equipe de socorro, zelar pela 

segurança dessa equipe, zelar pelos equipamentos da viatura, 

confirmar através de ligação telefônica eventos que não foram 

regulados [...], realizar exame físico completo no paciente, regular o 
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evento e decidir junto com o médico regulador o destino do paciente 

[...], apresentar o paciente ao médico do hospital de referência, 

justificando o motivo da remoção e possíveis diagnósticos, preencher o 

Relatório de Atendimento Pré-Hospitalar. 

 

Dentro dessa fala, focando a questão da liderança, é entendido que para o enfermeiro 

desenvolver sua prática profissional, principalmente, em setores onde o trabalho é dinâmico, a 

equipe médica e de enfermagem necessitam atuar de forma sincronizada, em muitas situações 

o atendimento deve ser rápido, pois o paciente encontra-se em estado crítico com risco 

iminente de vida; algumas habilidades precisam ser desenvolvidas e entre elas frisa-se a 

liderança (WEHBE; GALVÃO, 2005, p.33-34).  

Segundo pesquisa feita por Gelbcke e cols. (2009, p.137), ao se debater a importância 

da liderança da enfermagem em ambientes de cuidados críticos, estiveram presentes questões 

do líder como motivador do grupo tanto no depoimento dos enfermeiros como dos 

professores. Para tanto, liderar é saber, administrar, organizar o trabalho em equipe, tendo em 

vista um atendimento eficiente, pois o líder é o ponto de apoio para a equipe, seja na educação 

ou na coordenação do serviço, estimulando a equipe para desenvolver plenamente seu 

potencial, o que influenciará diretamente na qualidade da assistência.  

É sabido que na realidade do APH, por vezes, pode-se encontrar pacientes em 

ambientes hostis com estado crítico que necessitarão de cuidados imediatos e, portanto, saber 

liderar a equipe em meio a essas dificuldades, se mostra muito relevante nessa área.  

 

4.2 INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO NA PRÁTICA 

 

Segundo Thomaz (2000, p.62), no ambiente pré-hospitalar, a prática de enfermagem 

não envolve apenas competência no cuidado do paciente e habilidade bem treinada, mas 

também prepara para enfrentar desafios que não são encontrados no ambiente hospitalar. 

Atualmente existem vários cursos como, por exemplo, o Advanced Cardiac Life Support 

(ACLS) que envolvem treinamentos relacionados ao inusitado, e têm como objetivo, treinar o 

enfermeiro para lidar com situações inesperadas que exigem um alto nível de resolutividade 

para o cuidado com o paciente. 

Em relação à influência do treinamento na prática, pode-se fazer uma comparação da 

fala do autor acima com a fala de um dos sujeitos que vai expressar, de maneira geral, as dos 

demais que diz:  
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S.1: Treinamento direciona as ações por mim praticadas. 

 

Ou seja, o treinamento vai ter grande influência na hora do atendimento direto à vítima, 

pois a tomada de decisão em APH tem que ser rápida e acertada, priorizando o tratamento 

mais eficaz possível com o objetivo de minimizar as seqüelas ou até mesmo evitá-las, 

proporcionando futuramente melhor qualidade de vida. 

Na cena de atendimento a um paciente grave, sabe-se que não há tempo para o 

aprendizado, logo, é necessário que o profissional domine a técnica, os equipamentos, 

materiais e seja treinado freqüentemente; principalmente, nas técnicas mais difíceis, 

complexas e, por isso, menos utilizadas no dia-a-dia, é o mínimo aceitável (SOUSA et al, 

2009, p. 164). 

O profissional, na busca do cuidado seguro, precisará dominar 3 circunstâncias: o 

equipamento, a técnica e o paciente. O paciente está, muitas vezes, sadio antes do momento 

do acidente e, portanto, despreparado, é o único sobre o qual não se pode ter o controle 

prévio, porém o correto preparo do profissional e manejo do equipamento pode favorecer o 

cuidado prestado e a avaliação e, com isso, beneficiar a vítima (ibid, p. 164). 

Dentro desse contexto, o treinamento foi citado por um dos enfermeiros como forma de 

estar sempre relembrando os procedimentos e condutas, principalmente, das condições de 

emergência que não são muito comuns, mas que podem levar à morte:  

 

S.4 [...] auxilia na manutenção das sequências de ações em 

determinados eventos, não muito rotineiros durante os plantões, mas 

que podem envolver risco eminente de vida. 

 

Isso mostra a consciência do profissional em manter sempre atualizado o conhecimento 

seja ele, teórico ou prático, o que vai lhe possibilitar prestar um atendimento com mais 

segurança visto que esse profissional estará sempre relembrando e atualizando seu 

conhecimento científico. 

A importância da avaliação de tempo decorrido até a morte é muito ressaltada na 

disposição trimodal de óbitos, uma vez que, a gravidade das lesões e o tempo decorrido até o 

atendimento definitivo, são considerados fatores de influência para o acontecimento de morte 

precoce ou tardia (MALVESTIO, 2005, p. 18).  

 Em relação a isso o treinamento foi relatado como uma forma de manter a agilidade do 

atendimento uma vez que o mesmo vai determinar as ações a serem tomadas, priorizando 
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sempre a melhor conduta, onde o treinamento possibilita sequenciar quais os melhores 

procedimentos a serem realizados visando a estabilização precoce do paciente para mantê-lo 

viável até a chegada ao hospital, diminuindo assim o tempo de cena. Essa diminuição no 

tempo de cena pode abrandar ou até mesmo evitar sequelas oriundas de lesões mais graves, 

melhorando o prognóstico do traumatizado, ou até mesmo diminuindo a taxa de mortes 

precoces:  

S.5 [...] avaliação das situações de forma objetiva para a tomada de 

resolução imediata e clareza de procedimentos.  

 

Ou seja, ele condiciona o profissional a tomar decisões acertadas em períodos curtos de 

tempo, visto que possibilita o desenvolvimento de raciocínio mais dinâmico. 

Duas respostas chamaram a atenção, onde um dos sujeitos, apesar de relatar que o 

treinamento ajuda na hora de encarar a prática, fez uma observação afirmando que durante a 

sua formação não teve matérias que conseguiram sanar a necessidade de conhecimento 

teórico, nem de uma prática razoável:  

 

S.2 [...] embora durante a universidade tivesse matérias cujo foco era 

emergência pré-hospitalar, estas eram superficiais e sem equipamentos 

que contextualizassem a prática vivida dentro da ambulância e no 

atendimento de rua.  

 

O sexto participante também ressalta a importância do treinamento na prática, porém, 

na continuação de seu depoimento relata que nunca teve contato com nenhum tema que 

abordasse o atendimento pré-hospitalar durante sua formação:  

 

S.6 [...] durante a minha formação acadêmica, nunca foi abordado o 

tema ‘atendimento de enfermagem no pré-hospitalar’, então antes de 

entrar para o CBMERJ não possuía nenhum conhecimento sobre 

atuação direta [...].  

 

Isso chamou a atenção, devido à familiaridade destas falas com a vivência do autor 

deste estudo o qual, durante a graduação, teve contato com poucas matérias que o 

preparassem de maneira adequada tanto teoricamente com na prática, uma vez que a matéria 

que abordava esse assunto não fazia parte do currículo obrigatório. Essas falas são bem 
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preocupantes, pois mostram que os cursos de graduação dos sujeitos ficaram aquém do 

esperado para os enfermeiros que atuam nessa área. 

Talvez uma alternativa para melhorar a formação dos enfermeiros dentro dessa área, 

seja a realização de convênios da Universidade com instituições que trabalham dentro do 

APH. Esta aliança poderia contribuir para melhor formação tanto no aspecto teórico com a 

realização de trabalhos científicos e incentivo a participação de congressos, quanto prática, 

com estágios supervisionados em ambulâncias. 

De maneira geral, percebe-se que o treinamento vai influenciar em vários aspectos a 

prática dos profissionais enfermeiros que atuam no APH, pois vai agilizar e orientar a 

assistência, relembrar as mais variadas condutas e manter a atualização do conteúdo. Isso 

poderia evitar a defasagem dos profissionais, mantendo assim a qualidade do atendimento. 

 

4.3 AUTONOMIA E TOMADA DE DECISÕES  

 

Thomaz (2000, p.61) em seu estudo, diz que segundo a Emergency Nurses Association 

o grau de independência ou dependência nas intervenções do enfermeiro está relacionado com 

a política de educação e das instituições e com as ações práticas da enfermagem. Onde entre 

as preposições está a criação de protocolos de atendimento, que têm possibilitado um maior 

grau de autonomia na atuação do profissional enfermeiro.  

Em relação às falas dos enfermeiros sobre os fatores que contribuem para sua 

autonomia e como seria o grau da mesma têm-se:  

 

S.1: O fato de o enfermeiro ser o líder (Oficial) da viatura e ter 

liberdade para determinar ações de protocolo, O enfermeiro [...] do 

CBMERJ tem uma boa autonomia, o que facilita na tomada de 

decisões.   

S.3: Como socorro sem a presença do médico, tenho grande 

autonomia.  

 

Isso mostra que o desenvolvimento de protocolos e a liberdade para seu uso, 

dependendo é claro da política de cada instituição, vai contribuir para um aumento da 

autonomia do enfermeiro. 

Pode-se destacar que ainda há certa falta de regulamentação a respeito de protocolos e 

rotinas a serem desempenhadas pelo enfermeiro no atendimento sem a presença do médico. 
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As propostas de protocolos que existem no Brasil se originam quase sempre de modelos 

estrangeiros, sendo na sua maioria norte americano, onde o enfermeiro tem uma autonomia 

distinta da autonomia do enfermeiro no Brasil. Os atuais “suportes intermediários” que estão 

em desenvolvimento encontram ainda impedimentos, na prática (SOUSA et al, 2009, p. 82). 

O que pode ser percebido também, em relação a uma maior autonomia, é que as ações 

oriundas de protocolos, variam de acordo com cada instituição, é que as condutas que são 

seguidas a partir dos mesmos, vão limitar o pensamento crítico nas tomadas de decisão em 

situações que fogem do que está protocolado, pois se deve ter conduta para cada situação 

específica e ponto. Desta forma, percebe-se a pouca flexibilidade, visto que nas situações que 

não se encaixam no protocolo, o que deve ser feito, parte da consulta com o médico regulador. 

Em outras falas foi relatado que a regulação médica, além de pontos positivos, 

apresenta pontos negativos em relação à autonomia:   

 

S.2: Existe uma determinação da obrigatoriedade de se regular todos 

os eventos (que é um ponto positivo, pois a ligação fica gravada e te 

respalda, tanto eticamente como legalmente) [...]. A partir dos relatos 

que são passados para a regulação secundária, existe um médico do 

bombeiro que irá intervir junto à assistência, o que culmina, às vezes, 

em determinação de levar o paciente para o hospital, podendo o mesmo 

ser liberado com orientação (ponto negativo), [...] visto que o ato do 

poder de decisão temos que ficar subordinados ao oficial médico da 

regulação secundária.  

S.5: Acredito que seja uma autonomia intermediária, uma vez que é 

influenciada tanto pela avaliação, que me cabe das situações 

apresentadas, quanto pela interlocução com a regulação médica, pois 

somente após esta, chega-se ao desfecho do caso. Esta interlocução, 

que é variável, depende da capacidade do regulador de compreender 

estas mesmas situações [...] e ter coerência de procedimentos [...] em 

busca de resolutividade.  

S.6: O enfermeiro no pré-hospitalar possui um grau elevado de 

autonomia, porém esbarra nas funções privativas da medicina como 

prescrição de medicamentos e acesso à via aérea avançada. 
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 Apesar dos relatos dos sujeitos afirmarem que o enfermeiro que atua no CBMERJ tem 

uma boa autonomia, fato que irá culminar sem dúvidas para a melhora do atendimento 

prestado, (as ações poderão ser determinadas com mais segurança), entretanto, relatam que 

essa autonomia esbarra no limitado poder de decisão que lhes é conferido, pois acabam 

ficando subordinados ao oficial médico da regulação. Soma-se a isto o fato de não poderem 

realizar determinados procedimentos ou terem determinadas condutas, pois muitas delas são 

privativas do médico. 

No contexto dos setores de emergência, a atividade de enfermagem exige 

especialização, experiência administrativa e na área intervencionista e contínuo 

desenvolvimento, o que envolve estudo e atualização frequente, tanto nas técnicas de gestão 

modernas e nas tecnologias que vem sendo incorporadas rapidamente ao cuidado, quanto na 

área clínica (SOUSA et al, 2009, p. 217). 

O grau de autonomia e os fatores que contribuem para a mesma foram relatados por 

um dos sujeitos como sendo dependentes do nível de conhecimento apresentado pelo 

profissional, uma vez que quanto mais conhecimento, mais seguro o profissional vai estar na 

hora de avaliar e tomar as decisões/condutas ou realizar algum tipo de procedimento. Além 

disso, passará mais segurança para o médico regulador, devido ao conhecimento demonstrado 

por ele:  

S.4: A autonomia depende do nível de conhecimento e segurança do 

socorrista. Como procuro sempre me atualizar e estudar acerca de 

exame físico e sintomatologias clínicas e traumáticas, tenho um grau de 

autonomia elevado/satisfatório, já que a segurança de minhas hipóteses 

diagnósticas tem credibilidade junto ao médico regulador [...]. 

 

A questão do profissional enfermeiro que tem o domínio do conhecimento científico e 

o demonstra no seu dia-a-dia, durante a assistência, é um ponto positivo, pois desta maneira 

este profissional passa a ser mais valorizado dentro da equipe a qual pode demonstrar mais 

confiança nas condutas dele. Isso mostra que o profissional de APH, apesar das dificuldades,  

buscam o conhecimento de forma profunda.  

Falando exclusivamente dos fatores que contribuem para a autonomia, observam-se 

falas como:  

S.5: O conhecimento científico da clínica para aplicação as diversas 

demandas, o comando da equipe, a possibilidade de discussão do caso 

[...] com a regulação médica, a existência de alguns protocolos [...], 
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mesmo que pouco direcionados a atividade do profissional de 

enfermagem.  

S.4: [...] conhecimento no campo do exame físico e sintomatologia [...] 

e experiência profissional. 

S.3: [...] os estágios extracurriculares em unidade de emergência [...]. 

S.1: [...] ser o líder (oficial) da viatura [...]. 

S.6: [...] o fato de na ambulância ser a “chefe de guarnição” ou chefe 

do atendimento, ser o profissional responsável pela abordagem inicial 

e avaliação primária da vítima [...].  

 

Nota-se que os fatores que vão contribuir para a autonomia dos enfermeiros que atuam 

no CBMERJ são variados, onde entre eles vão estar: o domínio que o profissional tem do 

conhecimento científico, interação com a regulação médica, procedimentos e condutas que 

não competem ao enfermeiro e sim ao médico. Um fator importante é que no CBMERJ o 

enfermeiro como a própria fala dos sujeitos confirma é líder de viatura na ambulância 

intermediária, devido às competências apresentadas pelos mesmos, o que contribui para a 

melhora da autonomia. 

Destacando a relevância deste fator, o exercício eficaz da liderança pelo enfermeiro é 

fundamental para que o mesmo possa conduzir a equipe de enfermagem, em um local onde a 

tomada de decisão deve ser rápida, a assistência à vítima de trauma deve ser sincronizada, 

demandando do enfermeiro conhecimento científico e competência clínica. O enfermeiro é 

peça chave da equipe responsável pelo atendimento à vítima de trauma, assim sendo, o 

mesmo deve buscar aprimoramento em relação às habilidades de liderança, como por 

exemplo, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, comunicação, motivação e tomada 

de decisão (WEHBE; GALVÃO, 2005, p. 38). 

Em relação à atuação do profissional de enfermagem, o mesmo pode se deparar com 

questionamentos ou dilemas, principalmente em situações que este profissional se encontra na 

assistência pré-hospitalar e o estado da vítima é emergencial. Tal situação vai exigir a 

realização de certos procedimentos (como por exemplo, entubação endotraqueal) e não há a 

presença do profissional médico na cena (SOUSA et al, 2009, p. 79).  

Nesse trabalho, foi citado anteriormente que um estudo feito com enfermeiros sobre a 

execução de procedimentos em situações de emergência, muitos relataram como essencial a 

realização de algumas condutas e procedimentos que são privativos do médico. Em relação a 

isto, poder-se-ia abrir a discussão sobre: até que ponto deve ser o grau de autonomia do 



 

 

31 

enfermeiro? E como o aumento da autonomia do enfermeiro, a partir da realização de mais 

procedimentos e condutas, vai influenciar a assistência? Pois sabe-se que, em situações de 

emergência, tempo é vida e, muitas vezes, o profissional de enfermagem não realiza 

determinado procedimento que necessita de certa rapidez, visto a emergência da situação, pois 

falta amparo legal. 

Sobre essa discussão Dolor (2008, p. 107) comenta sobre a existência de uma 

modalidade evasiva quanto a debater e documentar certas situações delicadas alimenta um 

receio e a consequente perpetuação da conduta de omissão. De igual modo, a falta de uma 

discussão aberta, inibe a formação de um padrão de entendimento bioético, frente a essas 

situações. Não se deve esquecer que a retaguarda legal é fundamental para estabelecer a 

segurança jurídica das ações e relações dos profissionais em dificuldade. Não obstante, a 

legislação vigente se desenvolve e segue a reboque dos movimentos e anseios sociais; a partir 

de uma prática freqüente é que emergem projetos de leis e propostas de atualização do 

ordenamento jurídico dentro do APH. 

Ainda dentro do assunto da autonomia no APH, percebe-se que é muito instável dentro 

da enfermagem, pois é pouco delimitada e, além disso, acaba sendo influenciada por vários 

fatores. Fica claro também, que o domínio do conhecimento científico é de vital importância 

para a conquista de uma maior autonomia, pois aumenta a credibilidade junto à regulação 

médica ajudando a quebrar várias barreiras que impedem esse crescimento, uma vez que esse 

profissional mostra que estará apto a tomar decisões e determinar as ações da melhor maneira 

possível.  

Sem dúvidas, foi constatado que a regulação médica é de vital importância, pois muitas 

orientações podem ser dadas através da mesma, porém ela foi mencionada como fator 

limitador da autonomia do enfermeiro; pois, muitas vezes, esse profissional tem que aguardar 

“ordens”, ficando assim subordinado, o que vai limitar e muito sua atuação. 

Dentro do exposto anteriormente, o desenvolvimento do trabalho em equipe perpassa 

pela ocorrência da multidisciplinaridade, surgindo como modalidade de trabalho coletivo que 

se configura na relação recíproca entre as intervenções técnicas e a interação dos agentes. No 

bojo da relação de trabalhar em equipe, os profissionais constroem consensos que configuram 

um projeto assistencial comum, em torno do qual se dá a integração da equipe (CRISTINA, 

2006, p. 38). 
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 Na fala de alguns sujeitos, foi observado que temas relacionados à APH durante a 

graduação não são explorados de maneira adequada, ou às vezes nem são abordados, o que 

CONCLUSÃO 

 

O estudo apresentou como principais limitações a dificuldade de encontrar os sujeitos, 

devido à falta de disponibilidade de horários e dias e, por isso, nem todos responderam ao 

questionário e algumas respostas foram muito curtas e simples, impossibilitando uma análise 

mais extensa e profunda. 

Está evidente nos dias de hoje, que a demanda da população pelo atendimento pré-

hospitalar é cada vez maior, e para que esse serviço consiga prestar um atendimento de 

qualidade e sanar as necessidades das pessoas, deve contar com profissionais que detenham 

bom conhecimento científico e sejam bem capacitados. No Brasil, mais especificamente no 

Rio de Janeiro, pois é o Estado onde foi realizado o estudo, dentro dos sistemas de 

atendimento pré-hospitalar o enfermeiro faz parte da composição das equipes. 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, buscou-se entender como se dava a atuação 

do enfermeiro no APH, visto que este tem papel fundamental, e que essa ainda é uma área 

pouco explorada dentro da profissão. Apesar de divergirem em alguns aspectos, as respostas 

dos sujeitos foram bem semelhantes. 

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, os enfermeiros 

relataram que o mesmo é de grande importância, pois vai influenciar 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. 
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mostra certa deficiência na formação dos enfermeiros no que tange este aspecto. Dentro dessa 

perspectiva, uma proposta seria a criação de matérias obrigatórias que falem mais 

profundamente sobre APH, no currículo de graduação, e que direcione para a atuação do 

enfermeiro, tentando desta 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, percebe-se que ela vai depender de vários fatores, como 

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

independência foi citada pelos sujeitos como sendo boa, sendo aumentada pelo uso de 

protocolos e em particular no CBMERJ, onde os enfermeiros são chefes de viatura, porém 

esbarrava principalmente na regulação médica, uma vez que ficam subordinados a ela para 

tomada de certas condutas e também na realização de alguns procedimentos que são 

privativos do médico.  

Em relação a esses aspectos, pode-se vislumbrar que a atuação do enfermeiro dentro do 

APH pode ser ampliada uma vez que haja uma melhor capacitação desses profissionais, ainda 

na graduação, pois os sujeitos expõem que o tema é pouco abordado. Os profissionais que 

atuam nessa área estão sempre buscando o conhecimento e provando na prática, mesmo com 

todas as adversidades, que o enfermeiro pode tomar decisões acertadas sem necessariamente 

depender da regulação médica. 

É claro que essas questões ainda precisam ser discutidas mais profundamente, porque 

existe todo um aspecto legal.  E, a todo o momento, deve-se repensar nas intervenções do 

enfermeiro, seja através de protocolos ou do pensamento crítico, não apenas visando o 

aumento da independência, mas também a melhoria do atendimento prestado.   
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8.1 APENDICE I:  

QUESTIONÁRIO 

Dados pessoais 

Nome: 
Idade: 
Tempo de formado: 
Onde atua: 

Perguntas 

1-Qual(is) são os tipos mais comuns de atendimento? 

 

 

2-Qual(is) são suas atribuições durante o atendimento? 

 

 

3-Você fez algum treinamento/capacitação? 

(  ) Sim   (  ) Não        ONDE? 

4-Esse treinamento/capacitação, como influenciou sua prática? 

 

 

5-Na sua atuação como você avalia o seu grau de autonomia? 

 

 

6-Que fatores contribuem para sua autonomia? 
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8.2 APÊNDICE II 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Atuação do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar de Emergência 
Pesquisador Responsável: Profa Ms Robson Damião de Souza 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 
Telefone para contato: (21) 9944-4150/ 9300-4353 
Nome do voluntário:____________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos  R.G__________________________________ 
 

O Sr. está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “ Atuação do Enfermeiro no 

Atendimento Pré-Hospitalar de Emergência”, de responsabilidade do pesquisador Profª Ms Robson 

Damião de Souza. Os objetivos da pesquisa são 1) descrever a atuação do enfermeiro em APH; 2) 

Descrever o processo de capacitação dos profissionais que atuam em APH; 3) Analisar a autonomia do 

Enfermeiro durante o APH. Esta pesquisa justifica-se, pois achei necessário estudar sobre a atuação do 

enfermeiro nessa área e como o aumento da autonomia desse profissional principalmente com relação 

à administração de fármacos pode trazer benefícios para os pacientes. Além disso, na graduação, pelo 

menos na Universidade Federal Fluminense (UFF), não temos em nosso currículo matérias 

obrigatórias que nos preparem enquanto profissionais enfermeiros para atuar no atendimento pré-

hospitalar de emergência. Para tanto será aplicado um questionário para a obtenção de dados 

necessários. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de 

qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa. Os 

resultados da pesquisa serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas científicas. A retirada do 

consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso 

traga prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todos os dados de identificação e informações 

relacionadas à privacidade do entrevistado. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma 

retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro 
ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 
descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

                                                                        

  __________________________________          _____________________________________               
(Entrevistado)                                            Rodrigo Pereira Costa Taveira 

                                                                                        (Responsável por obter o consentimento) 
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42 

9.1 ANEXO I 
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