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RESUMO 
Estudos sobre qualidade de vida na área de saúde aumentaram nos últimos 
anos. Este fato pode ser relacionado aos novos padrões que têm influenciado as 
políticas e as práticas na atualidade. Os enfermeiros estão expostos ao estresse 
organizacional como outros trabalhadores, porém se deparam com uma 
exigência emocional adicional devido à natureza da profissão, pois suas 
atividades são marcadas por riscos de ordem biológica, física, química, 
ergonômica, mecânica, psicológica e social. Entre os serviços de emergência, 
têm-se o Atendimento Pré-Hospitalar (APH), que, no Brasil, é representado pelo 
Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU). Trata-se de uma revisão 
bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, com o objetivo de descrever 
sobre a vivência do enfermeiro socorrista no âmbito pré-hospitalar no serviço de 
atendimento móvel de urgência (SAMU). Acredita-se que os resultados 
divulgados neste estudo possam colaborar no entendimento dos fatores que 
interferem na vivência desses profissionais, podendo, dessa forma, propor 
mudanças para a melhoria da problemática. 
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ABSTRACT 
Studies on quality of life in health have increased in recent years. This fact may 
be related to the new patterns that have influenced the politics and the practices 
in the present time. Nurses are exposed to organizational stress as other workers 
but are faced with an additional emotional requirement due to the nature of the 
profession, because their activities are marked by biological, physical, chemical, 
ergonomic, mechanical, psychological and social risks. Among the emergency 
services, there is Pre-Hospital Care (APH), which, in Brazil, is represented by the 
Mobile Emergency Care Service (SAMU). This is a bibliographic review of a 
descriptive and explanatory nature, with the purpose of describing the experience 
of the first-aid nurse in the prehospital setting in the emergency mobile service 
(SAMU). It is believed that the results disclosed in this study can contribute to the 
understanding of the factors that interfere in the experience of these 
professionals, and may, therefore, propose changes to improve the problem. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O serviço de atendimento pré-hospitalar, é um atendimento de 

emergência, realizado a vítimas em situações clínicas ou traumas, no próprio 

local do incidente ocorrido, ou ainda no percurso até o local de tratamento 

definitivo, consiste em um atendimento especializado, realizado por profissionais 

capacitados, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e militares do 

corpo de bombeiros (ABREU et. al., 2012).  

o Atendimento Pré-Hospitalar (APH), é toda e qualquer assistência 

prestada, de forma direta ou indireta, fora de ambiente hospitalar, mediante 

diversos métodos disponíveis, em resposta a uma solicitação, compreendendo 

desde um auxílio médico até o envio de uma unidade móvel de suporte básico 

ou avançado, visando sempre manter a vida ou minimizar sequelas futuras 

(DUARTE et. al., 2012).  

No Brasil, esse tipo de atendimento surgiu segmentado e desvinculado da 

saúde, sendo tradicionalmente exercido pelos bombeiros, até que o Ministério 

da Saúde, em setembro de 2003, instituiu o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU, baseado em modelos internacionais, ele regula os 

atendimentos de urgência, através do atendimento móvel (RAMOS; SANNA, 

2010).  A par desta problemática este estudo apresentou o seguinte problema de 

pesquisa: Como é a vivência do enfermeiro socorrista no serviço de atendimento 

móvel de urgência?  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO DO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR 

Acredita-se que as primeiras técnicas de primeiros socorros surgiram 

Antes de Cristo, tendo suas primeiras impressões situadas no Código de 

Hamurabi, aonde descrevia as atividades dos sacerdotes e médicos, sendo 

utilizado em toda antiguidade por gregos e hebreus (CALIL, 2007). 

Nos primeiros séculos depois de cristo é possível identificar na história, 

uma primitiva assistência por meio de carroças que funcionavam como 



ambulâncias, que eram bem diferentes das atuais que serviam de amparo para 

resgate de soldados que participavam das guerras (DOLOR, 2012). 

Surge posteriormente a Cruz Vermelha Internacional que tinha como 

finalidade de prestar socorro durante a Primeira Guerra Mundial, sendo 

“organização que, ao longo do tempo, demonstrou a necessidade de 

atendimento rápido aos feridos”, para que assim os soldados que se feriam 

fossem direcionados para o hospital mais próximo já com os primeiros socorros 

prestados (SANTOS, 2017). 

Já na Segunda Guerra Mundial, e que se tomou conhecimento de que os 

primeiros socorros deveriam ser iniciados no local aonde acontecesse a lesão 

ou o acidente, diminuindo 20% dos casos de mortes (SANTOS, 2017). 

Mas somente com o passar do tempo identificou-se a importância de 

prestar os primeiros socorros ainda no local aonde a vítima se encontrava, sendo 

estas técnicas utilizadas decisivas nas sequelas e até mesmo em casos de 

sobrevivência (ABREU et. al., 2012). 

Nós padrões atuais o atendimento pré-hospitalar, os primeiros 

atendimentos são oferecidos no local do acidente, aonde existe no local junto 

com a ambulância uma equipe multidisciplinar composta por socorristas 

médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde (SILVA et al, 

2010). 

A área de urgência e emergência constitui-se em um importante 
componente da assistência à saúde. A emergência médica está 
relacionada com problemas de saúde que necessitam de 
cuidados especializados imediatos para evitar a morte ou 
complicações graves no indivíduo, e a urgência médica é 
definida como aquela situação que afeta ou coloca em perigo a 
saúde de uma ou de mais pessoas (BAPTISTA, 2014, P.3). 

Com o passar dos anos evidenciou-se que o enfermeiro deve ser inserido 

na equipe de atendimento pré-hospitalar, sendo que no Brasil existe uma 

legislação aonde a assistência de atenção à saúde com o intuito de promover 

uma proteção a saúde (SANNA; RAMOS, 2015). 

O Corpo de Bombeiro no Brasil em meados de 1980, aonde se oferecia o 

serviço médico ainda em vias públicas, sendo o Estado do Rio de Janeiro o 

pioneiro em aderir tal medida publica de salvamento e socorro (SANTOS, 2017). 

Além do corpo de bombeiro existe ainda o SAMU que busca a assistência 

no âmbito domiciliar, que visa promover um atendimento rápido a vítimas de 



acidentes, que conta com um serviço especializado e devidamente treinado, 

sendo esta uma forma de política pública voltada para a saúde de urgência e 

emergência (SANTOS, 2017). 

 

2.2.  ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

O atendimento de urgência vem crescendo nos últimos anos 

mundialmente, devido a importância de os primeiros socorros serem decisivos 

para identificação dos sintomas e assim uma intervenção eficaz e coerente 

(SILVA et al., 2016). 

No ambiente hospitalar é de fundamental importância o atendimento 

realizado antes mesmo da chegada ao hospital para que assim as intervenções 

sejam realizadas de forma sintomática, fazendo com que o atendimento seja 

preciso podendo ser decisivo no diagnostico (SIMOES, 2015). 

Destaca-se assim, durante o acidente ao oferecer os primeiros socorros 

pode evitar que inúmeros prejuízos à saúde e a estabilidade do indivíduo, ou 

seja, um atendimento pré-hospitalar é fundamental para que sejam evitados 

futuros agravamentos de lesões (DOLOR, 2008). 

 

2.3.  ENFERMAGEM SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

Segundo Costa et. al., (2014) o profissional enfermeiro deve estar 

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. 

No âmbito da equipe de atendimento hospitalar é de suma importância a 

presença do enfermeiro para prestar os primeiros socorros e assim garantir 

maior probabilidade de sobrevivência das vítimas (OLIVEIRA, 2015). 

Esta incorporação da enfermeira no atendimento pré-hospitalar 
não é nova, como foi citado anteriormente, quando estas 
estiveram presentes nas grandes guerras; mas só é bem 
evidenciada no Brasil a partir da década de 90, quando a 
estruturação do atendimento às urgências/ emergências ganha 
um novo foco (SANNA; RAMOS, 2015). 



Quando existe um risco eminente de morte a presença do enfermeiro se 

torna indispensável, visto que o mesmo no local do chamado irá prestar os 

primeiros atendimentos a vítimas que são decisivo para a sobrevivência do 

acidentado (OLIVEIRA, 2015). 

A participação da enfermeira na estruturação dos serviços, 
desenvolvimento de ações educativas e gerenciamento desta 
modalidade de atenção ainda requer um esforço organizado 
para sua ampliação. É necessário expandir a atuação da 
enfermeira, não se restringindo puramente à prestação da 
assistência; mas estender-se à organização e gerenciamento do 
atendimento como o Suporta Básico à Vida (SANNA; RAMOS, 
2015). 

O enfermeiro que atua no ambiente pré-hospitalar desenvolve habilidades 

e competência no cuidado ao paciente clínico e politraumatizado, porém é 

preparado para enfrentar desafios que são encontrados diariamente nas ruas. 

Os conhecimentos agregados nas ruas, de atendimento pré-hospitalar e 

salvamento, proporcionam ao enfermeiro qualidades ímpares no atendimento 

aos acidentes, pois a sua atuação e de toda a equipe fará a diferença para o 

melhor prognóstico da vítima (COSTA et al., 2014). 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.   Objetivo Geral: 

 Descrever sobre a vivência do enfermeiro socorrista no âmbito pré-

hospitalar no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU).  

 

3.2.  Objetivos Específicos: 
 

 Caracterizar o SAMU; 

 Evidenciar a importância do enfermeiro socorrista no atendimento pré-

hospitalar;  

 Apresentar as dificuldades encontradas pelo enfermeiro na gerência da 

equipe de enfermagem no serviço Pré-Hospitalar Móvel. 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA  

 

 Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, 

sobre a vivência do enfermeiro socorrista no âmbito pré-hospitalar no serviço de 

atendimento móvel de urgência (SAMU). Os dados foram coletados de artigos 

científicos, monografias teses disponíveis nas bases de dados científicas online, 

BVS, LILACS e SCIELO.  

 Para a busca da literatura científica disponível, delimitou-se como 

palavras-chave: urgência, SAMU, enfermeiro, enfermeiro socorrista. Portanto, 

após a identificação da literatura disponível, a fim de selecionar os artigos para 

leitura, delimitou-se como critérios de inclusão: artigos publicados entre os anos 

de 2008 até 2018, disponíveis integralmente na integra, e em português. Desta 

forma, a tabela 1, apresenta o quantitativo dos textos encontrados por critério de 

inclusão nas diferentes bases de dados.  

 

 Tabela 1: Quantitativo de textos encontrados, identificado por critérios de 

inclusão no estudo: 

Base de 
Dados 

Termos Resultados Estudos 
Selecionados 

BVS “Enfermeiro” 

“Urgência” 

19 02 

LILACS “SAMU” 

“Enfermeiro socorrista” 

36 02 

SCIELO “Atendimento móvel” 

“Urgência/Emergência” 

42 04 

  

 Após a identificação dos 97 textos, foi realizada a leitura dos resumos para 

selecionar os artigos que discutiam sobre a vivência do enfermeiro socorrista no 

âmbito pré-hospitalar no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU). 

Destes, foram excluídos textos repetidos, estudos publicados anos anteriores a 

pesquisa, estudos que não comtemplem a temática proposta, material 

incompleto e referências duplicadas. Foram selecionados 08 artigos, que 

tratavam sobre a temática estudada, conforme apresentado no quadro 1.  

 



5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Quadro 1: Síntese dos artigos científicos selecionados para a discussão dos 
dados: 
 

ITENS ANO AUTOR TÍTULO DO ESTUDO 

01 2017 TAVARES et. al.,  O cotidiano dos enfermeiros que atuam no 

serviço de atendimento móvel de urgência.  

02 2011 VEGIAN, C. F. L; 

MONTEIRO, M. T. 

Condições de vida e trabalho de profissionais 

de um Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência.  

03 2010 BUENO, A. A;  

BERNARDES, A 

Percepção da equipe de enfermagem de um 

serviço de atendimento pré-hospitalar móvel 

sobre o gerenciamento de enfermagem.  

04 2015 PAI, et. al., Equipes e condições de trabalho nos serviços 

de atendimento pré-hospitalar móvel: Revisão 

Integrativa.  

05 2014 ALVES, E. C. O; 

MESQUITA, W. S; 

TELES, N. S. B.  

Situações enfrentadas pelos enfermeiros no 

serviço de atendimento pré-hospitalar.  

06 2015 LIMA, et. al.,  Satisfação do enfermeiro no serviço de 

atendimento móvel de urgência aéreo.  

07 2017 SANTOS, et. al.,  Avaliação do perfil do atendimento realizado 

pelo SAMU sob a análise de estagiários de 

enfermagem.  

08 2017 SIQUEIRA, et. al.,  Dificuldades percebidas pela enfermagem no 

cotidiano do trabalho de um serviço de 

atendimento móvel de urgência.  

 

 

No Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é imprescindível que os 

profissionais tenham formação especializada e orientada para a visão da 

realidade. Isso possibilita a integração de diferentes saberes, conhecimentos e 

a interação multiprofissional, contribuindo para agregação de aptidões, como 

tomada de decisões rápidas, comunicação, liderança e gerenciamento, pois seu 



cotidiano laboral envolve um cenário com situações de tensão, estresse, 

sofrimento, dor, angústia, medo e morte (DUARTE et. al., 2012).  

O enfermeiro realiza na gerência/administração do APHM cursos de 

captação técnica e pedagógica, desenvolve atividades educativas como 

instrutor, participa da revisão dos protocolos de atendimento, elabora materiais 

didáticos para a equipe e faz a orientação e educação em saúde da sociedade.  

O enfermeiro atuante no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APHM) exerce 

papel importante na assistência às vítimas decorrentes de um agravo à saúde, 

assim como na atuação junto com a administração e coordenação dos serviços 

internos na base da unidade (ABREU et. al.; 2012).  

As atividades desempenhadas pelos enfermeiros do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) são: ações voltadas para assistência, 

gerência, ensino, pesquisa, mediação de conflitos, elaboração de protocolos 

internos de atendimento para guiar sua atuação na estabilização dos pacientes, 

liderança da equipe técnica de enfermagem e outras categorias profissionais, 

como o atendente,  

O enfermeiro que atua no APHM juntamente com a equipe 

multiprofissional é responsável pela assistência em reanimação, estabilização 

do paciente, avaliação das necessidades das vítimas e definição de prioridades. 

Isso emerge no profissional o sentimento de responsabilidade e compromisso, 

que permeia desde o momento de preparação na base até o socorro ao indivíduo 

(RAMOS; SANNA, 2010).  

Os enfermeiros necessitam ter equilíbrio ao atuar na urgência e 

emergência e para isso é necessário educação permanente voltada para o 

autoconhecimento a fim de ter um controle de suas próprias emoções e 

consciência de seus limites e possibilidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho possibilitou descrever sobre a vivência do enfermeiro 

socorrista no âmbito pré-hospitalar no serviço de atendimento móvel de 

urgência. O atendimento de urgência e emergência exige do enfermeiro amplo 

conhecimento técnico-científico, concentração, agilidade, habilidade e tomadas 

de decisão rápida, uma vez que este é responsável pela avaliação da 

necessidade da vítima, definição de prioridades, cuidados de maior 

complexidade, como reanimação cardiopulmonar e estabilização do paciente.  

O reconhecimento do trabalho dos enfermeiros atuantes no pré-hospitalar 

móvel pela sua família, sociedade e equipe é capaz de gerar estímulo e 

motivação, sendo estes propulsores para a superação dos desafios em prol da 

possibilidade de salvar vidas. Diante do exposto, e imprescindível o estímulo dos 

gestores para possibilitar o aprimoramento dos conhecimentos técnico-

científicos dos enfermeiros e de suas habilidades para um atendimento 

resolutivo e com qualidade.  
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