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RESUMO 

 

Este estudo tem como Objetivos: discutir a importância do Enfermeiro no 

atendimento pré-hospitalar à vítima com fratura de fêmur, apontando os protocolos e 

técnicas propostas no APH, descrever as atribuições e competências do enfermeiro 

mostrando dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro ao ingressar nesta área, de 

modo que ainda exista deficiências na grade curricular voltada para área em 

questão, demonstrar a importância da implantação da assistência de enfermagem 

nos cuidados advindos desta patologia. Metodologia: tratou-se da realização de 

pesquisa bibliográfica e documental, em livros, artigos científicos e leis, relacionados 

ao tema escolhido. Resultado e Discussão: os estudos demonstraram a presença do 

enfermeiro no APH, elemento que agrega valores ao cuidado, desde a rápida 

avaliação da gravidade do trauma até a implementação da assistência de 

enfermagem, a qual pode representar maior sobrevida a vitima até sua chegada a 

unidade hospitalar. Conclusão: percebe-se a necessidade de maior atenção na 

formação do enfermeiro quanto à atuação em atendimento pré-hospitalar, visto que 

é de extrema valia ter um profissional qualificado com conhecimentos sobre os 

métodos de cuidados prestados no APH, contudo seu olhar apurado é primordial 

para a recuperação da vitima de fratura de fêmur. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to: discuss the importance of the nurse on the pre-hospital care to 

the victims of femur fracture, pointing out the protocols and techniques proposed on 

the PHC, describe the assignments and competences of the nurse presenting the 

difficulties faced by the nurse when joining this area, so that even if there is lack of 

curriculum to the mentioned area, demonstrate the importance of the creation of 

nursery assistance on the care coming from this pathology. Methodology: 

documental and bibliographical research was made using books, scientific articles 

and laws, related to the chosen topic. Result and discussion: the studies showed the 

nurse’s presence on the PHC, factor which promotes quality to the care, since the 

immediate severity’s evaluation of the trauma until the implementation of the 

nursery’s assistance, which could represent a higher survival rate up to the arrival at 

the hospital unit. Conclusion: The necessity of more attention to the nurse’s 

graduation is noticed in cases of pre-hospital treatment since it is extremely important 

to have qualified professionals with knowledge of PHC methods yet their sharp eyes 

are essential to the victims of femur fracture’s recover. 
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INTRODUÇÃO  

 

O Atendimento Pré-Hospitalar se inicia a mais de 30 anos na América do 

Norte e Europa, apresentando sua expansão após a Guerra do Vietnã. Entende-se 

por APH (Atendimento Pré-Hospitalar), o conjunto de medidas e procedimentos 

técnicos cujo objetivo é o suporte de vida à vítima, podendo ser básico ou avançado 

de acordo com as especificações das equipes e viaturas, o APH tem como idealismo 

o não agravamento das lesões já existentes e o transporte rápido e adequado para a 

unidade hospitalar de referência. 

O Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, requer do Profissional Enfermeiro 

preparo técnico, com o objetivo de realizar o atendimento imediato, sistematizado, 

desta forma visando à rápida reabilitação e qualidade de vida à vítima de trauma.  

Desta forma o profissional Enfermeiro que realiza atendimento pré-hospitalar 

à vítimas de trauma especificamente com fraturas, deve estar habilitado para 

realização de procedimentos técnicos conforme os protocolos de imobilização 

existentes.   

A motivação em pesquisar sobre esta temática, se dá por várias observações 

e situações vivenciadas na prática profissional durante atendimentos pré-hospitalar. 

Sendo assim, este estudo visa ser objeto de pesquisa para acréscimo de 

conhecimentos aos futuros Enfermeiros sobre a temática a ser abordada. Portanto 

percebe-se a importância da presença do Enfermeiro durante o atendimento de 

urgência ao abordar vítimas de trauma com fratura de fêmur, devido ao fato em que 

este detém de conhecimentos de anatomia humana e habilidades específicas 

voltadas para sua área de atuação, trazendo desta forma benefícios para a 

promoção da saúde da vítima com fratura de fêmur contribuindo consideravelmente 

para uma boa evolução de seu quadro clinico. 

A pergunta norteadora em questão se dá em, como o Enfermeiro deve atuar 

no cuidado específico à vítima trauma com fratura de fêmur? Diante desta 

problemática é imprescindível que o atendimento prestado pelo Enfermeiro no pré-

hospitalar seja realizado de forma precisa, rápida e seguro, visando impedir o 

agravamento do quadro das vítimas e possibilitando uma reabilitação rápida, 

minimizando assim sequelas irreversíveis ou até mesmo a morte. 

 



 
 

 
 

Este estudo tem como objetivos descrever a importância do Enfermeiro no 

APH as técnicas de imobilização e complicações advindas do atendimento pré-

hospitalar à vitima com fratura de fêmur; identificar as atribuições e competências do 

Enfermeiro conforme as normativas que regem os serviços de atendimento pré-

hospitalar; elaborar a sistematização da assistência de enfermagem frente aos 

cuidados de enfermagem necessários para a qualidade do atendimento pré-

hospitalar. 

Tendo como metodologia de estudo a realização de pesquisa bibliográfica e 

documental em livros, artigos científicos, leis e portarias relacionados ao tema 

escolhido contribuindo para a relevância do tema. Tratou-se de pesquisa descritivo 

exploratório bibliográfico. Os artigos foram pesquisados por meio da Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados: Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELo) 

publicados em língua portuguesa. Como critério de exclusão e inclusão usou-se a 

língua, ano, texto completo; sendo utilizados para a construção do capítulo 1, os 

seguintes descritores: Enfermagem, Trauma, Fraturas Ósseas, Assistência de 

Enfermagem, Atendimento Pré-Hospitalar. Para a elaboração dos capítulos 2 e 3 

foram usados os seguintes descritores: Enfermagem, Assistência pré-hospitalar, 

Fraturas Ósseas, Cuidados de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem. Após a 

leitura e fichamento da literatura, procedeu-se a análise descritiva, sobre o tema 

escolhido. 



 
 

 
1 O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR  

 

1.1 A HISTÓRIA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E ASPECTOS 

LEGAIS 

 

O Atendimento Pré-Hospitalar inicia a mais de 30 anos na América do Norte e 

Europa, apresentando sua expansão após a Guerra do Vietnã, neste instante as 

autoridades norte-americanas percebem que a atuação de socorristas nos locais de 

batalha reduzia a mortalidade, aumentando assim a sobrevida dos soldados feridos. 

(MELLO; BRASILEIRO, 2010). 

Entende-se por Atendimento Pré-Hospitalar (APH), o conjunto de medidas e 

procedimentos técnicos que objetivam o suporte de vida à vítima, este pode ser 

básico ou avançado de acordo com as especificações das equipes e viaturas, tendo 

como conceito supremo o não agravamento das lesões e o transporte rápido e 

adequado para a unidade hospitalar de referência. (MANTOVANI, 2005). 

No Brasil o APH foi regulamentado em 1989, sendo operacionalizado pelo 

Corpo de Bombeiros, porém ao final da década de 90, tendo como interesse do 

Conselho Federal de Medicina, passa se a questionar a presença apenas de 

socorristas nos atendimentos de APH. A partir desse período a Resolução 1.529/98 

insere a categoria médica aos atendimentos de APH, cabendo ao Corpo de 

Bombeiros e outros militares a atuação no Suporte Básico de Saúde. (MELLO; 

BRASILEIRO, 2010). 

Diante desse quadro, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São 

Paulo, regulamenta através da Decisão 001 de 22 de Março de 2001, as atividades 

de enfermagem no APH e demais situações relacionadas ao suporte básico e 

avançado de vida. 

Entende-se por atendimento pré-hospitalar (APH): O atendimento que chega 

precocemente após o agravo à saúde, que possa levar a sofrimento, sequelas ou 

até mesmo a morte, sendo necessário prestar o atendimento e transporte adequado 

ao serviço de saúde integrado ao Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2001). 

No Brasil o modelo de atendimento pré-hospitalar, baseia-se no sistema 

francês onde a presença do médico é indispensável tanto no local da ocorrência 

quanto na Central de Regulação. O médico classifica a prioridade do atendimento e 



 
 

 
estabelece a rede de serviços de urgência secundária e terciária de forma segura e 

eficaz. (FIGUEIREDO; VIEIRA, 2012). 

O conceito de sistema de emergência pré-hospitalar no Brasil surgiu a partir 

de 1986, com a criação do Grupo de Socorro de Emergência (GSE) do corpo de 

Bombeiros do Rio de Janeiro, com a incorporação de socorristas e unidades de 

suporte avançado de vida. (FLORÊNCIO et al., 2003). 

Através da Portaria nº 824 GM de 24/06/99 o Ministério da Saúde considera 

como atendimento pré-hospitalar o procedimento prestado à vítima nos primeiros 

minutos após ter ocorrido o agravo à saúde. 

Os serviços de atendimento móvel de urgência tem o objetivo de prestar 

atendimento rápido e adequado, com a finalidade de minimizar sequelas 

possibilitando assim a reabilitação funcional da vítima. A Hora Ouro é caracterizada 

pela primeira hora após a ocorrência do trauma é considerada o tempo crítico ao 

qual poderá modificar todo o prognóstico da vítima, durante a chamada hora ouro é 

que se visa retirar a vítima de maneira segura e rápida do local do evento realizando 

o translado de forma eficiente para que a vítima receba o tratamento adequado 

conforme a lesão em questão. (ITAMI et al., 2009). 

 

1.2 ABORDAGENS MÉTODO ADVANCED TRAUMA LIFE SUPORT (ATLS) 

 

Bortolotti, (2012) descreve o Trauma como uma lesão caracterizada por 

alteração estrutural ou desequilíbrio fisiológico, decorrente de exposição aguda a 

várias formas de energia. Desta forma podendo afetar superficialmente partes moles 

ou mesmo lesionar estruturas nobres e profundas do organismo. 

Segundo NAEMT (2007), as fases do trauma como: Pré-evento (antes do 

Trauma), Evento (o momento em que a energia é liberada), Pós-evento (as 

consequências do trauma). 

É imprescindível que o atendimento pré-hospitalar seja realizado de forma 

precisa, rápida e seguro, visando impedir o agravamento do quadro das vítimas e 

possibilitando uma reabilitação rápida, minimizando assim sequelas irreversíveis ou 

até mesmo a incidência de óbitos.  

 

 



 
 

 
O objetivo do atendimento inicial à vítima de trauma é identificar situações 

que coloquem a vida em risco e que demandem atenção imediata da equipe de 

socorro, este deve ser rápido, organizado e eficiente permitindo decisões quanto ao 

atendimento e transporte adequados, assegurando assim maiores chances de 

sobrevida. (OLIVEIRA; PAROLIN; TEIXEIRA, 2004). 

A avaliação do estado geral da vítima é o primeiro passo que deve ser 

realizado pelo profissional ao chegar ao local da emergência, com a finalidade de 

obter informações sobre os problemas decorrentes do trauma através da entrevista, 

da aferição dos sinais vitais e de um exame físico da vítima. Desta forma, o 

profissional identifica e corrige imediatamente os problemas que ameaçam a vida do 

indivíduo à curto prazo.  

Na Avaliação Primária o Enfermeiro Socorrista deve iniciar o atendimento com 

a avaliação da cena, antes de iniciar o contato direto com o paciente, o profissional 

verifica os riscos existentes e as condições de segurança para si e para os demais 

envolvidos no evento tendo como meta determinar a condição geral da vítima. 

A aparência do local do incidente influência toda a avaliação do profissional, 

sendo fundamental realizá-la corretamente. Há uma profusão de informações a ser 

colhida simplesmente olhando, ouvindo e catalogando o máximo de informações 

possíveis do ambiente. (NAEMT, 2004).  

A avaliação da cena é o estudo dos fatores relacionados ao evento, é 

indispensável para a tomada de decisão. Nesta etapa o Enfermeiro Socorrista avalia 

a segurança da cena e da equipe empenhada, bem como os fatores do trauma que 

podem favorecer o diagnóstico das lesões. (NEPUR, 2006). 

Segundo Mantovani (2005), o profissional de saúde em atendimento pré-

hospitalar deve ser capaz de organizar a cena do acidente através do isolamento do 

local, avaliando os perigos a que a equipe de socorro está exposta.  

 Para iniciar o exame primário, é necessário uma visão simultânea ou global 

do estado respiratório, circulatório e neurológico do paciente, com o objetivo de 

identificar qualquer problema aparente relacionado à oxigenação, circulação, 

hemorragia ou deformidades. A resposta verbal do paciente indica ao profissional da 

saúde o estado geral das vias aéreas e pode determinar o nível de consciência e a 

atividade mental. Durante 15 a 30 segundos, é possível ter uma impressão geral da 

condição global do paciente, que fornece todas as informações necessárias que o 



 
 

 
profissional socorrista precisa para determinar se são necessários recursos 

adicionais. (NAEMT, 2004). 

O Enfermeiro deve posicionar-se ao lado do paciente e realizar a avaliação, 

denominadas de ABCDE, avaliação da via aérea, ventilação, circulação, estado 

neurológico, e exposição (remoção das roupas para descobrir lesões adicionais 

importantes). Se não houver qualquer problema que deva ser solucionado 

imediatamente, essa avaliação não deverá exceder 45 segundos, seguindo a 

seguinte sequência: abertura das vias aéreas e controle da coluna cervical; 

presença de respiração; presença de grandes hemorragias externas; avaliação 

neurológica; e exposição/controle do ambiente. (NAEMT, 2007). 

Segundo o NAEMT (2007), a avaliação primaria consiste em 5 etapas sendo 

elas: 

Na etapa A, o Enfermeiro socorrista deve conferir se as vias aéreas estão 

pérvias e sem perigo de obstrução, efetuar o controle e estabilização da coluna 

cervical, na procura de sinais de obstrução, é fundamental a imediata visualização 

da orofaringe, remoção de corpos estranhos e manobras para desobstruir a laringe. 

Todo paciente que não conseguir tossir ou falar deve ser considerado portador de 

obstrução nas vias aéreas por corpo estranho (OVACE), que pode ocorrer pela 

própria língua do paciente ou ainda por um corpo estranho na boca, na faringe ou na 

traqueia. 

Durante a etapa B, o Enfermeiro socorrista deve avaliar quanto a Respiração 

da vítima, em caso de necessidade administrar oxigênio aos pulmões da vítima para 

iniciar o processo metabólico, uma vez que a via aérea pérvia, a qualidade e 

quantidade da ventilação da vítima devem ser avaliadas.  

A etapa C consiste em controlar a Circulação e o Sangramento devendo ser 

avaliado o comprometimento ou falência do sistema circulatório e a próxima etapa 

do atendimento. O Enfermeiro socorrista deve obter uma avaliação geral do estado 

circulatório da vítima verificando alguns itens como: pulso, cor, temperatura, 

umidade da pele e o tempo de enchimento capilar.  

Na etapa D é realizada a Avaliação Neurológica da vítima nesta fase o 

Enfermeiro socorrista avalia quanto ao nível de consciência do traumatizado e inferir 

o potencial de hipóxia. Um traumatizado agressivo combativo ou que não coopera 

deve ser considerado como em estado de hipóxia, até que prove o contrário, uma 



 
 

 
das ferramentas utilizadas para avaliação do estado neurológico da vítima é a escala 

de Glasgow a qual determina o nível de consciência. 

Durante a etapa E é necessário que o Enfermeiro socorrista faça a Exposição 

ao Ambiente, esta etapa tem como processo de avaliação retirar toda a roupa da 

vítima, a fim de identificar possíveis lesões, após todo corpo ter sido avaliado a 

vítima deve ser coberta por manta térmica para conservar a temperatura corporal.  

Segundo Oliveira, Parolin e Teixeira (2004) a Avaliação Secundária se inicia 

após completada toda a avaliação primária. Nesta fase o Enfermeiro deve examinar 

todo o corpo da vítima, seguindo a ordem: crânio, face, pescoço, abdômen, quadril, 

membros inferiores, membros superiores e dorso. 

Nesta fase deve-se realizar a Inspeção onde observa-se a cor da pele, 

sudorese, simetria, alinhamento, deformidade e ferimentos; realiza a Palpação em 

busca de deformidades, crepitação, rigidez, flacidez, observando a temperatura e 

presença de sudorese; já a ausculta torácica é um procedimento exclusivo do 

médico. 

O exame secundário deve ser feito após realizada a avaliação primária, 

devendo ser avaliado da cabeça aos pés da vítima, tendo como objetivo identificar 

lesões ou problemas que não foram visto durante a avaliação primaria. (NAEMT, 

2004) 

 

1.3 Conhecendo os tipos de fratura 

 

Fratura é uma ruptura na continuidade do osso, que ocorre quando a força 

aplicada sobre o osso é maior que a força que ele consegue suportar. As fraturas de 

fêmur são graves e geralmente resultam de um trauma externo direto, podendo 

ocorrer algumas deformidade óssea ou patologias (SMELTZER; BARE, 2005). 

Detalhando o posicionamento anatômico dos fragmentos ósseos, as fraturas 

podem ser descritas como; avulsão, cominutiva, composta, compressiva, deprimida, 

epifisária, espiralada, galho verde, impactada, oblíqua, patológica, simples e 

transversa (SMELTZER; BARE, 2002). 

De acordo com Smeltzer e Bare (2002), as fraturas podem ser definidas como  

fratura completa a qual envolve a ruptura em todo o perímetro ósseo, fratura 

incompleta esta envolve ruptura apenas de parte do perímetro do osso, fratura 



 
 

 
cominutiva é aquela que produz vários fragmentos ósseos, fratura fechada não 

causa ruptura da pele e fratura aberta ocorre quando a ferida fratura estende-se 

desde o osso fraturado até a camada superficial da pele, desta forma expondo a 

parte óssea do membro fraturado. 

 
As fraturas expostas apresentam comunicação do meio interno com o meio 

externo por meio de uma lesão de partes moles. Grande parte das fraturas expostas 

apresenta exposição óssea em sua apresentação, desta forma a fratura é exposta 

sempre que haja lesões de partes moles no foco da fratura (GIGLIO; CRISTANTE, 

2015).  

As fraturas de fêmur geralmente são produzidas por trauma de grande 

energia, tais como atropelamentos, acidente automobilístico, quedas, colisão de 

motocicletas etc. O conhecimento adequado e especifico das técnicas de resgate e 

imobilização adequadas realizadas pelo enfermeiro e as equipes de resgate 

permitem que a vítima obtenha o atendimento qualificado minimizando assim 

possíveis lesões decorrentes do trauma.  

Durante a Segunda Guerra Mundial houve avanços no tratamento das 

fraturas, considerando os métodos de imobilização provisória, atualmente os 

princípios utilizados no atendimento pré-hospitalar a pacientes poli traumatizados, 

por vezes vítimas de fraturas são regidos pelos protocolos Advanced Trauma Life 

Support (ATLS). O exame físico incluindo inspeção e palpação das proeminências 

ósseas realizado no momento do atendimento de emergência auxiliam na 

classificação das lesões minimizando desta forma possíveis lesões secundárias ao 

atendimento prestado.  

A imobilização adequada de uma fratura reduz significativamente a 

possibilidade de lesão secundaria e diminui a intensidade da dor da vítima, já a 

imobilização inadequada ou o manuseio inadequado pode transformar uma fratura 

fechada em fratura exposta podendo gerar danos à vida da vítima. 

Ribeiro et al, (2007) descreve algumas medidas visando a qualidade no 

atendimento e redução no agravamento das fraturas: 

 Priorizar situações com maior risco de complicações ou óbitos. 

 Efetuar cuidados específicos nas lesões após avaliação se a vítima for 

considerada estável.  



 
 

 

 Em caso de vítimas instáveis, deve-se coloca-la sob prancha rígida e cuidar 

das lesões durante o transporte da vítima. 

 Imobilizar o membro fraturado, assim alivia a dor, controla a hemorragia e 

diminui a lesão tecidual na fratura. 

 

Conforme descreve NAEMT (2007), as fraturas mais comumente ligadas a 

hemorragia são as fraturas de bacia e fêmur, ao qual uma vítima adulta pode perder 

cerca de até 2 litros de sangue por coxa, portanto vítimas com fratura de fêmur 

bilateral é suficiente para leva-la a óbito.     

Segundo Smeltzer e Bare (2002), todos os profissionais responsáveis pelo 

atendimento Pré-Hospitalar devem estar capacitados para identificar todas as 

características clínicas das fraturas. A avaliação correta é imprescindível para que 

uma lesão como uma fratura exposta não seja identificada, o que acarretaria um 

agravamento da situação da vítima. 

Ribeiro et al. (2007), descreve que a maioria das lesões musculoesqueléticas 

não causa risco de vida imediato, porém a ausência de um tratamento adequado 

durante o atendimento de APH pode gerar complicações com sequelas permanentes 

ou até perda do membro em questão podendo levar a vítima a óbito. 

Ainda Ribeiro et al. (2007), diz que possíveis complicações que podem surgir 

durante a abordagem à vítima no Atendimento Pré-Hospitalar tendo como exemplo 

as lesões de vasos sanguíneos, algumas fraturas como de bacia e fêmur podem 

ocorrer hemorragias graves, levando-o ao choque hipovolêmico ou perda do 

membro pela interrupção da circulação sanguínea; a lesão de nervos que acomete 

na maioria dos casos vitima com fraturas de fêmur gerando dor, perda da 

sensibilidade por vezes até mesmo paralisia local; já no caso de fraturas abertas 

(expostas), uma complicação frequente é a infecção, portanto esta pode causar 

graves sequelas para a vítima. 

Segundo Santos (2007) as fraturas podem apresentar algumas complicações, 

desde complicações iniciais que são o choque hipovolêmico, embolia gordurosa, 

síndrome compartimental, tromboembólica, coagulopatia intravascular disseminada 

e infecção até complicações tardias tais quais: união tardia e não união, necrose 

óssea a vascular, reação dos aparelhos de fixação externa, distrofia simpática 

reflexa e ossificação heterotrófica. 



 
 

 
 

 

Sendo assim, Smeltzer e Bare (2002) destacam que é necessário que todos 

os profissionais responsáveis pelo atendimento Pré-Hospitalar estejam 

adequadamente capacitados para identificar as características clínicas das fraturas 

que nem sempre estão evidentes. A avaliação correta é imprescindível para que 

uma lesão como a fratura não seja identificada, o que acarretaria um agravamento 

da situação da vítima. 



 
 

 
2 O ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 

2.1 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO 

PRÉ-HOSPITALAR 

 

Com o desenvolvimento dos serviços de atendimento pré-hospitalar, percebe-

se a necessidade de se ter um profissional qualificado que atenda as especificidades 

do cuidado de enfermagem realizado durante o Atendimento pré-hospitalar, com 

vistas à prevenção, proteção e recuperação da saúde. (MELLO; BRASILEIRO, 

2010). 

O trabalho do enfermeiro, na assistência direta durante o atendimento pré-

hospitalar vem se desenvolvendo a partir dos anos 90, onde o Enfermeiro Socorrista 

participa ativamente junto sua equipe no atendimento pré-hospitalar; assumindo a 

responsabilidade durante o atendimento prestado as vítimas, participa na previsão 

de necessidades; define prioridades no atendimento; realiza intervenções 

necessárias. Ou seja, realiza estabilização da vítima, reavalia o estado geral e o 

transporta para tratamento definitivo (THOMAZ; LIMA, 2000). 

Segundo Vargas, ¨cabe ao Enfermeiro à prestação de serviços 

administrativos e operacionais, a supervisão e avaliação das ações de enfermagem 

no atendimento pré-hospitalar¨. (VARGAS, 2006). 

O enfermeiro no APH tem como competência a articulação, integração da 

equipe, além de ser um coordenador de sua equipe de enfermagem, atuando junto à 

equipe básica, junto ao o médico no suporte avançado, fazendo a administração do 

serviço, a supervisão da equipe e realizando a educação permanente da equipe de 

técnicos e auxiliares de enfermagem, motoristas e de outros integrantes da equipe. 

(MELLO; BRASILEIRO, 2010).  

Ainda Mello e Brasileiro (2010), descrevem que o enfermeiro tem papel 

fundamental como orientador e educador perante sua equipe, de modo que este 

deve orientar quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), utilizá-los 

de maneira corretamente é de suma importância, pois permite a realização de 

procedimentos de forma segura, tanto para o profissional que está prestando 

assistência como para o paciente.  

 



 
 

 
 

O Ministério da Saúde descreve as atribuições do enfermeiro: este deva 

realizar ações de supervisão e avaliação das ações da equipe de enfermagem no 

Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; o enfermeiro socorrista executa prescrições 

médicas por telemedicina; presta assistência de enfermagem de alta complexidade à 

pacientes considerados grave e com risco de vida, ao qual se exija conhecimentos 

científicos e tomada de decisões; o enfermeiro presta  assistência de enfermagem à 

gestante, a parturiente e ao recém nascido; realiza partos sem distorcia; participa de  

treinamentos e aperfeiçoamento da equipe de saúde em urgências e emergências, 

atua nos programas de educação permanente; incentiva os responsáveis pelo  

recursos humanos acerca da necessidade de realização 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, 2002). 

No que se refere ao perfil do profissional enfermeiro que atua no APH, a 

Portaria nº 2.048 do Ministério da Saúde (2002), orienta que este deva ter iniciativa, 

estar preparado para trabalhar em equipe; tomar decisões rápidas, embasadas em 

conhecimentos prévios e protocolos de atendimento, sendo essas últimas 

fundamentais para o sucesso da ação. Além disso, a referida portaria faz alusão 

também a algumas características psíquicas desse profissional, menciona que o 

autocontrole e equilíbrio emocional são fundamentais para agir sob pressão e 

estresse, pois muitas ações são realizadas em ambientes perigosos com pouca 

iluminação ou espaço. O atendimento pré-hospitalar regulamentado e assegurado 

por lei, teve como consequência a expansão de oferta de trabalho incluindo o 

enfermeiro nessa área, a qual passou a absorver a mão-de-obra deste profissional. 

Atualmente se exige do enfermeiro de APH, além de sólida base de conhecimentos 

técnicos específicos, outros fatores de igual importância, como a capacidade de 

autocontrole e autocondução. (BRASIL,2002). 

A Portaria 2.048 do Ministério da Saúde (2002), propõe também a existência 

de Núcleos de Educação em Urgências, “que devem se organizar como espaços de 

saber interinstitucionais de formação, capacitação, habilitação continuada de 

recursos humanos para as urgências”.  

 



 
 

 
 

 Frente ao tema abordado, observa-se a exigência com relação as  

características e habilidades que o enfermeiro deve possuir para atuar em APH. Fato 

esse preocupante visto  que principalmente ao verificar que o conhecimento relativo 

ao APH especificamente, não está inserido no conteúdo na grade das disciplinas 

curriculares dos cursos de enfermagem.  

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH), dispõe de suporte rápido à pessoas 

com risco iminente de morte, especialmente em casos de acidentes traumáticos, 

com o intuito de reduzir a morbidade e mortalidade da população vítima de trauma. 

(FIGUEIREDO; COSTA, 2009). 

Todavia a atuação do enfermeiro não se restringe à assistência direta. 

Azevedo (2002) relata: “Ao longo dos últimos anos, tenho participado de vários 

cursos de capacitação técnica e capacitação pedagógica, já que o enfermeiro, neste 

sistema, além de executar o socorro às vítimas em situação de emergência e fora do 

ambiente hospitalar, também desenvolve atividades educativas como instrutor. 

Como parte da equipe técnica, participo na revisão dos protocolos de atendimentos, 

elaboração do material didático, além de atuar junto à equipe multiprofissional na 

ocorrência de calamidades e acidentes de grandes proporções”. 

 

2.2 Normativas 

 

De acordo com a Lei nº 7.498/86 o Atendimento Pré-Hospitalar de Suporte 

Básico e Avançado de Vida em termos de procedimentos, dispõe que este deve ser 

prestado por Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Portanto a 

Resolução 260/2001 do COFEN descreve sendo como competência do Enfermeiro o 

Atendimento Pré-Hospitalar, sem que seja especificada sua formação e ações. 

Ao que se refere ao perfil do Enfermeiro atuante no APH a Portaria nº 

2.048/2002 do Ministério da Saúde, descreve que este deve dispor de iniciativa, 

estar preparado para trabalhar em equipe, tomar decisões rápidas conforme seus 

conhecimentos específicos e protocolos de APH, a Portaria também descreve que o 

profissional Enfermeiro deva possuir equilíbrio emocional para agir e tomar decisões 

sob pressão e estresse, levando em consideração que a maioria dos atendimentos 

de APH são prestados em ambientes perigosos. 



 
 

 
 

Em 12 de julho de 2001, no intuito de legitimar as atividades de enfermagem 

no atendimento Pré-hospitalar, o Conselho Federal de Enfermagem, através da 

Resolução nº 260/2001, fixa a competência do enfermeiro no atendimento pré-

hospitalar móvel, sem, no entanto, especificar sua formação e ações. Portanto em  

através Portaria nº 2.048 do MS, de 05/11/2002, que é regulamentado e normatizado 

as ações no APH, definindo desta forma as funções do Enfermeiro. Esta Portaria 

então descreve que os enfermeiros de APH são responsáveis pelo atendimento 

necessário durante reanimação e estabilização do paciente, no local do evento e 

durante o translado do mesmo. 

 

2.3  A importância do enfermeiro socorrista  

 

No tange o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar, este é um cenário 

complexo, no qual requer do Profissional Enfermeiro preparo técnico, com o objetivo 

de realizar o atendimento imediato, sistematizado, visando a uma rápida reabilitação 

e qualidade de vida à vítima de trauma. 

 Atualmente o APH é uma área emergente para atuação de enfermeiros, 

portanto ainda há escassez de programas ou cursos de capacitação para a 

formação específica nesta área. No Brasil, o atendimento pré-hospitalar é composto 

pelas modalidades de Suporte Básico à Vida (SBV) e  Suporte Avançado à Vida 

(SAV). No qual o SBV constitui na obtenção da preservação da vida, neste não se 

realiza manobras invasivas. Portanto o SAV é caracterizado pela realização de 

procedimentos invasivos, de alta complexidade, sendo assim, esse atendimento é 

realizado exclusivamente por médico e enfermeiro. Desta forma, a atuação do 

enfermeiro está atrelada à assistência direta ao paciente grave e/ou com risco de 

morte. (MELLO; BRASILEIRO, 2010).  

Segundo Brasil (2002), o profissional enfermeiro de nível superior dispondo 

de diploma de Graduação em Enfermagem, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Enfermagem sob sua jurisdição, habilitado para o Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel, conforme os termos deste Regulamento deve além das ações 

assistenciais, prestar serviços administrativos e operacionais em serviços de 

atendimento pré-hospitalar. 



 
 

 
 

Mendonça e Chagas (2007), complementam que o perfil físico emocional 

ideal do enfermeiro para atuar em atendimento pré-hospitalar móvel contém 

características como disposição pessoal, equilíbrio emocional, iniciativa, dinamismo, 

senso de equipe e agilidade. 

As equipes de atendimento de emergência, entre elas os profissionais de 

APH, enfrentam situações muito específicas e são particularmente vulneráveis, já 

que em seu cotidiano convivem com o contínuo sofrimento humano na luta contra o 

tempo para salvar vidas em condições e ambientes adversos. (TRINDADE, 2009). 

Sendo o Enfermeiro membro da equipe de socorristas, sua função e formação 

específica são determinantes para alcançar a excelência no atendimento às vítimas 

de trauma com fratura de membros, desta forma descreve-se a necessidade das 

características e habilidades ao realizar procedimentos conforme os protocolos de 

imobilização e extricação da vítima deste trauma segundo o método ATLS, fato que 

preocupa, pois tal conhecimento não está integrado no conteúdo das disciplinas 

curriculares dos cursos de enfermagem. (MELLO; BRASILEIRO, 2010).  

Enquanto líder, o enfermeiro socorrista necessita compreender o processo de 

liderar e trabalhar habilidades como a comunicação, relacionamento interpessoal, 

tomada de decisão e competência clínica, tornando a assistência compatível com as 

reais necessidades da vítima em questão. (MARIA; QUADROS; GRASSI, 2012). 

 



 
 

 
3 SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 

3.1 CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do 

Processo de Enfermagem por enfermeiros segundo resolução do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) – 358/2009 tem conduzido a utilização do método 

científico na prática assistencial. (CARITÁ,2010). 

A área de urgência e emergência tem exigido dos enfermeiros uma nova 

forma de atuação, tornando-se necessário o rompimento com um modelo de 

trabalho tradicional cujas tarefas, são baseadas no modelo de assistência biomédico 

e centradas em rotinas e tarefas, o qual não tem dado solução às necessidades 

humanas do paciente crítico.  

Segundo Cyrillo et al.(2009, p. 812) o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) estabeleceu através  lei no. 7.498 de 1986: 

a implementação da sistematização da assistência de enfermagem nas 

instituições de saúde, cuja responsabilidade privativa é do enfermeiro. 

Segundo a legislação, que dispõe sobre a regulamentação da Assistência de 

Enfermagem em Atendimento Pré-Hospitalar e demais situações 

relacionadas com o Suporte Básico e Suporte Avançado de Vida, somente o 

enfermeiro poderá realizar procedimentos de alta complexidade e prestar 

assistência de enfermagem em unidades móveis de UTI e Suporte Avançado 

de Vida terrestre, aéreo ou aquático.  

Caritá (2010), relata as etapas da Sistematização de Assistência de 

Enfermagem, conforme exposto na resolução do COFEN – 358/ 2009, a qual o  

processo de enfermagem é composto por cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes, que consiste em: Histórico de Enfermagem, cuja a 

finalidade é obter informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana; 

Diagnóstico de Enfermagem, onde é feita a interpretação e agrupamento dos 

dados coletados, o que resulta na tomada de decisões e determinam a seleção das 

intervenções necessárias ao cuidado; Planejamento de Enfermagem é a 

determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções 

que serão realizadas de acordo com os diagnósticos de enfermagem identificados; 

Implementação é a fase onde são realizadas as ações ou intervenções 



 
 

 
determinadas na etapa de planejamento de enfermagem; a última etapa é a 

Avaliação de Enfermagem, a qual consiste em um  processo deliberado, 

sistemático e contínuo onde verifica-se as mudanças nas respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado. 

A SAE permite detectar as prioridades de cada paciente quanto as suas 

necessidades, fornecendo assim, uma direção para as possíveis intervenções. 

Especificamente no atendimento avançado pré-hospitalar de vítimas de 

trauma com fratura de fêmur que exige do enfermeiro, raciocínio ágil na tomada de 

decisão clínica para atingir os objetivos do cuidado. (MARIA; QUADROS; GRASSI, 

2012). 

No que tange a abordagem à vítima de trauma com fratura de fêmur, o 

enfermeiro deve avaliar a dor associada as condições da fratura, sempre 

perguntando a vítima o local e intensidade da dor de maneira a auxiliar na conduta a 

ser seguida pela equipe de enfermagem. A dor intensa associada a fratura 

geralmente é controlada com a imobilização da fratura, porém a dor aguda pode 

indicar possíveis complicações do quadro clinico da vítima. (SMELTZER; BARE, 

2012). 

 

3.2 Diagnósticos de enfermagem no atendimento pré-hospitalar 

  

De acordo com Cyrillo et al. (2009), a elaboração de diagnósticos de 

enfermagem é uma ação privativa do enfermeiro; a qual permite a composição 

informações codificadas, de conceitos e evidências científicas, que contribuem para 

a obtenção das intervenções e resultados esperados.  

Frente a esta temática, observa-se que ainda há escassez com relação à  

condutas em relação aos diagnósticos de enfermagem. 

Os diagnósticos de enfermagem identificados no ato da avaliação da vítima 

de trauma, durante a ocorrência em questão, devem ser preciso e eficiente, de forma 

que a implementação das intervenções sejam instituídas simultaneamente à coleta 

de dados. 

O conhecimento do enfermeiro sobre as necessidades de 

oxigenação/respiração e circulação é fundamental para a detecção precoce das 



 
 

 
alterações que ocorrem com vítimas atendidas pelo APH Móvel cuja finalidade é 

prevenir, o agravamento da situação na cena do acidente. 

Alguns fatores podem comprometer a recuperação da vítima, podendo gerar 

complicações imediatas ao cuidado prestado. 

Smelzer e Bare (2012), relatam alguns fatores que implicam na consolidação 

da fratura, dentre elas: imobilização inadequada, o suporte sanguíneo inadequado 

na região fraturada, infecção e problemas metabólicos. Porém observa-se em alguns 

casos complicações imediatas em consequência do primeiro atendimento 

inadequado, as quais podem ser citado choque hipovolêmico, principalmente em 

fraturas abertas devido à perda excessiva de sangue, embolia gordurosa também 

comum em vítimas com múltiplas fraturas, já a tromboembolia venosa está 

associada a contrações reduzidas do musculo esquelético, vítimas com fraturas de 

membros inferiores e pelve são mais susceptíveis a desenvolver tromboembolia. 

Portanto, na situação de vítimas de trauma com fratura de fêmur, poderá ser 

utilizado como forma de auxílio frente à tomada de decisão sobre o diagnóstico de 

enfermagem, utilizando-se da taxonomia NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Association). 

O enfermeiro socorrista que atua no APH Avançado Móvel deve dispor de 

conhecimentos voltados para mecânica do trauma, pois de acordo com a cinemática 

do trauma pode-se reconhecer a intensidade da dor na vítima. Durante o 

atendimento às vítimas trauma, o enfermeiro do APH, deve avaliar quanto a perda 

da integridade de tecidos conectivos, músculos, tendões e tecido conjuntivo ósseo 

os quais constituem uma ameaça devido ao risco de hemorragia, infecção e lesão 

secundária, os quais são fatores importantes de sobrevida. 

 Assim, segundo Cyrillo (2009, p. 816), “na presença do diagnóstico de 

enfermagem NANDA Integridade Tissular Prejudicada, o foco de atenção do 

enfermeiro no APH Avançado Móvel será a integridade estrutural e função fisiológica 

da pele”.  

 Portanto, a avaliação das lesões deve levar em conta o risco de infecção, o 

controle da temperatura, o controle de sangramento; uma vez que podem 

comprometer também outras categorias diagnósticas alocadas nas necessidades de 

circulação, sensopercepção e termorregulação. 



 
 

 
 O conhecimento sobre o mecanismo do trauma pode prover dados às 

equipes do APH e do atendimento hospitalar e consequentemente propiciar a 

identificação precoce de possíveis danos complexos na área da lesão. 

Cyrillo et al. ( 2009, p. 816), descreve que o diagnóstico de enfermagem 

identificado por  Mobilidade física prejudicada é definido pela Taxonomia NANDA 

como “limitação no movimento físico independente e voluntário do corpo ou de uma 

ou mais extremidades”. As lesões provenientes de eventos traumáticos podem 

resultar em deficiências e incapacidades temporárias ou permanentes desta forma 

comprometendo assim a qualidade de vida do indivíduo.  

De acordo com Fragoso e Soares (2010), o enfermeiro tem papel fundamental 

no processo de cuidado. Ao avaliar o estado clínico, físico e a história do trauma que 

ocasionou a fratura no fêmur, faz seu diagnóstico de enfermagem com o objetivo de 

identificar os cuidados de enfermagem imediatos a ser adotado durante a 

abordagem no atendimento pré-hospitalar, dentre os imúmeros diagnósticos de 

enfermagem segundo a Taxonomia Nanda II, o autor acima citado descreve alguns 

diagnósticos de enfermagem qual devem ser observados pelo enfermeiro socorrista, 

descritos na tabela abaixo:  

Quadro 1 - Distribuição dos diagnósticos de enfermagem identificados em vítimas 

de trauma com fratura de fêmur segunda a NANDA. 

Diagnósticos de Enfermagem Cuidados de Enfermagem 

Dor relacionada à fratura Posicionar o membro, imobilizar o osso 

fraturado. 

Mobilidade física prejudicada 

relacionada a dor 

Apoiar adequadamente o membro, manter 

o membro em posicionamento correto. 

Risco para Hemorragia Monitorizar sinais vitais, avaliar sinais de 

choque. 

Integridade cutânea comprometida Realizar curativos. 

Risco para infecção Avaliar a presença de sinais flogísticos, 

monitorizar sinais de infecção, realizar 

procedimentos utilizando técnica asséptica 

Ansiedade Explicar cada cuidado a ser prestado,  

    Fonte: Diagnósticos de enfermagem da NANDA, 2007-2008. 

 



 
 

 
No caso do quadro acima temos como exemplo alguns diagnósticos de 

Enfermagem que podem ser visualizados em vítimas com fratura de fêmur, de 

acordo com a identificação destes diagnósticos o Enfermeiro elabora as ações de 

enfermagem necessárias para promoção da saúde da vítima em questão. 

 

Frente ao exposto, nota-se que os Diagnósticos de enfermagem são 

julgamentos clínicos devido às respostas que o indivíduo fornece sendo essencial 

para a tomada de decisão frente ao cuidado a ser prestado de acordo com a 

necessidade da vítima de trauma especificamente com fratura de fêmur. A 

assistência de qualidade realizada durante o atendimento pré-hospitalar pode fazer 

toda diferença entre a vida e a morte da vítima, entre uma possível sequela 

temporária ou permanente. (SALLUM; SANTOS; LIMA, 2012). 



 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Através desta revisão conclui-se que, a enfermagem tem um papel importante 

em todos os períodos do tratamento a vítima com fratura de fêmur, pois o enfermeiro 

é o profissional que está mais próximo do cliente e devendo este ter um olhar 

apurado para identificar qualquer risco ou complicação proveniente deste trauma 

precocemente. Deste modo, obter conhecimentos e utilizá-los em intervenções 

corretas é parte da responsabilidade da equipe de enfermagem, que deve manter-se 

sempre atualizada para que haja uma atuação de qualidade. 

Então, os serviços de atendimento pré-hospitalar devem desenvolver 

capacitações e treinamentos constantes em as suas equipes visando uma 

assistência qualificada. Uma vez que, sabe-se que o APH, não é um tratamento 

definitivo, porém sua realização é primordial para a sobrevida do paciente e os 

profissionais de toda a equipe devem se preocupar em estabilizá-la e encaminhá-la 

o mais breve ao tratamento definitivo. 

Apesar de a Resolução do COREN nº 260/2001 assegurar ao enfermeiro a 

participação no APH, essa nova área de atuação parece não ter sido totalmente 

incorporada pelas escolas de enfermagem do país no que se refere ao preparo, 

talvez seja o reflexo da própria dificuldade de se ensinar APH na Escola, uma vez 

que esse tipo de serviço possui características que nem sempre são possíveis de 

adaptação em laboratórios como, por exemplo, o atendimento em locais de difícil 

acesso e a assistência em veículos, o que certamente dificulta o preparo do aluno 

em tal especialidade. 

Portanto, acreditamos que existe na assistência pré-hospitalar, cuidados de 

Enfermagem estabelecidos através da implementação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, que sob supervisão e decisão do enfermeiro devem ser 

categorizados de simples à complexos para então ser prestados pelo profissional de 

Enfermagem com competência para tal. Assim, o sistema desenvolvido possibilita 

auxílio ao profissional de saúde melhorando o atendimento ao paciente vítima deste 

trauma, que pode ter suas funções vitais deterioradas em curto período de tempo. 
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