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RESUMO 

Os profissionais enfermeiros no APH tem uma atribuição fundamental. Eles são 
responsáveis por proporcionar maior interação com equipe, são os supervisores da 
equipe de enfermagem, como também coordenadores, atuam junto às equipes em 
intervenções básicas ou avançadas, bem como, na educação permanente e é a 
conexão entre gestão e assistência nesse serviço. A supervisão do enfermeiro no 
APH móvel é uma atividade essencial, especialmente pelo grau de complexidade 
das ações, bem como pelas características peculiares desse serviço. Este estudo 
teve como objetivo geral analisar a supervisão do enfermeiro no atendimento pré-
hospitalar móvel, a abordagem metodológica utilizada foi a revisão bibliográfica 
integrativa. O recorte temporal utilizado foi dos últimos 12 anos e os locais da busca 
foram: SCIELO (Cientifica Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-
Americana), REBEN (Revista Brasileira de Enfermagem), BIREME (Biblioteca 
Regional de Medicina), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online). Foi percebido no decorrer do trabalho a ausência do enfermeiro como 
supervisor na unidade suporte básico, atuando somente a distância e os técnicos e 
auxiliares de enfermagem declaram sentir-se inseguros e não assistidos na unidade 
de suporte básico do APH. Como proposta de resolução dessa problemática a 
participação do enfermeiro na USB pode ocorrer de forma intermitente garantindo 
maior segurança e respaldo a equipe envolvida, como também a organização da 
classe de técnicos, auxiliares e socorrista solicitando um parecer das autoridades 
máximas sobre insegurança gerada a eles pela ausência do enfermeiro nas USBs 
do atendimento APH. 

 
 

Palavras-chave: supervisão de enfermagem; educação permanente; enfermeiros; 

atendimento pré Hospitalar móvel 
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ABSTRACT 

Nursing professionals in APH have a fundamental attribution. They are responsible 
for providing greater interaction with the team, are the supervisors of the nursing 
team, as well as coordinators, act with the teams in basic or advanced interventions, 
as well as in the permanent education and is the connection between management 
and assistance in that service. Nursing supervision in mobile HPS is an essential 
activity, especially due to the degree of complexity of the actions, as well as the 
peculiar characteristics of this service. This study aimed at analyzing the nurse's 
supervision in mobile pre-hospital care, the methodological approach used was the 
integrative bibliographic review. The temporal cut used was the last 12 years and the 
search sites were: SCIELO (Electronic Library Online), LILACS (Latin American 
Literature), REBEN (Brazilian Journal of Nursing), BIREME (Regional Medicine 
Library), MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). During 
the course of the study, the absence of the nurse as supervisor in the basic support 
unit, acting only at a distance, and nursing technicians and assistants declare 
themselves to feel insecure and not assisted in the basic support unit of the APH. As 
a proposal to solve this problem the participation of the nurse in the USB can occur 
intermittently ensuring greater safety and support for the team involved, as well as 
the organization of the class of technicians, auxiliaries and rescuer asking for an 
opinion of the maximum authorities on insecurity generated to them by absence of 
the nurse in the USBs of the APH care. 
 
 

 

Key-words: nursing supervision; permanent education; nurses; Pre hospital care. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 

 

Figura 1 – Ambulância de Dominique Larrey............................................................16 
Figura 2 – Ambulância 1899 Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. ......... 16 

 

 
 

 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
  

APH            Atendimento Pré-Hospitalar 

BIREME     Biblioteca Regional de Medicina 

CBMRJ       Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro  

COFEN       Conselho Federal de Enfermagem  

EPS            Educação Permanente em Saúde 

GM             Gabinete do Ministro 

LILACS       Literatura Latino-americana 

MEDLINE   Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

MS              Ministério da Saúde 

 NEU           Núcleo de Educação em Urgência  

OPAS          Organização Pan-Americana de Saúde  

PNEPS        Política Nacional de Educação Permanente em Saúde  

SAMU         Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

SAMDU      Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência 

SAV            Suporte Avançado à Vida  

SBV            Suporte Básico Vida  

SUS            Sistema Único de Saúde 

REBEN       Revista Brasileira de Enfermagem 

UPA             Unidade de Pronto Atendimento  

USA             Unidade de Suporte Avançado 

USB             Unidade de Suporte Básico 

 



10 
 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 11 

2  BREVE HISTÓRICO SOBRE O SURGIMENTO DO ATENDIMENTO PRÉ 
HOSPITALAR ........................................................................................................... 13 

3.  O PAPEL DA SUPERVISÃO DO ENFERMEIRO NO APH MÓVEL ................... 17 

3.1 ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO APH ......................................................20 

4   EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SERVIÇO DE APH MÓVEL ........................... 23 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 26 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 28 

 
 



11 
 

1  INTRODUÇÃO 

 
O Ministério da Saúde, através da portaria n°1864MG de 29 de setembro 

de 2003, iniciou a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU), um serviço de atendimento médico, utilizado em casos de urgência e 

emergência, a nível hospitalar e pré-hospitalar, com profissionais capacitados em 

técnicas invasivas e não invasivas de suporte a vida como Médicos, Enfermeiros 

e Técnicos de enfermagem. 

O APH (Atendimento pré-hospitalar) foi criado para atender às demandas 

de forma ágil e com qualidade, minimizando na assistência prestada as sequelas 

ou mesmo a morbidade e a mortalidade sejam elas nas ocorrências de forma 

clínica, traumática ou psiquiátrica.  

A atuação do enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é 

primordial para uma assistência adequada prestada pela equipe de enfermagem, 

que compõem as Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU-192, o 

enfermeiro realiza o atendimento a distância, onde acaba longe da equipe de 

enfermagem, havendo a necessidade da presença do mesmo para o melhor 

desempenho na assistência. 

Neste estudo o caminho metodológico percorrido foi para o 

enriquecimento teórico cientifico para profissionais que atuam na Atendimento 

pré-hospitalar (APH), sendo que a educação permanente ministrada por 

enfermeiros à equipe de enfermagem desenvolve mudanças na prestação de 

serviços. 

Sabendo-se que os benefícios do conhecimento, a eficácia da educação 

permanente em saúde e a supervisão eficiente do enfermeiro no APH contribui 

para a melhoria da qualidade da assistência prestada pela equipe de 

enfermagem, o presente estudo se torna relevante visto que enfatizará a 

importância do papel do enfermeiro nessas ações. Dessa forma, emergiu o 

seguinte questionamento: como se caracteriza a supervisão do enfermeiro no 

atendimento pré-hospitalar móvel? 

O objetivo geral foi analisar a supervisão do enfermeiro no atendimento 

pré-hospitalar móvel. E os específicos: Evidenciar o papel do enfermeiro como 

supervisor da equipe de enfermagem no APH móvel; pontuar as atribuições do 
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enfermeiro na APH; enfatizar e a importância da educação permanente para 

equipe de APH móvel.  

Foi elaborado uma revisão bibliográfica qualitativa e integrativa 

desenvolvida com base em artigos científicos já publicados e para a análise 

documental foi trabalhado a revisão da literatura, para embasamento teórico- 

científico na pesquisa bibliográfica  material encontrado em artigos científicos 

publicados nas bases de dados virtuais em saúde publicados nos últimos 12 

anos locais da busca: SCIELO (Cientifica Eletronic Library Online), LILACS 

(Literatura Latino-americana), REBEN (Revista Brasileira de Enfermagem), 

BIREME (Biblioteca Regional de Medicina), MEDLINE (Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online) , descritores: Supervisão de Enfermagem, 

Educação permanente, Enfermeiros, Atendimento pré Hospitalar móvel, a busca 

foi realizada durante o mês de agosto de 2018. 

Como critérios de inclusão dos materiais na elaboração deste artigo foram 

textos publicados nos últimos doze anos, na língua portuguesa, atendendo à 

questão norteadora e que apresentasse em consulta gratuita. E como critério de 

exclusão, artigos em outras línguas, elaborados há mais de doze anos com 

consulta paga e publicações que não se encaixaram no tema da pesquisa. 
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2  BREVE HISTÓRICO SOBRE O SURGIMENTO DO ATENDIMENTO PRÉ 

HOSPITALAR 

 
Segundo Minayo e Deslandes (2008) O atendimento pré hospitalar configura-

se por ser um serviço que atua a nível extra hospitalar, prestando assistência a 

população tanto de forma direta quanto indireta usando de recursos acessíveis. 

Essa categoria de atendimento estende-se desde de uma orientação médica que no 

SAMU é dada pela regulação médica das urgências até o encaminhamento de uma 

unidade ao local do ocorrido, com o propósito de prestar todos os cuidados 

necessário para diminuir danos e evitar a morte do paciente. 

 A forma como APH se encontra organizado atualmente, fundamentou-se 

durante a guerra civil americana em 1861, nessa época morriam-se muitos 

combates dentre outras pessoas por falta de um atendimento no local. Já nesse 

período foi percebida a importância de haver uma assistência aos soldados que se 

encontravam em campo feridos. Alguns princípios existentes até os dias atuais 

como; segurança na cena, prevenir possível acidente, exame primário, e 

deslocamento rápido até uma instituição onde possa haver mais recursos para 

preservar a vida do paciente, surgiram nesse período (SILVA et al, 2010)  

Conceito de prestação de socorro extra- hospitalar – pré-hospitalar, através 

da transferência de recursos humanos e matérias teve seu nascimento em 1792, 

quando Dominique Larrey, cirurgião da Grande Armada de Napoleão utilizava uma 

“ambulância” (do latin Ambulare, que quer dizer deslocar) para transportar 

assistência o mais breve possível aos atingidos em batalha (figura 1). Contudo em 

Nova Iorque, findando o século XIX que o atendimento fora do ambiente hospitalar 

foi ganhando formas, empregando ambulâncias medicalizadas, esse modelo 

regressou à Europa, sendo executado pelos franceses, com a inclusão da ideia de 

regulação médica (BRASIL, 2006). 
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Figura 1 – Ambulância de Dominique Larrey 

 
Fonte: Silva et al (2010) 

Para Silva et al (2010) a história do APH no Brasil está associada aos 

militares, pois no século XIX especificamente no ano de 1899 foi implantada a 

primeira ambulância que era guiada por cavalos semelhante a uma carroça, e era 

nelas que realizavam-se os atendimentos pré hospitalar (figura 2). Foi criada pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMRJ). 

 

Figura 2 – Ambulância 1899 Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Silva et al (2010) 
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No Brasil segundo Ferrari (2006), o surgimento dos serviços de emergência 

pré-hospitalar foi influenciado pelos modelos americano e francês, e segundo Silva e 

Silva (2015) especificamente em nosso país, o atendimento extra-hospitalar, teve 

início em 1949 no governo de Getúlio Vargas com a introdução do Serviço de 

Assistência Médica Domiciliar de Urgência (SAMDU) serviço esse que era bastante 

diferenciado da atual organização do (APH). 

Nos anos 80 o Corpo de Bombeiros entre tantas incumbências, passou a 

realizar o transporte de feridos com o Grupo de Emergência do Corpo de Bombeiros 

e o Projeto Resgate, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa forma os 

demais estados resolveram elaborar seus próprios serviços autônomos emergindo 

assim, diferentes padrões, grande parte deles no setor público porém também havia 

no setor privado (BRASIL, 2001). 

No Brasil o APH divide-se em serviços móveis e fixos. O APH móvel no 

âmbito do Sistema Único de Saúde –SUS-  é realizado do pelo SAMU, enquanto o 

APH fixo são as locais pelos os quais os pacientes do APH móvel são 

encaminhados como; hospitais e Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) (SILVA; 

KOHLRAUSCH, 2015). 

O serviço pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências 

foi organizado em 2003 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e 

seus Núcleos de Educação em Urgência (NEU) através da Portaria GM/MS nº 1.864. 

Essa portaria sugere padrões para organização desses serviços, viabilizando um 

veículo de suporte básico à vida para cada 100 a 150 mil habitantes e um veículo de 

suporte avançado à vida para cada 400 a 450 mil habitantes. (VELLOSO; ALVES; 

SENA, 2008)  

Atualmente existem dois sistemas de APH em nível público: o do telefone n.º 

192, desenvolvido e executado pelo governo municipal com o nome de Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, do sistema 193, de caráter estadual, a 

cargo dos Corpos de Bombeiros. Em algumas cidades, principalmente nas capitais, 

ambos têm a presença do profissional médico (SILVA; SILVA, 2015 p. 1193). 

O SAMU é o integrante móvel da rede de atenção as urgências no Brasil. 

Com esse serviço o poder executivo o idealizou com a proposta de diminuir os 

índices de mortes decorrente de um atendimento demorado (ALMEIDA et al, 2016). 
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O Ministério da Saúde estabelece que a equipe do SAMU seja constituída por 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de enfermagem e Condutor do veículo, sendo que 

as Portarias de n° 814 de 01/06/01, e n° 2.048, de 05/11/02, determinam funções 

específicas de cada um dos membros da equipe (ALVES et al., 2013). 

O APH no SUS está estruturado em duas modalidades: o Suporte Básico 

Vida (SBV), e o Suporte Avançado à Vida (SAV). O suporte básico de vida (SBV) 

constitui uma sequência de etapas do socorro à vítima em situação eminente de 

risco de morte, sem a realização de manobras invasivas tripuladas por técnicos de 

enfermagem, e condutor, já o SAV suporte avançado à vida, são realizados 

procedimentos invasivos, de maior complexidade e por esse motivo é uma 

assistência realizada exclusivamente por médicos e enfermeiros também tripulada 

por condutor do veículo. Portanto, a atuação do Enfermeiro está relacionada à 

assistência direta ao paciente grave sob risco de morte (PERGOLA; ARAUJO, 

2009). 

Segundo Pereira e Lima (2009) os profissionais enfermeiros no APH tem uma 

atribuição fundamental. Eles são responsáveis por proporcionar maior interação com 

equipe, são os supervisores da equipe de enfermagem, como também 

coordenadores, atuam junto às equipes em intervenções básicas ou avançadas, 

bem como, na educação permanente e é a conexão entre gestão e assistência 

nesse serviço. 

 



17 
 

3.  O PAPEL DA SUPERVISÃO DO ENFERMEIRO NO APH MÓVEL 

 

De acordo Botti e Rego (2008) A palavra supervisão vem do latim medieval 

super que quer dizer acima e videre que significa ver. A junção da palavra traduz-se 

para visão de cima. O termo chegou ao nosso idioma no século XVII exprimindo a 

ideia de dirigir, inspecionar e controlar. 

A supervisão empregada na pratica do enfermeiro atual, é uma ferramenta de 

gestão que emergiu da administração com base em teorias de Taylor e Fayol, que 

atualmente são considerados os pioneiros da abordagem clássica e científica da 

administração. Alguns de seus principais fundamentos foram: separação das tarefas 

de acordo com as competências de cada funcionário dentro da sua área de trabalho; 

conjunto de normas onde estabeleciam os direitos e deveres dos colaboradores 

dentro das suas respectivas funções; criou-se a padronização para rotinas de 

trabalhos; ressaltou a importância de comportamentos extremamente profissional 

dentro da organização para que o processo produtivo não fosse afetado decorrente 

de vínculos pessoais; desenvolveu-se a meritocracia com intenção de valorizar as 

competências, habilidades e atitudes dos colaboradores (CARVALHO; CHAVES, 

2011). 

A supervisão defendida por Taylor e Fayol focava em linhas de produção e 

execução das leis que regiam a empresa, como também, vigiar o trabalho realizado 

pelos colaboradores e fazer com que a empresa atingisse altos rendimentos. No 

decorrer dos séculos esse conceito foi sendo modificado tendo como primícias a 

instrução e educação (BERNARDES et al, 2009). 

Carvalho e Chaves (2011) ressalta que antes mesmo da existência das 

teorias de Taylor e Fayol a enfermagem no século XIX já usava de ideias 

semelhantes a deles. A percussora da enfermagem Florence Nightingale foi a 

primeira a gerenciar e supervisionar todo o contexto que envolvia o paciente durante 

a guerra da Criméia. 

Chaves et al (2017 p.1167) afirma: 

A constituição da enfermagem moderna ordenou-se a partir da 
organização do cuidado, com a sistematização dos procedimentos técnicos; 
organização do ambiente terapêutico, adoção de medidas de limpeza e 
higiene; organização dos agentes, por meio de mecanismos disciplinares e 
de capacitação de pessoal, em uma conformação caracterizada pela divisão 
social e técnica do trabalho. 
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Na área da saúde a aplicação da supervisão foi um avanço notório. 

Possibilitou uma gestão satisfatória, organização do trabalho, qualidade na saúde 

oferecida, além de trazer resultados positivos para instituição como também para os 

usuários (CARVALHO; GAMA; SALIMENA, 2017). 

De acordo Liberali e Dall'Agnol (2008) o enfermeiro como supervisor funciona 

como componente estratégico na gestão do serviço de saúde, trabalhando o 

processo continuo de mudança da organização, qualidade dos serviços prestados, 

treinamento e educação continuada para os funcionários. Esse mesmo conceito 

evidencia algo aludido pelo Ministério da saúde trinta anos atrás por meio de suas 

normas. 

A atribuição do enfermeiro como supervisor da equipe de enfermagem é algo 

definido pela lei 7.498/86, que dispõe sobre exercício da enfermagem no Brasil que 

em seu artigo 15 afirma que técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem 

podem realizar suas determinadas funções sob supervisão de um enfermeiro 

(CARVALHO; GAMA; SALIMENA, 2017). 

Para Bueno e Bernardes (2010 p.48) “o gerenciamento/supervisão do 

enfermeiro no APH móvel é uma atividade essencial, especialmente pelo grau de 

complexidade das ações, bem como pelas características peculiares desse serviço”. 

O APH móvel devido as suas particularidades encontra-se com um grande 

obstáculo na supervisão de enfermagem, pois a mesma em maior parte do tempo é 

realizada à distância, mesmo reconhecendo sua fundamental relevância para uma 

melhor gestão. Nas Unidades de Suporte Básico (USB) não há presença do 

enfermeiro, as orientações recebidas são dadas pelo médico regulador. Diante 

disso, a ausência do enfermeiro pode refletir na qualidade do serviço prestado ao 

paciente (BERNARDES et al, 2014). 

Para Bernardes et al (2014) uma outra dificuldade citada pelos técnicos e 

auxiliares de enfermagem é o fato dos responsáveis técnicos trabalharem oito horas 

por dia, sendo que geralmente são eles os responsáveis por supervisionar as 

equipes de enfermagem USB. Para Coutinho (2011) é necessário que haja um maior 

número de enfermeiros contratados para supervisionar essas equipes por um 

período de 24 horas. 

Os enfermeiros supervisores em APH por se encontrarem-se longe das 

equipes de USB transfere as atribuições aos técnicos ou auxiliares de enfermagem 
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que tem habilidade técnica para executar tal procedimento ou ação. O enfermeiro 

precisa ser consciente que sua orientação/supervisão deve ser dada de forma 

correta, pois caso algo ocorra ao paciente, com um membro da equipe de 

enfermagem sob supervisão do enfermeiro o mesmo também será responsabilizado 

pelo ato (BERNARDES et al, 2009). 

De acordo Coutinho (2011) o enfermeiro supervisor do APH deve destinar 

70% do seu tempo em companhia, orientações e apresentação das atividades aos 

técnicos, auxiliares de enfermagem e socorristas, e 30% em reuniões e 

compromissos administrativos. Porém, a realidade se mostra o contrário, pois o 

enfermeiro fica maior parte do tempo na central de regulação médica.  

De acordo Bernardes et al (2014) os técnicos e auxiliares apontam a 

importância da supervisão do enfermeiro na equipe do USB, pois comumente se 

deparam com ocorrências pelas quais sentem-se inseguros ou despreparados para 

executar os cuidados. 

Conforme Coutinho (2011) a supervisão de enfermagem no APH muitas 

vezes é vista como uma forma de fiscalizar, disciplinar, dominar e poder centralizado 

no profissional enfermeiro.  Os enfermeiros argumentam que essa disciplina e 

domínio realizados por eles é uma forma de conduzir a assistência de forma 

organizada caso não haja essa disciplina, os cuidados se descomposturam. 

Segundo a Resolução nº 375 de 2011 do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) que atualmente se encontra suspensa judicialmente por medida cautelar, 

em seu artigo 1º fica claro que deve haver a supervisão do enfermeiro onde houver 

assistência de enfermagem em qualquer tipo de unidade móvel atribuída ao APH e 

inter hospitalar. 

No entanto, essa resolução do COFEN se contrapõem totalmente a Portaria 

GM/MS n.º 2048 de 2002, que estabelece os princípios e diretrizes do sistema de 

urgência e emergência no Brasil, nesta portaria menciona que as USBs operem 

apenas com o técnico ou auxiliar de enfermagem e o condutor do veículo. 
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3.1 ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO APH 

 

Para que o enfermeiro seja um profissional do atendimento móvel são 

necessários alguns requisitos como: equilíbrio emocional, ser comunicativo, bom 

espírito de equipe, experiência anteriores em serviços de urgência emergência, 

competência técnica, física e psicológica para o trabalho (BRASIL, 2003).  

Como bem nos assegura LuchtembergI e Pires (2016) no APH o enfermeiro 

pode atuar diversos campos como; coordenação realizando o gerenciamento do 

montante dos instrumentos e materiais e medicações necessários para prestar os 

cuidados, a criação de escalas, na assistência direta ao paciente principalmente no 

suporte avançado de vida juntamente com o médico e socorrista, e educação 

continuada. No suporte básico de vida o enfermeiro como atua como supervisor à 

distância.  

Bernardes et al (2009) ressalta que são funções do profissional enfermeiro 

nos serviços de APH: gerenciar as atividades desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem na USB e Unidades de Suporte Avançado (USA), realizar assistência 

de enfermagem que exigem maior competência técnica e cientifica aos pacientes 

com risco eminente de morte, cumprir as prescrições medicas por telemedicina e ter 

segurança e raciocínio clinico rápido para resoluções das adversidades que possam 

vir ocorrer.  

No suporte avançado de vida o enfermeiro, médico e socorrista atuam 

mutualmente com propósito de estabilizar o paciente no lugar onde aconteceu a 

ocorrência e encaminha-lo o mais rápido possível a uma unidade intrahospitalar. 

Diante do cenário de cada ocorrência são necessárias técnicas invasivas e 

procedimentos diversificados. Devido a utilização dessas técnicas e por se tratar de 

paciente graves há a necessidade de tais profissionais na USA (ADÃO; SANTOS, 

2012). 

Para Merlo (2009 p. 16) a atividades assistenciais desenvolvidas pelo 

enfermeiro no APH dividem-se me três fazes; 1º fase (antes do atendimento); 2º 

fase (durante o atendimento) e 3º fase (depois do atendimento).   
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1ª fase – antes do atendimento- o enfermeiro deve preparar-se 
organizando um check list que inclui: checagem e reposição de material 
padronizado dentro do veículo de emergência; manutenção da 
padronização dos kits de atendimento, acesso venoso, vias aéreas, 
procedimento cirurgico e de infusão venosa em neonato; checagem e 
reposição da caixa de medicamentos portátil do tipo “multi-box”; verificação 
do funcionamento de equipamentos (oxímetro de pulso, monitor-
desfibrilador e ventilador); verificação do volume de oxigênio existente no 
cilindro. 

2ª fase – durante o atendimento – acessar a vítima com segurança; 
avaliar a cena (obtendo informações pertinentes para o atendimento); colher 
a história da vítima quando possível; realizar a triagem para o atendimento, 
em caso de acidente com múltiplas vítimas; realizar avaliação primária, isto 
é, determinar se existe risco imediato a vida da vítima; realizar avaliação 
secundária (pesquisa abrangente e detalhada do corpo da vítima); 
estabelecer prioridades para o atendimento; estabilizar a vítima se possível 
antes do transporte; prestar cuidados intensivos, auxiliando nos 
procedimentos de maior complexidade técnica; assegurar a manutenção do 
cuidado e evolução de todos os sinais e sintomas; prover um transporte de 
forma eficiente e segura à unidade hospitalar; e passar as informações a 
respeito do caso a equipe da sala de emergência. 

3ª fase – após o atendimento – fazer a reposição do material 
utilizado na ocorrência; recarregar equipamentos que necessitam de bateria; 
limpar e desinfectar equipamentos; limpar o veículo de emergência, 
providenciar     reposição de oxigênio, se necessário; registrar a ocorrência 
em impresso próprio; e fazer relatório em livro de ocorrência de 
enfermagem. 

 

De acordo Adão e Santos (2012) o enfermeiro desempenha atribuições que 

não se restringe apenas a assistência direta ao paciente no APH. Realiza também 

elaboração e revisão de regulamentações para o atendimento de urgências e 

emergências, desenvolve atividades e instrumentos para aperfeiçoamento da 

equipe, promove educação continuada, capacitação técnica as equipes, mantém-se 

atualizado através de simpósios, congressos e especializações da área. 

De acordo Dias (2016) a aptidão dos enfermeiros que atuam no APH no Brasil 

estão em atraso se comparado com outros dois países que também oferecem o 

serviço APH móvel a população; Estados Unidos e França. Isso acontece porque 

nesses locais a atuação do enfermeiro é bastante concretizada.    

Para Coutinho (2011) mesmo a atuação do enfermeiro estando em atraso 

comparado com Estados Unidos da América e França, no decorrer dos anos o 

enfermeiro desenvolveu suas atividades no APH tanto na parte gerência/supervisão 

quanto na assistencial. Vale ressaltar que França e Estados Unidos são nações 

desenvolvidas e quanto ao tempo em que foi implantado, Estados unidos e França 

nos anos 60 enquanto no Brasil começou a ser organizado apenas nos anos 80. 
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Diante disso o enfermeiro no APH como componente essencial do conjunto 

de profissionais preconizado pela legislação desenvolve ações assistenciais como 

também, trabalhos mais administrativos como; gerenciamento e supervisão das 

equipes. Faz-se necessário assim como nas nações desenvolvidas a enfermagem 

torna-se uma classe concretiza no APH móvel. 
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4   EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SERVIÇO DE APH MÓVEL 

 

Atuar como trabalhador em saúde requer formação e atualização 

constantemente, principalmente devido as importantes modificações que acontece 

em nossa sociedade atual. Na área da saúde essa reciclagem e educação continua 

faz-se essencial para fornecer qualidade aos serviços prestados à população 

usuária. Nesse cenário a Educação Permanente em Saúde (EPS) se edifica, 

proporcionando conhecimento e autonomia aos profissionais de saúde (SALUM; 

PRADO, 2014). 

Para Silva et al (2018 p.64) “a EPS é uma estratégia político-pedagógica que 

visa reconceituar os processos de capacitação de profissionais nos serviços de 

saúde”.  

No ano de 2004, através da Portaria Nº 198/GM no dia 13 de fevereiro foi 

instituída a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) com o 

propósito de formação e o desenvolvimento dos profissionais e trabalhadores de 

saúde. Porém, em 2007 a Portaria GM/MS n.º 1.996 reorganizou as diretrizes e 

procedimentos da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, para que 

se adequasse as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde (LAPROVITA et al, 

2016). 

De acordo Bueno e Bernardes (2010) A EPS surge como um agente 

transformador para o conhecimento e redirecionando a maneira como é vista a 

educação em saúde. Além disso, favorece aos profissionais uma visão holística 

sobre a forma como realizam o seu trabalho.  

Segundo Silva et al (2015) A EPS é um instrumento que deve usado no 

ambiente laboral. É a forma de aprender e adquirir novos conhecimentos a partir das 

atividades desenvolvidas no dia-a-dia. Esse modo de educar amplia a interação na 

atuação das equipes, desenvolve raciocínio crítico para tomada de decisões. No 

Sistema Único de Saúde (SUS) trazer essa ferramenta proporciona aproximação 

entre o trabalhador de saúde e usuários (COELHO et al, 2013). 

El Hetti et al (2013 p.974) corrobora as contribuições EPS: 

A proposta de EPS objetiva transformar a prática profissional e o 
trabalho em si, ao capacitar o profissional da área da saúde no seu contexto 
de trabalho, com base na problematização, onde emergem os problemas e 

as necessidades de saúde da população. 
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Bueno e Bernardes (2010) explica que muitas vezes EPS é entendida pelos 

trabalhadores em saúde como treinamento. Treinar é necessário em qualquer 

profissão. Silva et al (2015) contrapõe-se a ideia exposta pelos servidores em saúde, 

declarando que educação permanente não é sinônimo de treinamento pois, cada 

qual apresenta uma definição diferente. A educação é obtenção de saber, ciência e 

conhecimento enquanto treinamento menciona o alcance de habilidades cognitivas. 

De acordo Laprovita (2016) no âmbito do APH móvel é imprescindível o 

desenvolvimento da EPS principalmente por se tratar de um serviço com suas 

peculiaridades. Nesse sentindo os profissionais operantes devem desenvolver e 

ampliar os seus conhecimentos, entender o porquê e para que realizar tal 

performance no atendimento, aprimorar a reflexão sobre atuação diária e abandonar 

atitudes rotineiras e automáticas. 

Bueno e Bernardes (2010) reafirma dizendo que por ser um serviço onde 

frequentemente acontecem situações inesperadas, possui um alto nível de 

complexidade e pelo amplo impacto psicológico que o trabalho gera ao profissional, 

é necessário desempenhar a EPS, com a finalidade de modificar as habilidades 

técnicas e psicológicas dos profissionais envolvidos nessa atividade.  

Conforme Silva et al (2015) grande parte das intuições atuais tem em serviço 

um setor que se destina a EPS. A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

aconselha que esse serviço possua como dirigente um enfermeiro. 

De acordo a Portaria n.º 1863/GM, em 29 de setembro de 2003 que institui a 

Política Nacional de Atenção às Urgências. Em seu capítulo VII estabelece a 

existência do NEU que tem como objetivo proporcionar programas de formação e 

educação continuada com base no perfil da região e complexidades dos fatos 

ocorridos. 

A qualificação dos profissionais envolvidos no serviço de APH está 

estreitamente relacionada à qualidade da assistência oferecida aos usuários. Nesse 

sentido “existem os NEUs com o propósito de garantir a capacitação periódica dos 

profissionais que atuam nas urgências” (PARA DIVINO; PEREIRA; SIQUEIRA, 2009 

p. 369)  

Mello e Brasileiro (2010) afirma que dentro do APH os propósitos são obtidos 

se houver uma interação da equipe, técnicas e habilidades aperfeiçoadas 

continuamente, embasamento cientifico para agir diante de vários cenários que 
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possam vir ocorrer aos profissionais. Nessas circunstâncias a intervenção do NEU 

com também a atuação do enfermeiro como educador se insere.  

De acordo Silva (2011) a educação permanente no APH móvel é 

indispensável pois, alguns profissionais têm experiência em urgências e emergência, 

porém não tem no APH móvel. Bueno e Bernardes (2010) afirma que experiências 

previas em urgência/emergência são fundamentais para o profissional trabalhar no 

APH. Todavia, para atuarem é necessário ser capacitado pelo NEU. Faz-se 

necessário capacitar esses trabalhadores como também atualizá-los. Outra questão 

é os currículos dos cursos de graduação (medicina e enfermagem) e curso técnico 

de enfermagem que não enfatiza o serviço de APH em sua grade.  

Segundo Coutinho (2011) os próprios enfermeiros relatam em ao longo da 

formação acadêmica, não foi abordado sobre a temática de APH nem em aula 

teórica quanto prática. Abordam também sobre a falta de estágios e visitas técnicas 

nesse campo. Enfatizam que o graduando precisa conhecer essa área para que 

possa ter uma visão crítica sobre a rotina de um enfermeiro de SAMU. Mencionam a 

importância do APH na formação de futuros enfermeiros principalmente por ser um 

campo em ascensão.   

De acordo Romanzini e Bock (2010) o fato dos enfermeiros possuírem um 

preparo acadêmico deficiente e ausência de experiência em APH, é preciso, no 

mínimo, de três anos ou mais trabalhando no campo de urgência e emergência, para 

que o funcionário desenvolva as habilidades necessária para agir em certas 

circunstâncias.  

Diante disso percebe o quão importante a EPS se faz aos profissionais e ao 

serviço de atendimento as urgências/emergência no Brasil. O NEU surgiu como 

responsável por fornecer conhecimento e aprimoramento continuo aos trabalhadores 

que atuam nesse serviço. E imprescindível que as instituições de ensino (faculdades 

e universidades) trabalhem a atuação do enfermeiro em APH móvel tanto na pratica 

como também a teoria.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo em vista os aspectos apresentados neste trabalho o serviço de APH 

brasileiro teve como base o modelo americano e francês de assistência extra 

hospitalar. Esse movimento de APH começou a ter impulso a partir da década de 

80 e no ano de 2002 teve seu principal marco que foi o lançamento da a Portaria 

Nº 2048 no Brasil. Visualizamos que em comparação com outras nações que 

possuem esse mesmo serviço em nosso país foi algo mais demoroso. No 

entanto, essa legislação proporcionou autonomia, padronização, eficiência na 

assistência prestada aos usuários.   

A participação do enfermeiro no APH foi exposta a partir de legislações do 

Ministério da Saúde como também da categoria profissional. O enfermeiro no 

APH pode atuar de forma assistencial como na USA, supervisor e gerente. Esse 

profissional é de suma importância pois consegue movimentar dentre essas três 

áreas promovendo interação, educação e comunicação dentro da equipe.  

Foi identificada nessa pesquisa o exercício do enfermeiro no APH como 

supervisor, e seu fundamental valor para uma gestão de qualidade. Foi 

observado que muitas vezes os colaboradores técnicos e auxiliares de 

enfermagem interpretam a função do enfermeiro supervisor como algo 

fiscalizador e punitivo. Outro aspecto que diz respeito ao enfermeiro é sua 

ausência no suporte básico de vida. O Cofen aponta que onde houver 

assistência de enfermagem deve haver um enfermeiro supervisando no entanto, 

essa não é a realidade das USB. Além disso o Ministério da Saúde na portaria 

2048 coloca que no suporte básico não dever haver enfermeiro. Ressalta-se 

também que os técnicos e auxiliares de enfermagem declaram sentir-se 

inseguros e não assistidos na unidade de suporte básico do APH. Como 

proposta de resolução dessa problemática a participação do enfermeiro na USB 

pode ocorrer de forma intermitente garantindo maior segurança e respaldo a 

equipe envolvida, como também a organização da classe de técnicos, auxiliares 

e socorrista solicitando um parecer das autoridades máximas sobre insegurança 

gerada a eles pela ausência do enfermeiro nas USBs. É considerável que haja 

um consenso entre as legislações do ministério da saúde e cofen sobre as partes 
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que se divergem para que não aconteça a fragmentação do cuidado no APH 

móvel. 

O APH é reconhecido por suas particularidades durante a assistência. A 

principal intenção da existência da educação permanente em APH móvel é 

desenvolver e aprimorar cada dificuldade encontrada pelos colaborados em seu 

trabalho. O objetivo do NEU nesse serviço é justamente essa proposta. Vale 

ressaltar que a educação permanente não é algo restrito do NEU o profissional 

também deve procurar se atualiza-se constantemente. Uma equipe que trabalha 

de forma organizada e sistematiza atendendo a singularidade de cada caso é o 

resultado positivo da educação permanente. 

 Foi percebido ao longo da pesquisa que muitos indivíduos chegam para 

trabalhar nesse serviço móvel de urgência e emergência, sem qualquer instrução 

ou capacitação para atuarem, devido a deficiências adquiridas no período 

acadêmico. Em tal caso é importante que as intuições provedora de ensino 

abordem mais essa temática em seus cursos de enfermagem (graduação e 

técnico) e medicina.  

Todos os objetivos o principal e os secundários propostos no trabalho foram 

atingidos com sucesso. É recomendável maior aprofundamento sobre a atuação 

do enfermeiro no APH móvel visto que atualmente existe uma escassez de 

bibliografia sobre esse conteúdo. 
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