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Dificuldades encontradas pelos enfermeiros no atendimento pré-

hospitalar  

 

Introdução: A crescente atuação profissional do Enfermeiro (a) no 

Atendimento Pré-hospitalar é uma realidade em nosso País. Em 2002, o 

Ministério da Saúde regulamentou e normatizou as atividades dos Enfermeiros 

nessa área profissional através da portaria 2048, no entanto as dificuldades 

enfrentadas por esses profissionais no Atendimento Pré Hospitalar são 

inúmeras.  

Objetivo: Identificar e analisar as principais dificuldades encontradas pelos 

enfermeiros na assistência aos pacientes em atendimento pré-hospitalar.  

Método: Essa pesquisa tem caráter exploratório, com análise sistematizada e 

qualitativa dos artigos publicados entre 2007 e 2017, nas seguintes bases de 

dados: BDENF, LILACS E MEDLINE na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

além de banco de teses e dissertações encontradas na biblioteca virtual da 

USP. Os descritores encontrados nas bases de dados não foram suficientes 

para o esgotamento da pesquisa, portanto utilizou-se palavras-chaves 

relacionadas com os principais assuntos. Os critérios de exclusão foram 

estudos que não apresentassem como assunto: processos de enfermagem, 

ambiente intra-hospitalar, periodicidade posterior a 10 anos, idiomas diferentes 

de inglês, português e espanhol, artigos que não contenham acesso na íntegra. 

Os critérios de inclusão foram estudos com conteúdo referentes ao objetivo da 

pesquisa e que não se enquadrem nos critérios de exclusão. Descritores 

utilizados: enfermagem; serviços médicos de emergência; área de atuação 

profissional. Palavras-chaves utilizadas: atendimento pré-hospitalar; 

dificuldade; enfermeiro ou enfermeira. 

Desenvolvimento: até o presente momento este estudo foi apresentado a 

comissão de pesquisa, aprovado o projeto, realizada a coleta de dados em 

bases de dados e no momento realizando a análise dos estudos selecionados. 

Resultados preliminares: Segundo pesquisas realizadas até o presente 

momento foi possível identificar algumas dificuldades encontrada na atuação 



no APH como, a falta de preparo na formação acadêmica para esse tipo de 

atendimento é algo comum enfrentado por enfermeiros recém-formados. 

(Romanzini,2010); pelo fato desse tipo de atendimento ocorrer em diversos 

ambientes, a equipe de enfermagem pode encontrar diversas dificuldades 

como a diversidade dos locais, a dificuldade de acesso, falta de iluminação, 

alterações climáticas, o excesso de pessoas no local e adversidades no 

transito. (Souza, 2014). A ausência de apoio psicológico para os profissionais 

de Aph é algo de impacto enfrentado, pois estes profissionais estão sempre 

expostos a um grande nível de pressão e sobrecarga. (Mesquita, 2014).  Serão 

realizadas mais pesquisa para a conclusão do tema. 

Tabela de levantamento de pesquisas:  

Resultados 
Resultados 

com filtro
Analizados

30.717 181 11

Resultados 
Resultados 

com filtro
Analizados

180.088 277 18

Resultados 
Resultados 

com filtro
Analizados

141.696 239 15

Total de artigos analisados 

44

BDENF

MEDLINE

LILACS
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