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EPÍGRAFE

“Os sistemas estão perfeitamente desenhados para produzirem os resultados que efetivamente
produzem. Se quisermos mudar os resultados, devemos mudar o sistema, romper os paradigmas e
olhar as coisas de forma diferente” Edward Deming.
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RESUMO
STEFANI, Giane Alves. Vivências dos enfermeiros em praticas avançadas nos serviços de
atendimento móvel de urgência. 2020. 148 f. Dissertação de Mestrado – Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.

O atendimento pré-hospitalar (APH) no Brasil se dá através do serviço de atendimento móvel
de urgência (SAMU). O SAMU é acionado gratuitamente pelo dígito 192 e presta assistência
fora do ambiente hospitalar. É composto por dois tipos principais de ambulâncias: as de
suporte básico de vida (SBV) tripulada por, no mínimo, um motorista e um técnico em
enfermagem, caracterizado por não realizar manobras invasivas; e as de suporte avançado de
vida (SAV), cuja equipe inclui motorista, médico e enfermeiro e realizam procedimentos
invasivos de suporte ventilatório e circulatório. Desde a sua implantação em 2003, o SAMU
mostrou-se como um novo campo de trabalho para os profissionais de enfermagem. Em
março de 2011, com a resolução do COFEN nº 375 que dispõem da presença do enfermeiro
no SBV foi criado o suporte básico de vida tripulada por enfermeiro intitulado em alguns
SAMU por suporte Intermediário de vida (SIV), modalidade esta encontrada em outros
países. Acredita-se que o SIV ajusta a lacuna entre o SBV e SAV, melhorando a assistência
de enfermagem. Sendo assim, o APH vem se tornando um ambiente favorável para expansão
da enfermagem em práticas avançadas (EPA) pela especificidade exigida no campo de
atuação. O objetivo deste estudo é avaliar o SIV enquanto um campo de prática avançada
pelos enfermeiros. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, e abordagem
qualiquantitativa. O estudo foi operacionalizado em duas fases: 1ª fase foi para quantificar os
SAMU do Estado que possuem SIV, utilizando um questionário estruturado direcionado aos
coordenadores de enfermagem. Na 2ª fase foi realizada uma entrevista com enfermeiros que
atuam no SIV. Na primeira fase identificou-se quantas Centrais de Regulação de Urgências do
SAMU existem em cada DRS do estado de São Paulo. Participaram deste estudo 17 serviços.
Verificou-se que em 11 deles havia a modalidade SIV, esporádica ou não. Na segunda fase foi
analisada a atuação do enfermeiro no SIV na perspectiva da enfermagem em pratica
avançada, por meio da analise de expressões de diálogo durante entrevista. Após transcrição e
leitura exaustiva identificou se as categorias das falas, as quais foram divididas em duas
unidades temáticas, a saber, vivência e competência. Conclui-se que este estudo identificou a
existência do SIV, sendo um serviço que vai ao encontro dos objetivos da OMS em relação ao
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aumento do acesso universal à saúde, oferece acesso oportuno em situação de urgência, além
das vivencias e competências dos enfermeiros serem condizentes com as competências dos
enfermeiros que atuam no campo da EPA. Há necessidade de certificação para enfermeiros
em EPA, e o Brasil apresenta potencialidades para isso, seja pela robustez da lei do exercício
profissional, seja pelos documentos do próprio Ministério da Saúde.

Descritores: Prática avançada em enfermagem; Ambulância, Serviços Médicos de
Emergência; Enfermeiros.
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ABSTRACT
STEFANI, Giane Alves. Nurses living in advanced practices in mobile emergency care
service. 2020. 148 f. Master‟s Dissertation – Ribeirão Preto School of Nursing, University of
São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.

Pre-hospital care (APH) in Brazil takes place through the mobile emergency care service
(SAMU). SAMU is activated free of charge by calling 192 and provides assistance outside the
hospital environment. It consists of two main types of ambulances, those of basic life support
(BLS) manned by at least one driver and a nursing technician, characterized by not
performing invasive maneuvers, and those of advanced life support (FAS), whose team
includes driver, doctor and nurse and perform invasive procedures for ventilatory and
circulatory support. Since its implementation in 2003, SAMU has shown itself as a new field
of work for nursing professionals. In March 2011, with COFEN Resolution No. 375 that have
the presence of nurses in the BLS, basic life support manned by a nurse was created, entitled
in some SAMU's unit as Intermediate Life Support (SIV), a modality found in other countries.
It is believed that SIV bridges the gap between BLS and VAS, improving nursing care. Thus,
the APH has become a favorable environment for the expansion of nursing in advanced
practices (EPA) due to the specificity required in the field of activity. The aim of this study is
to evaluate SIV as a field of advanced practice by nurses. This is a descriptive and exploratory
research, with a qualitative and quantitative approach. The study was carried out in two
phases: 1st phase was to quantify the SAMU of the State that have SIV, using a structured
questionnaire directed to the nursing coordinators. In the 2nd phase, an interview was
conducted with nurses who work at SIV. In the first phase, it was identified how many SAMU
Emergency Regulation Centers exist in each DRS in the state of São Paulo. Seventeen
services participated in this study, it was found that in 11 there was the SIV modality, either
sporadic or not. In the second phase, the role of nurses in the SIV was analyzed from the
perspective of nursing in advanced practice, through the analysis of expressions of dialogue
during an interview. After transcription and exhaustive reading, the categories of speeches
were identified, which were divided into two thematic units, namely, experience and
competence. It is concluded that this study identified the existence of SIV, being a service
that meets the objectives of WHO in relation to the increase of universal access to health,
offers timely access in urgent situations, in addition to the experiences and skills of nurses to
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be consistent with the skills of nurses working in the EPA field. There is a need for
certification for nurses in EPA, and Brazil has the potential to do so, either because of the
robustness of the law of professional practice or by the documents of the Ministry of Health
itself.

Keywords: Advanced nursing practice; Ambulance, Emergency Medical Services; Nurses.
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RESUMEN
STEFANI, Giane Alves. Las vivencias de los enfermeros en prácticas avanzadas en los
servicios móviles de atención de emergencia. 2020. 148 f. Disertación de Maestria - Escuela
de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.

La atención prehospitalaria (APH) en Brasil se realiza por intermedio del servicio móvil de
atención de emergencia (SAMU). SAMU se activa de forma gratuita mediante el número de
teléfono 192 y proporciona asistencia fuera del entorno hospitalario. Consta de dos tipos
principales de ambulancias, las de soporte vital básico (BLS) atendidas por al menos un
conductor y un técnico de enfermería, caracterizadas por no realizar maniobras invasivas; y
las de soporte vital avanzado (FAS), cuyo equipo incluye conductor, médico y enfermero y
realiza procedimientos invasivos de apoyo ventilatorio y circulatorio. Desde su
implementación en 2003, SAMU se ha mostrado como un nuevo campo de trabajo para los
profesionales de enfermería. En marzo de 2011, con la resolución de COFEN nº 375 que
cuentan con la presencia de enfermeras en el BLS, se creó el soporte vital básico atendido por
una enfermera, titulado en algunos SAMU por Soporte Vital Intermedio (SIV), modalidad que
se encuentra en otros países. Se cree que SIV cierra la brecha entre BLS y VAS, mejorando la
atención de enfermería. Así, la APH se ha convertido en un entorno propicio para la
expansión de la enfermería en prácticas avanzadas (EPA) debido a la especificidad requerida
en el campo de actividad. El objetivo de este estudio es evaluar el SIV como un campo de
práctica avanzada por parte del enfermero. Se trata de una investigación descriptiva y
exploratoria, con enfoque cualitativo y cuantitativo. El estudio se realizó en dos fases: la 1ª
fase consistió en cuantificar el SAMU del Estado que tienen SIV, mediante un cuestionario
estructurado dirigido a los coordinadores de enfermería. En la 2ª fase, se realizó una entrevista
con enfermeras que laboran en el SIV. En la primera fase se identificó cuántos Centros de
Regulación de Emergencias SAMU existen en cada DRS en el estado de São Paulo. En este
estudio participaron 17 servicios, se encontró que en 11 de ellos existía la modalidad SIV,
esporádica o no. En la segunda fase, se analizó el papel de las enfermeras en el SIV desde la
perspectiva de la enfermería en la práctica avanzada, a través del análisis de expresiones de
diálogo durante una entrevista. Tras la transcripción y lectura exhaustiva, se identificaron las
categorías de discursos, que se dividieron en dos unidades temáticas, a saber, experiencia y
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competencia. Se concluye que este estudio identificó la existencia del SIV, al ser un servicio
que cumple con los objetivos de la OMS en relación al aumento del acceso universal a la
salud, ofrece acceso oportuno en situaciones de urgencia, además de las experiencias y
habilidades del enfermero para ser consistente con las habilidades de las enfermeras que
trabajan en el campo de la EPA. Existe una necesidad de certificación para enfermeras en la
EPA, y Brasil tiene el potencial para hacerlo, ya sea por la solidez de la ley de práctica
profesional o por los documentos del propio Ministerio de Salud.

Palabras-clave: Práctica avanzada de enfermería; ambulancia, Servicios médicos de
emergencia; Enfermeras
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APRESENTAÇÃO
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Enfermeira, formada e licenciada desde julho de 2007 pelo Centro Universitário de Claretiano
de Batatais, 10 dias depois de formada assumi o cargo de enfermeira por concurso publico do
município de Franca onde atuo até os dias atuais. Como enfermeira do município atuei: de
julho de 2007 a setembro de 2011 na Estratégia Saúde da Família; de outubro de 2011 a
dezembro de 2016 no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); de janeiro de
2017 a julho de 2019 na Unidade Básica de Saúde; e de agosto de 2019 até os dias atuais na
Unidade de Pronto Atendimento, ademais de ser docente convidada da Universidade de
Franca no curso de Especialização em Urgência e Emergência e UTI Geral.
Foi na ESF onde realizei minha primeira especialização e fui convidada para ser docente e
coordenadora do curso de Agente Comunitária de Saúde e de Técnico de Enfermagem pelo
CEFOR-SUS Araraquara (Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS de
Araraquara), formando uma turma de agentes, duas turmas de Técnico em Enfermagem e uma
turma de Técnico de Enfermagem Especialista em Urgência e Emergência, além de
administrar capacitações em Urgência e Emergência para rede de atenção básica.
No SAMU, fui convidada para implantar este serviço no município de Franca em outubro de
2011, no qual atuei como coordenadora Geral e de Enfermagem até dezembro de 2016. A
inauguração do serviço se deu em maio de 2012, fui responsável pela elaboração de todos os
protocolos institucionais do SAMU no município, assim como pela ficha de atendimento da
Unidade de Suporte Avançado contendo a SAE (Sistematização da Assistência de
Enfermagem). Fui tutora do curso de capacitação do Suporte Básico de Vida e do Suporte
Avançado de Vida via Hospital Oswaldo Cruz e Ministério da Saúde, os quais capacitaram os
profissionais do SAMU. Fui responsável por realizar treinamento de enfermeiros e implantar
mascara laríngea nas Unidades de Pronto Atendimento e nos Prontos Socorros do município.
Fui convidada e participei do grupo técnico via Ministério da Saúde que foi responsável pela
elaboração dos Protocolos Nacionais do SAMU 192, juntamente com um grupo seleto de
todas as Regiões do país.
Foi justamente nos encontros de elaboração dos Protocolos Nacionais do SAMU 192 que
aconteceram em Brasília nos anos de 2014 a 2015 que eu conheci o universo do Suporte
Intermediário de Vida e ouvi a primeira vez o termo 'práticas avançadas na enfermagem'.
Fiquei fascinada pela ideia do enfermeiro em uma ambulância na qual ele era o profissional
principal frente à tomada de decisão. Tentei implantar no município de Franca, porém não
possível naquele momento. Mas aquela forma de atuação do enfermeiro não saia da minha
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cabeça, e foi com a minha transferência em janeiro de 2017 para a atenção básica por questões
políticas locais que uma amiga disse para eu pegar tudo que eu sabia e ressignificar aquele
momento. Aquela fala foi o gatilho para a escolha do meu estudo, na qual vi a oportunidade
de elaborar um estudo sobre o Suporte Intermediário de Vida juntamente com práticas
avançadas e, assim, fazer com que este campo de atuação fosse conhecido, além de instigar a
elaboração de pesquisas e discussões acerca do tema em locais estratégicos que possam
fomentar mudanças e, ao mesmo tempo, ajudar gestores que demonstrem interesse na
implementação do SIV.
Durante os anos que atuei no SAMU fiz outras quatro especializações, sendo elas: Saúde do
Trabalhador e Ecologia Humana, Administração Publica em Saúde, Urgência e Emergência e
UTI Geral. Com exceção desta ultima, todos os meus Trabalhos de Conclusão de Curso
abordaram o universo do SAMU. No ano de 2018 viajei para Portugal para conhecer o SIV e
todo o tramite do Ministério de Saúde para implantação desta ambulância no país, e, desde
então, tenho participado de palestras, congressos e seminários relacionado ao tema.
O mestrado era um sonho; porem foi desafiador conciliar vida profissional, acadêmica e
pessoal, principalmente em meio à pandemia. Muitos foram os obstáculos que encontrei pelo
caminho, porem essenciais para meu conhecimento e crescimento profissional.
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1.

INTRODUÇÃO
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi responsável pela mudança no quadro

sanitário no Brasil e pelo impacto em todo âmbito do fazer, direcionar, pensar e do
conceber assistência à saúde (BRASIL, 2009).
O SUS não é um sistema pronto e acabado, ele está em constante construção,
envolvendo gerenciamento com alto grau de complexidade, bem como nas formas de
trabalho. Sendo assim, o atendimento às urgências constitui um dos pilares importante
da assistência à saúde e um grande desafio a ser enfrentado (VELLOSO, 2008).
O Ministério da Saúde (MS), ciente dos problemas referentes ao crescimento da
demanda nos serviços de urgência e emergência devido ao alto número de acidentes e
violência urbana, tem firmado parcerias com as Secretarias de Saúde dos estados e
municípios. Por conseguinte, vem contribuindo decisivamente para a reversão deste
quadro amplamente desfavorável à assistência da população. O aumento dos casos de
acidentes e violência tem forte impacto sobre o SUS. Na assistência, este impacto pode
ser medido diretamente pelo aumento dos gastos realizados com internação hospitalar,
assistência em Unidade de Terapia Intensiva e pela alta taxa de permanência hospitalar
deste perfil de pacientes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
As causas externas são uma importante questão de saúde pública, estando na
agenda de prioridade do MS, devido ao elevado número de hospitalização e a ocorrência
de sequelas físicas e psicológicas, temporárias ou permanentes, estando o acidente de
trânsito entre as 10 principais causas de mortalidade mundial (MASCARENHAS,
BARROS, 2015).
Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2018, das dez
causas principais de mortalidade mundial, as duas primeiras, sucessivamente, são a
cardiopatia isquêmica e o acidente vascular cerebral; e em oitavo lugar estão os
acidentes de trânsito. O Brasil não difere do contexto mundial, reforçando, assim, as
políticas de atenção às urgências (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAUDE, 2018;
SOTO et al., 2015).
Por conseguinte, a atenção à urgência tornou-se prioridade federal no Brasil em
meados de 2000. Consequentemente tivemos a criação da Política Nacional de Atenção
às Urgências (PNAU) por meio da Portaria Ministerial nº1863/2003, que visava
estruturar a rede de urgência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003b).
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O atendimento pré-hospitalar (APH) móvel foi o primeiro componente da
PNAU a ser implantado em território nacional, instituído em 2003, por meio da Portaria
nº 1864 com a implantação do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003a).
O SAMU é acionado gratuitamente pelo dígito 192 e presta assistência fora do
ambiente hospitalar, adotando dois tipos principais de ambulâncias: as de suporte básico
de vida (SBV) tripulada por, no mínimo, um motorista e um técnico de enfermagem,
caracterizado por não realizar manobras invasivas, e as de suporte avançado de vida
(SAV), cuja equipe inclui motorista, médico e enfermeiro, que possibilita
procedimentos invasivos de suporte ventilatório e circulatório (BRASIL, 2003;
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003a).
Desde a sua implantação em 2003, o SAMU mostrou-se como um novo campo
de trabalho para os enfermeiros e,em decorrência deste novo campo de trabalho, o
COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) elaborou novas resoluções para que o
exercício da profissão acontecesse de forma legal, afinal estava surgindo um novo
campo para a prática da enfermagem.
Tanto que em março de 2011 a resolução do COFEN nº 375 dispunha da
presença do enfermeiro no SBV, baseado na legislação do exercício profissional lei n.
7.498/86, de 25 de junho de 1986, art. 11, capítulo I, das ações privativas do enfermeiro,
especificamente no inciso m.) diz „cuidados de enfermagem de maior complexidade
técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões
imediatas‟. Frente a esta exigência, e cientes da possibilidade do enfermeiro tripular o
SBV, o Ministério da Saúde publicou as Portarias nº 356 de 08 de abril de 2013 e nº 288
de março de 2018, incorporando o enfermeiro como profissional na equipe dos SBV nos
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), (CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM, 1986; CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2011a;
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
No entanto, posteriormente, o Ministério da Saúde entrou com uma ação judicial
contra esta resolução, e em 2016 a justiça suspendeu por medida cautelar (CONSELHO
FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2011b), não podendo o COREN (Conselho Regional
de Enfermagem) dos estados, a partir de então, fiscalizar e exigir a presença do
enfermeiro no SBV, mas muitos serviços dos SAMUs no Brasil já haviam se adaptado à
resolução criando o suporte básico de vida tripulada por enfermeiro intitulado em alguns
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SAMUs por Suporte Intermediário de Vida (SIV), modalidade encontrada em outros
países como Portugal desde 2007 (PORTUGAL, 2013).
Assim como na cidade de Los Angeles, o corpo de bombeiros em 2016
incorporou o enfermeiro na sua equipe. Esta ambulância é acionada pelo mesmo
número telefônico 911 e nasceu com o objetivo de atender as necessidades dos
pacientes (SANKO et al., 2020).
O SIV é uma modalidade de ambulância que ajusta a lacuna entre o SBV e SAV,
melhorando a assistência de enfermagem aos agravos de saúde no âmbito pré-hospitalar
com foco nas necessidades do paciente, respaldo legal para tomadas de decisões e
procedimentos diferenciados, no qual um exame físico bem feito já agrega valores, e
pode ser uma das medidas salvadoras (MALVESTIO et al., 2017).
Sendo assim, o APH vem se tornando um ambiente favorável para expansão da
enfermagem em práticas avançadas pela especificidade do campo de trabalho e pela
atuação efetiva do enfermeiro.
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1.1. Contextualização da dinâmica do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência, o trabalho do enfermeiro e a prática avançada
1.1.1. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no Brasil
A política federal de atenção às urgências teve três marcos principais: primeiras
iniciativas de regulamentação, que ocorreu de 1998 a 2002; logo após iniciou-se a
formulação e implantação da PNAU, com priorização do SAMU com grande impacto
nos anos de 2003 a 2008; e o último momento foi a partir do final de 2008 que
incentivou a continuidade do SAMU e a implantação de Unidades de Pronto
Atendimento (UPA) (MACHADO, SALVADOR, O‟DWYERL, 2011).
O APH no Brasil teve em 2002 o início de reestruturação do atendimento a
Urgência, pela Portaria nº 2048 de 05 de novembro de 2002, que estabeleceu princípios
e diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e emergência, cujo objetivo foi
organizar os serviços trazendo critérios para o seu funcionamento nos atendimentos préhospitalares fixos, pré-hospitalares móveis, hospitalares, regulação médica das
urgências, transporte inter-hospitalar e criação de núcleos de educação em urgência
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
Após a regulamentação desta norma que organizou os serviços, nasce a PNAU, a
qual assumiu estratégias promocionais de qualidade de vida, buscando identificar os
determinantes e condicionantes das urgências por meio de ações transitórias de
responsabilidade pública, sem excluir as responsabilidades de toda a sociedade,
organizando redes regionais de atenção integral às urgências, com elos da cadeia de
manutenção da vida, tecendo-as em seus diversos componentes, tais como: componente
Pré-Hospitalar Fixo; componente Pré-Hospitalar Móvel; componente Hospitalar e
componente Pós-Hospitalar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003b).
O Atendimento Pré- Hospitalar no Brasil se deu por meio do SAMU, sendo o
primeiro componente da PNAU a ser implantado em todo território nacional após a
publicação das Portarias nº 1863/2003 e nº 1864/2003 do Ministério da Saúde, sendo
revogada posteriormente pela Portaria MS nº 1.600, de 2011, que institui a criação da
Rede de Atenção à Saúde (RAS), após a publicação da Portaria nº 4.279 de 30 de
dezembro de 2010 que instituiu as diretrizes para a organização dos serviços de saúde
em redes, nascendo assim a Rede de Atenção às Urgências e Emergência (RUE)
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(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003a; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003b; MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
A RAS realiza e coordena os cuidados em todos os pontos de atenção, sendo
uma rede de formação de relações horizontais entre os pontos de atenção, tendo como
centro de comunicação a atenção básica e como eixos transversais cinco redes
temáticas, sendo uma delas a RUE. Não há entre elas relações de principalidade ou
subordinação, uma vez que todas são igualmente importantes (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
A RUE tem como finalidade articular e integrar todos os equipamentos de saúde
com objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em
situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna,
sendo constituída pelos componentes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011):

a) Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde;
b) Atenção Básica;
c) SAMU 192;
d) Sala de Estabilização;
e) Força Nacional do SUS;
f) UPA 24h;
g) Unidades Hospitalares e;
h) Atenção Domiciliar.

O SAMU é uma das interfaces do RUE, sendo considerado uma porta de entrada
preferencial do sistema, tendo como base a atenção básica com ênfase nas linhas de
cuidado de traumatologia, cardiovascular e cerebrovascular no âmbito da atenção
hospitalar e sua articulação com os demais pontos de atenção, pois o perfil
epidemiológico e demográfico brasileiro evidencia–se que os principais problemas de
saúde dos usuários na área de urgência e emergência estão relacionados à alta
morbimortalidade de doenças do aparelho circulatório, como o Infarto Agudo do
Miocárdio – IAM e o Acidente Vascular Cerebral – AVC, além do aumento relativo às
violências e aos acidentes de trânsito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2011).
Este serviço é considerado um avanço na atenção às urgências, sendo o serviço
de atendimento pré-hospitalar Móvel cujo acesso pela população é pelo dígito telefônico
192, apresenta dois componentes de atuação: o componente regulador e o componente
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assistencial, têm como objetivo organizar o atendimento na rede pública prestando
socorro à população em casos de emergência fora do âmbito hospitalar, visando à
manutenção da vida e/ou a minimização das sequelas sendo o SAMU considerado o
serviço mais relevante que compõe a PNAU (BRASIL, 2003; MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2011; MARQUES, 2013).
Toda organização do fluxo de atendimento das urgências é de responsabilidade
do SAMU, cujo objetivo principal é chegar precocemente até a vítima realizando
atendimento de urgência e emergência de natureza traumática, clínica, pediátrica,
cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental, podendo ocorrer em qualquer lugar do
território de abrangência, sendo em vias públicas, residências e até mesmo dando
suporte para os serviços pré hospitalares fixos. O atendimento está disponível para a
população 24 horas por dia, e a equipe é composta por profissionais médicos,
enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, técnicos de auxílio ao médico
regulador, rádio operadores e condutores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002; BRASIL,
2012).
O SAMU adotou dois tipos principais de ambulâncias: as de Suporte Básico de
Vida (SBV) tripulada por, no mínimo, um motorista e um técnico de enfermagem, e que
conta com material básico para o primeiro atendimento caracterizado por não realizar
manobras invasivas; e as de Suporte Avançado de Vida (SAV), cuja equipe inclui
motorista, médico e enfermeiro, além de equipamentos para cuidados intensivos que
possibilitam procedimentos invasivos de suporte ventilatório e circulatório. Foram
propostos também meios alternativos de transporte, como as ambulanchas, para o
atendimento de populações ribeirinhas; as motolâncias, os veículos de intervenção
rápida para as áreas remotas ou de tráfego intenso e o transporte aéreo, para situações
específicas (MACHADO, SALVADOR, O‟DWYER, 2011; MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2002; BRASIL, 2012, MALVESTIO, SOUZA, 2002).
O SAMU é o principal componente da PNAU, sendo um serviço relevante que
requer planejamento e avaliações constantes, porém, em contrapartida, apenas colocar o
serviço à disposição da população não caracteriza sua eficácia e eficiência. O seu
sucesso demanda que esteja baseado nas necessidades locais da comunidade,
profissionais treinados, recursos materiais e equipamentos adequados, requerendo
planejamento e avaliações constantes e permanentes (VIEIRA, MUSSI, 2008).
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Para Zapparoli e Marziale (2006), o serviço executado no SAMU requer um
gerenciamento específico, por executar ações especializadas e diferenciadas do sistema
hospitalar.
Sendo assim, o APH móvel mostrou-se como um novo campo de trabalho para
os profissionais de enfermagem e, desde então, constatou-se que o enfermeiro é
participante ativo da equipe do APH móvel (MALVESTIO, SOUZA, 2002).
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1.1.2. O enfermeiro no SAMU e os aspectos legais
A Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação
da saúde humana, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. A
Enfermagem segue regramento próprio, consubstanciado na Lei do Exercício
Profissional regido pela Lei no. 7.498/1986 e seu Decreto regulamentador 94.406 de
1987, além do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) (CONSELHO
FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1986).
A atuação do enfermeiro é imprescindível para os serviços no APH móvel no
Brasil, desde a publicação da Portaria Ministerial nº 2048, precursora do APH no Brasil,
é importante destacar as competências/atribuições dos profissionais enfermeiros
presente nesta portaria (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002):
Competências/Atribuições: supervisionar e avaliar as ações de enfermagem
da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; executar prescrições
médicas por telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior
complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões
imediatas; prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao
recém nato; realizar partos sem distócia; participar nos programas de
treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências,
particularmente nos programas de educação continuada; fazer controle de
qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; subsidiar os
responsáveis

pelo

desenvolvimento

de

recursos

humanos

para

as

necessidades 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.

Todas as competências e atribuições correspondem ao estabelecido na lei
do

exercício

profissional

nº

7.498/1986

(CONSELHO

FEDERAL

DE

ENFERMAGEM, 1986). Além disso, esta mesma portaria descreve que o enfermeiro
deverá possuir os seguintes requisitos gerais:

Disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole;
capacidade física e mental para a atividade; disposição para cumprir ações
orientadas; experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao
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atendimento de urgências e emergências; iniciativa e facilidade de
comunicação; condicionamento físico para trabalhar em unidades móveis;
capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação
discriminada no Capítulo VII, bem como para a recertificação periódica.

E desde então, vêm sendo observadas as principais competências para o
exercício da prática de enfermagem no APH.
Gentil, Ramos e Whitaker (2008) trazem que são atribuições necessárias para o
enfermeiro no APH o raciocínio clínico para a tomada de decisão, a habilidade para
executar as intervenções prontamente, além da necessidade de ser um profissional
qualificado que atenda às especificidades do cuidado de enfermagem a ser realizado,
são atribuições necessárias para o enfermeiro no APH.
Luchtemberg e Pires (2016) retratam que as atividades desenvolvidas pelo
enfermeiro estão organizadas nas dimensões do cuidar, gerenciar e educar, sendo
predominantemente ações do cuidado envolvendo múltiplos procedimentos, destacando
ser uma atividade complexa e requer uma formação especial por tratar de situações
imprevisíveis em que o conhecimento interfere no desfecho do trabalho.
As tarefas executadas pelos enfermeiros no SAMU são condizentes com aquelas
legalmente descritas na lei 7.498/86, a qual dispõe sobre o exercício profissional de
enfermagem no país garantido pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1986), o desenvolvimento do exercício
de enfermagem com liberdade, autonomia,segurança técnica, científica e ambiental.
O enfermeiro tem constantemente ampliado sua participação, tornando-se
imprescindível em todo o processo de assistência à população-alvo do APH, sendo uma
prática que exige conhecimento aprimorado e continuado, capacidade de lidar com
situações estressantes e liderança de uma equipe ampliada, que difere da prática
hospitalar (ADÃO, SANTOS, 2012).
A resolução do COFEN nº 375 de março de 2011 dispõe sobre a presença do
enfermeiro no atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar, em situações de risco
conhecido ou desconhecido (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2011);
desde então a atuação do enfermeiro foi ampliada. Em 2016, essa resolução foi suspensa
judicialmente por medida cautelar, porém uma nova modalidade de ambulância havia
surgido: o suporte básico de vida tripulada por enfermeiro intitulado em alguns SAMU
por suporte Intermediário de vida (SIV). A incorporação do enfermeiro no SBV trouxe
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um novo olhar sobre o SBV qualificando-o e garantindo a segurança do atendimento de
enfermagem pré-hospitalar (MOREIRA et al., 2018).
No Brasil, os CORENs e o COFENs vêm discutindo os avanços no APH, sendo
resultado desta interação a Portaria do COFEN, nº 379 de 11 de março de 2016 que cria
a Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem. Essa comissão passa a discutir o
tema e desenvolver o debate no interior da corporação de enfermagem (CONSELHO
FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2016). Continuando este avanço em 2016, o
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, juntamente com o CORENSP, instituíram uma Comissão Interdisciplinar composta de membros de ambos os
conselhos, vislumbrando um modelo de atenção de Suporte Intermediário de Vida (SIV)
para o estado (MALVESTIO et al., 2017).
Frente à atuação do enfermeiro no APH, em alguns procedimentos
especialmente nos veículos de modalidade SIV, o enfermeiro é o ator principal nas
decisões de cuidado ao paciente. A Lei nº 7498/1986 que regulamenta o Exercício
Profissional descreve como atividade privativa do enfermeiro dar assistência a pacientes
críticos que necessitam de cuidados de maior complexidade (CONSELHO FEDERAL
DE ENFERMAGEM, 1986). Nesta perspectiva, melhorar a assistência prestada a esses
e ampliar a capacidade de atendimento pré-hospitalar, assim como assegurar uma
assistência segura, o COFEN normatizou por meio das Resoluções nº 633/2020 a
atuação dos profissionais de enfermagem no Atendimento Pré-hospitalar (APH) Móvel
Terrestre e Aquaviário, quer seja na assistência direta, quer seja na Central de
Regulação das Urgências (CRU) (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,
2020).
Desta forma, organizou as atividades dos enfermeiros, aumentado o escopo da
prática, trazendo as competências descritas referentes a práticas de abordagem
ventilatória e circulatória, cumprir prescrições do médico regulador. E assim assegurar
a resposta sanitária e o acesso adequado, hierarquizado e organizado da Rede de
Urgência e Emergência conforme descrito abaixo (CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM, 2020):

[...]
RESOLVE
Art. 1º Normatizar, “ad referendum” do Plenário do Cofen, a atuação dos
profissionais de Enfermagem, no âmbito de suas competências legais, na
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assistência do Atendimento Pré-hospitalar, bem como nas Centrais de
Regulação das Urgências que atuam em serviços públicos e privados, civis ou
militares de Atendimento Pré-hospitalar (APH) e/ou Centrais de Regulação
das Urgências (CRU).
Art. 2º As unidades de Suporte Avançado de Vida terrestres e aquaviárias que
atuarem sem a presença do médico, porém tripuladas por Enfermeiro,
deverão também estar tripuladas pelo profissional Técnico de Enfermagem
e/ou por outro profissional Enfermeiro, conforme as características de cada
serviço.
Art. 3º Os serviços de APH que optarem por ampliar a capacidade resolutiva
do Suporte Básico de Vida (inclusive sobre motos), a partir da incorporação
do Enfermeiro, devem manter o Técnico de Enfermagem na composição da
equipe.
Parágrafo Único. Durante o período decretado de pandemia, é facultado ao
Auxiliar de Enfermagem atuar junto ao profissional Enfermeiro, atendendo
aos artigos segundo e terceiro, supracitados.
Art. 4º Para garantia de uma assistência segura, tanto aos usuários dos
serviços de APH quanto aos profissionais envolvidos na assistência, e com o
objetivo de compatibilizar as competências e as prerrogativas profissionais às
necessidades dos pacientes de maior complexidade, viabilizando a realização
de práticas avançadas e medicações sob regulação, fica estabelecido o
seguinte escopo de atuação do enfermeiro:
I – Cumprir prescrições de medicamentos/orientações oriundas do médico
regulador da CRU fornecidas por meio de rádio, telefones fixos e/ou móveis
(à distância) e/ou conforme protocolos assistenciais estabelecidos e
reconhecidos do serviço, conforme a Resolução Cofen nº 487/2015 e segundo
as condições clínicas e gravidade em que o paciente requeira;
II – São medicamentos/procedimentos passíveis de regulação: analgésicos e
antitérmicos

de

administração

oral,

intramuscular

ou

intravenoso;

vasopressores; antiagregantesplaquetários; soluções isotônicas de cloreto de
sódio ou ringer com lactato; beta2 agonista de curta ação; solução hipertônica
de glicose; desfibrilação manual, não reanimação em situações de morte
óbvia/evidente (rigidez cadavérica, livor de hipóstase, decapitação,
carbonização e segmentação de tronco); entre outros, conforme protocolos
locais.
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III – Executar práticas de abordagem ventilatória e circulatória, inclusive
com a utilização de dispositivos supraglóticos, dispositivos intravasculares
periféricos ou intraósseos, entre outras tecnologias, desde que capacitado;
IV – Prestar a assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém
nato, além de realizar partos sem distocia;
V – Executar ações de salvamento terrestre, em altura e aquático, desde que
esteja capacitado e portando os equipamentos de proteção individual e
coletivos específicos para cada ação;
VI – Atuar em conjunto com a regulação das urgências no atendimento e
despacho dos recursos adequados principalmente em situações de agravos
tempo-dependentes e/ou de alto risco, por meio de pactuação das atribuições,
de acordo com protocolos institucionais;
VII – Atuar em conjunto com a equipe multiprofissional de regulação no
gerenciamento de transporte prolongado, atendimento de múltiplas vítimas,
cenários táticos, catástrofes, endemias, epidemias e pandemias, segundo os
protocolos institucionais;
VIII – Realizar a sistematização da assistência por meio da implementação
do processo de enfermagem, conforme Resolução Cofen nº 358, de 15 de
outubro de 2009.
Art. 5º Os profissionais enfermeiros a executarem as ações acima propostas
deverão ser selecionados e treinados a partir de seu tempo de atuação
(recomendado mínimo 2 anos em APH – Suporte Avançado de Vida), de
formação (acadêmica, “stricto sensu” e/ou “lato sensu”) e de capacitações
institucionais ou extra curriculares e/ou de extensão, em protocolos a serem
constituídos em cada instituição;

Contudo, duas outras resoluções surgiram dando sustentação para esta citada
anteriormente: a Resolução nº 641/2020, a qual trata sobre a sobre utilização de positivo
extragloticos e outros procedimentos de abordagem via aérea, e a Resolução nº
648/2020 que trata dispõe sobre a normatização, capacitação e atuação do enfermeiro na
realização de punção intraóssea em adultos e crianças, ambas em situação de urgência e
emergência intra- e pré-hospitalar (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,
2020).
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Malvestio et al. (2017, p. 02), destaca aspectos que favorecem o APH no Brasil
para se beneficiar e fortalecer a ideia por meio desta inovação, são eles:

1) Cenário das urgências (atuação em rede, menos hospitalocêntrica, mas
com insuficiência de médicos);
2) A transição epidemiológica, demográfica e social (com crescente demanda
de idosos e doenças crônicas-agudizadas frente à persistência dos traumas e
agravos cardiovasculares tempo-dependentes, além do aumento da demanda
no SUS em função da crise econômica);
3) Incorporação de novas tecnologias e telemedicina (que ampliam a
capacidade de avaliação e monitoramento, com troca de informações em
tempo real);
4) O amadurecimento do conceito, da conformação e das ferramentas de
regulação das urgências;
5) O perfil das solicitações e o alto número de transporte interunidades;
6)A baixa disponibilidade das equipes de Suporte Avançado, principalmente
em função da baixa aderência de médicos e com consequente baixa qualidade
de tempo-resposta e, por fim;
7) A necessidade de garantir ao paciente em situação de urgência um
“cuidado adequado” em “tempo adequado”, exercitando o conceito de
“acesso oportuno”.

Frente a este cenário, os serviços de APH móvel público e privado inovaram e
criaram a ambulância SIV (Suporte Intermediário de Vida), com a necessidade de
adequar a demanda. Este serviço é caracterizado por uma ambulância com três
tripulantes: um condutor, dois enfermeiros ou um enfermeiro e um técnico de
enfermagem. Esta modalidade ajusta a lacuna entre o SBV e SAV. Sendo assim,
podemos verificar que o SBV é uma modalidade na qual não se realiza nenhum
procedimento invasivo, o SAV é uma ambulância que possibilita várias manobras
invasiva, principalmente as privativas do médico; e a SIV é uma ambulância de nível
intermediário, que com pouca incorporação tecnológica permite que os profissionais
enfermeiros melhorem a capacidade de avaliar, realizar procedimentos de forma segura
e administrar medicação respaldados em protocolos, qualificando a assistência aos
agravos crônicos-agudizados e tempodependentes (MALVESTIO et al., 2017).
Em Portugal no ano 2007, o Ministério da Saúde implantou a modalidade de
Suporte Imediato de Vida. A equipe é tripulada por um Enfermeiro e por um Técnico de
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Ambulância de Emergência, sendo equipada com todo material de Suporte Básico de
Vida, acrescida de material para procedimentos invasivos e medicação. A atuação do
enfermeiro ocorre mediante protocolos aplicados sob a orientação médica. O Suporte
Imediato de Vida tem como objetivo principal melhorar os cuidados de emergência préhospitalar prestados à população, estabilizando, acompanhando e transportando o
paciente (PORTUGAL, 2013).
Assim como na cidade de Los Angeles, o corpo de bombeiros em 2016, devido
ao aumento de chamados e indisponibilidade de recursos, adaptaram suas unidades de
atendimento incorporando o enfermeiro à sua equipe. Esta ambulância é acionada pelo
mesmo número telefônico 911 e surgiu com o objetivo de atender as demandas e
necessidades dos pacientes (SANKO et al., 2020).
O enfermeiro é um recurso humano importante na área de atendimento do préhospitalar, sendo o cuidado diferenciado reconhecido pelos colegas que recebem os
doentes já estabilizados. O trabalho do enfermeiro no SIV neste contexto é estimulante e
proporciona experiências positivas gratificantes (OLIVEIRA, MARTINS, 2013).
Frente ao exposto, o APH tem mostrado um ambiente favorável para expansão
da Enfermagem em Práticas Avançadas (EPA) pela especificidade deste campo de
atuação, caminhando em acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde que tem
apoiado fortemente a expansão desta prática (CASSIANI, ZUGI, 2014).
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1.1.3. Enfermagem em Prática Avançada
As práticas avançadas em enfermagem são definidas pelo INTERNATIONAL
COUNCIL OF NURSES (Conselho Internacional de Enfermagem) como:

[...] enfermeiros que adquiriram conhecimento especializado, habilidades
para tomada de decisão em situações complexas e competências clínicas para
a prática expandida, cujas características são moldadas pelo contexto ou país
em que estão credenciados para prática. O mestrado é recomendado para
iniciantes (INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES, 2020, p. 1,
tradução nossa).

Segundo o INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (2020), as ações
realizadas pelos enfermeiros de práticas avançadas são:diagnosticar, prescrever
medicamentos e tratamentos, encaminhar pacientes para outros profissionais, admitir
pacientes em hospitais e prestar serviço de consultoria de serviços de saúde. Estas ações
são integradas aos quatro pilares de prática:ações de pesquisa, educação, assistência
direta e gestão.
A INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (2008) destaca dois papéis mais
conhecidos para o enfermeiro em prática avançada: “nurse practitioner” e “clinical
nurse specialist”. Sendo a primeira, Enfermeiro que possui experiência e demonstra
competência para diagnosticar, interpretar testes de diagnósticos, prescrever
medicamentos e realizar procedimentos dentro do âmbito de aplicação legal. Já o
“clinical nurse specialist” possui mestrado ou doutorado em enfermagem clínica e
utiliza conhecimentos e competências aprofundadas, julgamento avançado e experiência
clínica em uma especialidade de enfermagem para auxiliar na tomada de decisão.
Sherr e Wong (2008) complementam que EPA é um campo da prática, e não um
nível de prática, aplicado aos enfermeiros que atuam em áreas de alta especificidade que
se caracterizam por práticas para além do habitual, juntamente com o avanço para
outros domínios na profissão, acompanhando a evolução da sociedade.
EPA é uma inovação do cuidado, refletindo diretamente na qualidade da
assistência que, em contrapartida, depende da regulamentação específica de cada país
para a prática da enfermagem, na qual o enfermeiro poderá ter autoridade legal para
diagnosticar, prescrever medicamentos, propor tratamentos e encaminhar pacientes
(BRYANT-LUKOSIUS et al., 2017).
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A EPA teve seu marco inicial no Canadá e nos Estados Unidos da América há
mais de 40 anos e com importante ampliação no Reino Unido. Os países que
recentemente implantaram a EPA são Irlanda, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia,
China, Nigéria, entre outros. Notou-se que as práticas avançadas desenvolvidas por
enfermeiros no mundo têm diversos títulos, porém há concordância sobre papéis que
expandem a prática, assim como atributos de liderança para tomada de decisão com
foco na satisfação do atendimento e na qualidade do cuidado (BRYANT-LUKOSIUS et
al., 2017; CANADIAN NURSES ASSOCIATION, 2002).
Na maioria dos países a implementação foi feita mediante mudanças importantes
na legislação e na regulação profissional, transformando cenários de prática profissional
e espaços de formação em enfermagem (BRYANT-LUKOSIUS et al., 2017).
Os autores Woo, Lee e Tam (2017) relatam que os enfermeiros em práticas
avançadas em emergência e cuidados intensivos apresentam impacto positivo para o
paciente, para o enfermeiro e para a instituição. Ainda sugere que a implementação bem
sucedida está focada em regulamentação legais, definições claras e coerentes do papel
do enfermeiro, garantindo assim a independência profissional de enfermeiros em
práticas avançadas.
Neste sentido, a Organização Mundial de Saúde (2018), buscando superar os
desafios da qualificação de recursos humanos em saúde, editou a Resolução “Recursos
humanos para a saúde: ampliando o acesso aos profissionais de saúde qualificados em
sistemas de saúde baseados na atenção primária à saúde”, destacando a importância da
atuação de Enfermeiros de prática avançada, ancorando os sistemas de saúde, baseados
na Assistência Primária em Saúde, na América Latina, seguido do ano 2014 no qual
propôs um Plano Estratégico de Organização Pan-Americana da Saúde 2014-2019, no
qual uma linha estratégica é a necessidade de focar na expansão do acesso equitativo a
serviços de saúde integrais, de qualidade e centrado nas pessoas e nas comunidades.
O COFEN em parceria com a OPAS vem discutindo estratégias para
implementar a Enfermagem de prática avançada no Brasil, voltada para a atenção
primária à saúde (APS). O objetivo é aumentar o escopo de práticas do enfermeiro,
desenvolvendo e aprofundando o trabalho Interprofissional na atenção básica. A
formação busca um perfil de profissional com alta resolutividade, preferencialmente em
nível de mestrado profissional e residência vinculada ao mestrado profissional
(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2016).
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Sendo assim, no Brasil inicialmente foi instituída pela Presidência do COFEN
por meio da Portaria Nº 379 de 11 de março de 2016, a Comissão de Práticas
Avançadas em Enfermagem, com as seguintes atividades propostas:

[...] - Pesquisa bibliográfica sobre o estado da arte da Enfermagem de Práticas
Avançada na literatura nacional e internacional;
- Estudo sobre Práticas Avançadas em Enfermagem em países selecionados
(Portugal, Inglaterra, Espanha e Canadá);
- Realização de uma mesa redonda sobre Práticas Avançadas em Enfermagem
no 19º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF);
- Elaboração de um artigo científico sobre Práticas Avançadas em Enfermagem
(em construção);
- Levantamento sobre as competências/práticas na Lei do Exercício de
Enfermagem, nas Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem e nos
documentos e publicações do Ministério da Saúde;
- Mapeamento dos protocolos de enfermagem na atenção primária à saúde;
- Levantamento de currículos de enfermagem, no intuito de realizar um
diagnóstico da formação de enfermeiros no Brasil;
- Proposta de uma pesquisa para identificação de Práticas Avançadas em
Enfermagem na Atenção Primária à Saúde no país. [...] (CONSELHO
FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2016)

Diante do exposto, entendemos que, deste modo, Enfermagem em Práticas
Avançadas no Brasil ainda não dispõe de regulamentação e definição de competências,
porém existindo a Comissão de Práticas Avançadas em Enfermagem do COFEN.
Entretanto, “As práticas avançadas já são uma realidade no Brasil”, afirmou o
presidente do Cofen, Manoel Neri, ressaltando a importância de aperfeiçoar a formação
e estabelecer marcos normativos que garantam a segurança dos profissionais e pacientes
(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2016).
Deste modo, os desafios para o enfermeiro em práticas avançadas no APH
impactam em repensar o modelo instituído, assim como as oportunidades de melhoria,
uma vez que o SIV é uma das propostas de avanço pela busca da melhoria do APH
móvel; mesmo sem portaria ministerial que ampare esta modalidade, sua existência é
real (MALVESTIO et al., 2017).
A existência do SIV pode ser comprovada por meio das Portarias nº 356 de 08
de abril de 2013 e nº 288 de março de 2018, são legislações do Ministério da Saúde que
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tratam sobre o CNES; tais portarias tratam do cadastramento do SAMU e os
profissionais que compõem as equipes observa-se a inclusão na Classificação Brasileira
de Ocupações (CBO) do enfermeiro no SBV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013;
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
Diante do exposto e da escassez de estudos com foco na Enfermagem em
Práticas Avançadas e no atendimento que envolve SIV, surge a motivação para o
desenvolvimento deste estudo, o qual visa identificar dados que apoiem a necessidade
de implementação de políticas e práticas para regulamentação do SIV e, assim,
responder às seguintes questões de investigação: O SIV é um campo de Práticas
Avançadas dos enfermeiros e como está organizado no estado de São Paulo?
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OBJETIVOS
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2.

OBJETIVOS

2.1.

Objetivo geral
Avaliar o SIV no estado de São Paulo enquanto prática avançada executada

pelos enfermeiros.

2.2.

Objetivos específicos

1.

Identificar quantas Centrais de Regulação de Urgências existem em cada

DRS do estado de São Paulo;
2.

Identificar quantos são os SAMUs do estado de São Paulo que possuem o

3.

Caracterizar a composição das equipes e os materiais/equipamentos

SIV;

existentes no SIV;
4.

Analisar se o SIV é um campo de atuação em EPA, segundo a descrição

de ações e vivências relatadas pelos enfermeiros;

46

MÉTODO
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3.
3.1

MÉTODO
Tipo de Estudo
Trata-se

de

uma

pesquisa

descritiva

e

exploratória

de

abordagem

qualiquantitativa. Tem uma abordagem mista para que o pesquisador faça um
cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior confiança dos seus dados; ou seja,
foi contemplado neste estudo tanto dados quantificados como qualificados em relação
aos fatos observados no transcorrer da pesquisa (GOLDENBERG, 2007).
Gidders (2012) afirma que a pesquisa pode ser feita pelo método misto
quantitativo e qualitativo de modo a obter uma compreensão e explicação mais ampla
do tema.
O

estudo

quantitativo

pode

gerar

questões

a

serem

aprofundadas

qualitativamente e vice-versa. Esses métodos são de natureza diferenciada, mas se
complementam na compreensão da realidade social (MINAYO, 2008).
A abordagem quantitativa trás uma investigação que busca mensurar e analisar
dados através de técnicas estatísticas. A coleta de informações é feita por questionários,
aplicados no público alvo escolhido para a realização da pesquisa. O método utiliza um
instrumento pré-definido por meio de um questionário, para obter descrições
quantitativas de uma população (DALFOVO, LANA, SILVEIRA, 2008).
Já a abordagem qualitativa possibilita estudar o cotidiano e as experiências
relatadas pelos próprios sujeitos, possibilitando conhecer, compreender e interpretar a
realidade do campo investigado, respondendo a questões que não podem ou não devem
ser quantificados. É exploratório e descritivo, pois estabelecem critérios, métodos e
técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações para a
familiarização do pesquisador sobre o objeto investigado, criando hipóteses que possam
ser pesquisadas por estudos posteriores (MINAYO, 2008). Acredita-se que a pesquisa
mista possibilite melhor identificar, caracterizar e analisar a existência da modalidade
SIV, na qual podemos fazer um recorte da realidade que pode ser quantificada, e, ao
mesmo tempo, usando os relatos dos participantes para possibilitar compreender
profundamente os fenômenos de um grupo social para enfatizar as particularidades do
contexto a ser pesquisado buscando compreender os indivíduos na sua subjetividade,
considerando não só suas características exteriores, mas também suas atitudes mentais e
o sentido que os indivíduos atribuem à sua ação. Ao entrar no universo de atuação,
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valores, crenças, motivações e atitudes, não encontramos apenas a operacionalização de
variáveis, mais sim, um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos
fenômenos (MINAYO, 2008; GOLDENBERG, 2007).
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3.2

Local do estudo

A investigação foi desenvolvida por e-mail e contato telefônico nos Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas respectivas Centrais de Regulação
das Urgências (CRU) habilitados do estado de São Paulo.
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3.3

População e amostra do estudo
O Estado de São Paulo conta com cinquenta e duas (52) CRUs do SAMUs,

sendo cada uma delas situada em um município. Todas as CRUs foram convidadas para
participar do estudo, porém vinte e seis (26) municípios forneceram a carta de anuência
para participação. Efetivamente dezessete (17) serviços participaram do estudo
Destes vinte e seis (26) municípios que forneceram a carta de anuência,
dezessete (17) coordenadores aceitaram o convite para participar da pesquisa
respondendo o questionário. Após os coordenadores participarem da pesquisa, os
mesmos indicaram os enfermeiros que tinham as características exigidas nos critérios de
inclusão para serem entrevistados.
Os critérios de inclusão no estudo foram que os profissionais estivessem
exercendo suas atividades no período da coleta de dados; aos enfermeiros que atuam em
veículo modalidade SIV acrescentou-se como critério de inclusão trabalhar em SAMU
que participou da primeira fase do estudo, ser enfermeiro assistencial que atua em
veículos na modalidade SIV. Adotaram-se como critérios de exclusão os profissionais
que não estivessem atuando no serviço devido licença de saúde ou férias no momento
da coleta de dados e sem substituto, porém não houve nenhuma situação dessa natureza.
Assim, foi entrevistado um enfermeiro por serviço que tinha a modalidade SIV
fixo ou eventual.
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3.4

Período
O estudo foi desenvolvido no período de fevereiro de 2019 a julho de 2020.
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3.5.

Aspectos éticos
O projeto de pesquisa seguiu os trâmites legais que determinam a Resolução 466

de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no que se refere à pesquisa envolvendo
seres humanos (BRASIL, 2012). Portanto, houve a formulação do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido aos coordenadores de enfermagem (APÊNDICE A),
aos enfermeiros experts que validaram os instrumentos de coleta de dados (APÊNDICE
B) e aos enfermeiros entrevistados (APÊNDICE C).
De posse das cartas de anuência, o projeto foi encaminhado e aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Escola de enfermagem de Ribeirão Preto (EERP)
conforme Processo nº 3.635.829 (ANEXO 1).
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3.6. Etapas do estudo
Para alcance dos objetivos propostos, o estudo foi dividido em cinco etapas
descritas a seguir.

3.6.1. Elaboração dos instrumentos de coleta de dados

Foram elaborados dois instrumentos de coleta de dados, o primeiro destinou-se
aos coordenadores de enfermagem e o segundo aos enfermeiros assistenciais, descrito
detalhadamente a seguir.
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3.6.2. Questionário aos Coordenadores de Enfermagem
A elaboração do instrumento foi baseada nas portarias do Ministério da Saúde.
Foi realizado um levantamento bibliográfico das portarias que abordavam o
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, as diretrizes
para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua
Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências.
A partir disto foram selecionados os assuntos que possibilitassem a elaboração
das perguntas que fariam parte do instrumento de coleta de dados, estabelecendo assim,
as principais características do instrumento. Neste momento, foi definido que as
perguntas do instrumento seriam fechadas do tipo checklist, divididas em duas
variáveis:
·Demográficas:

Estado, localização da central, localização da base da SIV, quantidade de
ambulância SIV funcionantes, quantos anos de atuação da SIV, se o SAMU é habilitado
e/ou qualificado;
·Estruturais:

Composição da equipe; treinamento; seleção; composição dos materiais e
equipamentos disponíveis no SIV;
Após a finalização do questionário estruturado, este foi apreciado por três juízes
para validação de aparência e conteúdo. Para este fim foi utilizada a plataforma virtual
Google Forms® para facilitar a validação do questionário.
Os juízes foram convidados a participar do estudo por serem experts em
emergências. O convite foi formalizado via e-mail (APÊNDICE D) para avaliação do
questionário quanto ao seu conteúdo e facilidade de compreensão para responder; foi
utilizado um formulário destinado para avaliação do questionário estruturado
(APÊNDICE E).O prazo determinado para retornar o formulário à pesquisadora foi de
até 30 dias .
Diante do tema, os avaliadores sugeriram incluir quatro perguntas, sendo três
perguntas abertas, questão número 17, 18 e 19 (APÊNDICE F), abordando a existência
de treinamento específico para os enfermeiros assumir a SIV; quais os critérios de
seleção para o enfermeiro que tripulam a SIV; quais os critérios para determinar quais
bases teriam SIV; e uma pergunta de múltipla escolha, a questão número 20
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(APÊNDICE F) sobre quais as motivações para implantação da modalidade SIV, além
de inclusão de alternativa referente a USA sem presença do médico. Os ajustes foram
realizados de acordo com as contribuições e sugestões dadas.
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3.6.3. Elaboração das perguntas da Entrevista aos enfermeiros
/
As perguntas foram elaboradas de forma que o enfermeiro pudesse definir suas
atividades/ações específicas realizadas no SAMU, especialmente nos veículos
modalidade SIV. Para acolher a sugestão dos juízes em elaborar perguntas fechadas no
que tange as atividades e os procedimentos dos enfermeiros que atuam no SIV, foi
realizado um levantamento bibliográfico dos Protocolos Nacionais do SAMU e em
artigos que abordavam o assunto. Assim, foram elencadas ações com potencial para
serem consideradas práticas avançadas em enfermagem com base na definição das
características

adotadas

pelo

Conselho

Internacional

de

Enfermagem

(INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES, 2020).
O instrumento final constou em questões abertas e fechadas, apresentando as
seguintes variáveis:


Demográficas

Estado, cidade, sexo, idade, anos de formação, certificação de pós-graduação,


Vivência

O serviço do enfermeiro que atua no SIV; os procedimentos de enfermagem
realizados no SIV; como ele se sente atuando no SIV; efetividade do SIV na assistência
aos pacientes; presença de protocolos para a sua atuação, dificuldades e facilidades
encontradas; existência de treinamento; diferença da atuação do enfermeiro na SIV em
relação à SAV e ao SBV.
Após a finalização das perguntas semiestruturadas, estas foram validadas da
mesma forma e pelos mesmos três juízes citados anteriormente. Foi utilizado um
formulário destinado para avaliação do roteiro de entrevista semiestruturado
(APÊNDICE G). Ajustes foram realizados de acordo com as contribuições e sugestões
acatadas, acrescentando alternativas às questões referentes ao serviço do enfermeiro no
SIV, aos procedimentos realizados e foi acrescentada uma pergunta referente à
diferença da atuação do SIV do SBV, totalizando nove perguntas na variável de
vivências (APÊNDICE H).
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3.6.4. Identificação dos SAMUs no estado de São Paulo
Para alcance do primeiro objetivo específico foram realizadas várias ações com a
finalidade de identificação das CRUs no estado de São Paulo, as quais estão descritas a
seguir.
Para melhor organização e qualificação dos dados do estudo foram selecionados
os SAMUs a partir da setorialização dada pela Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, por meio das Diretorias Regionais de Saúde (DRS). Assim, buscou-se identificar
os SAMUs presentes em cada DRS.
Inicialmente para a localização da quantidade total de responsáveis de
enfermagem lotadas nas Centrais de Regulação de Urgência do estado de São Paulo,
foram solicitados ao Ministério da Saúde os contatos das CRUs e dos coordenadores de
enfermagem, via Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) disponível no site
(http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/servico-de-informacao-ao-cidadao).
Assim, foi obtida a resposta com base nas informações existentes na Coordenação-Geral
de Urgência e Emergência (CGUE) nos termos da legislação vigente, porém ao receber
os dados compilados do MS foi constatado que os SAMUs de todo Brasil estavam
organizados em ordem alfabética, por nome de cidades.
Frente a essa dificuldade, e conhecendo a particularidade da organização dos
Departamentos Regionais de Saúde (DRS), no estado de São Paulo, conforme o Decreto
DOE nº 51.433, de 28 de dezembro de 2006, foi iniciada outra estratégia para a
localização dos contatos dos coordenadores e das CRUs.
Por meio deste Decreto o Estado foi dividido em dezessete Departamentos de
Saúde, que são responsáveis por coordenar as atividades da Secretaria de Estado da
Saúde no âmbito regional e promover a articulação intersetorial, com os municípios e
organismos da sociedade civil. A organização está disponível no site da Secretaria de
Saúde

do

Estado

de

São

Paulo

pelo

link

http://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/.
Assim, foram localizados os contatos das pessoas das dezessete DRS e que
foram acionadas via e-mail e telefone solicitando informações de quais os municípios
do seu DRS possuíam Centrais de Regulação do SAMU. Todas as DRS responderam o
e-mail com os dados solicitados o que possibilitou identificar as 52 CRUs do SAMU no
estado de São Paulo, conforme descrito na Figura 1.
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Após ser realizado o convite via e-mail para cada gestor dos municípios,
conforme ofício (APÊNDICE I) convidando o SAMU a participar desta pesquisa, os
mesmos concordaram por meio do fornecimento da carta de anuência.
Dos 52 municípios convidados, 26 municípios com CRU do SAMU emitiram as
cartas de anuência às quais foram encaminhadas ao Comitê de Ética para as devidas
providências.
Após a aprovação do Comitê de Ética, iniciou-se a coleta de dados com os 26
municípios emitindo um convite (APÊNDICE J ) aos seus respectivos coordenadores de
enfermagem .
A primeira fase do estudo foi responsável por responder o segundo objetivo,
iniciando com o envio para os e-mails dos coordenadores de enfermagem dos 26
municípios um convite para participarem da pesquisa e, juntamente com o
convite,recebiam o link da plataforma virtual Google Forms® com o formulário com o
questionário estruturado (APÊNDICE F). O formulário com as questões somente se
iniciava após leitura e aceite do TCLE (APÊNDICE A).
Este processo ficou disponível para os coordenadores por 30 dias. O
recebimento das respostas se dava de forma on-line após o envio do questionário. Toda
semana era enviado um lembrete aos coordenadores que não haviam respondido. Ao
final deste processo recebemos 17 formulários preenchidos.
As CRUs que não possuíam ambulância de SBV tripulada por enfermeiro (SIV,
USI) ou/e SAV/USA que, eventualmente, na ausência do profissional médico é
tripulada somente por enfermeiro e condutor, responderam somente a primeira fase do
questionário referente às variáveis demográficas, encerrando sua participação na
pesquisa durante a sexta pergunta; já as CRUs que confirmasse a existência desta
modalidade de unidade móvel,responderam às perguntas da sessão das variáveis
demográficas e estrutural, assim como participaram da entrevista descrita a seguir.
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3.6.5 Coleta de dados com os enfermeiros e aplicação realização da entrevista
semiestruturada.
A segunda etapa foi realizada a coleta de dados por meio de entrevista com
enfermeiros que atuam na SIV. Desta maneira alcançamos o terceiro objetivo
específico.
A entrevista foi realizada com um (1) enfermeiro por SAMU que tivesse a
ambulância modalidade SIV. Foi realizado contato prévio por e-mail com o
coordenador de enfermagem, que indicou o enfermeiro que atuava no SIV para ser
convidado para entrevista. O convite foi realizado via e-mail, e juntamente com o
convite o enfermeiro recebeu o link da plataforma virtual Google Forms® para o aceite
do TCLE (APÊNDICE C). Foi solicitada a obrigatoriedade do registro do número de
telefone celular para contato de agendamento da entrevista.
A entrevista foi realizada por meio de roteiro semiestruturado (APÊNDICE H),
gravada utilizando o sistema de comunicação online WhatsApp Web. Este software de
livre acesso possibilita comunicações de voz e vídeo via Internet, permitindo a chamada
gratuita entre usuários em qualquer parte do mundo. As chamadas gratuitas foram
realizadas entre usuários que possuem o aplicativo instalado no computador, celular ou
tablet. Os participantes que aceitaram participar do estudo, responderam as perguntas da
entrevista.
A entrevista foi agendada a partir do aceite no TCLE pelo enfermeiro, de acordo
com a disponibilidade do participante.
Nesta fase somente as CRUs que apresentaram qualquer tipo de unidades móveis
com o serviço SIV atuante e/ou USA sem presença do médico, participaram da
entrevista descrita acima.Após as entrevistas serem gravadas por meio de um gravador
de voz, seguiu se as devidas transcrições para exploração e análise dos dados.
A seguir apresentaremos a Figura 1 a qual demonstra o percurso da pesquisadora
para obtenção dos dados sobre as CRUs, dentro de cada DRS do estado de São Paulo.
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Figura 1. Fluxograma do processo de coleta de dados dos coordenadores de enfermagem,
Ribeirão Preto, 2020.
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3.7

Procedimento de análise dos dados

Os dados quantitativos foram transferidos da plataforma virtual Google
Forms® para planilhas do Excel para tabulação, e analisados mediante estatística
descritiva com frequência absoluta e/ou relativa.
Já para os dados quantitativos neste estudo foi utilizada a Análise de Conteúdo
Temática. Conforme orienta Minayo (2008), foram identificadas unidades temáticas,
que se mostraram importantes referentes à modalidade SIV e às ações praticadas pelos
enfermeiros neste campo de atuação. Posteriormente essas unidades foram agrupadas
por convergência de significados, classificadas em categorias teóricas que direcionaram
a especificação dos temas.
Para análise temática deste estudo foi estabelecida a seguinte ordem cronológica:
pré-análise, exploração do material ou codificação e tratamento dos resultados obtidos/
interpretação (MINAYO, 2001).
A pré-análise é a fase em que se organiza o material a ser analisado
sistematizando as ideias iniciais. No caso de entrevistas, elas foram transcritas e a sua
reunião constituíram o corpus da pesquisa.
Nesta etapa pré-analítica também surge os conceitos teóricos gerais que
orientarão a análise através dos recortes, categorização e modalidade de codificação
(MINAYO, 2001).
No presente estudo, esta etapa possibilitou caracterizar os serviços do SAMU
que participou do questionário, caracterizar cada um dos enfermeiros que participou da
entrevista; surgindo dados relevantes sobre os vários veículos nas modalidades SIV e
como estão organizados.
A segunda fase constitui a exploração do material, com a definição de
categorias, codificação, identificação das unidades de registro e das unidades de
contexto nos documentos. É o momento em que os dados brutos são transformados de
forma organizada e agregada em unidade, os quais permitem a descrição das
características pertinentes ao conteúdo. A exploração do material consiste numa etapa
importante, porque possibilita riqueza das interpretações e inferências. A organização
do material se realiza em colunas, com vazios à esquerda e à direita, para anotar e
marcar semelhanças, como o exemplo da entrevista (MINAYO, 2001).
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Conforme orientação de Minayo (2001) e com o intuito de contemplar todas as
etapas, ordenamos os dados por meio de transcrição integral das entrevistas gravadas,
tendo contato exaustivo com todo material a fim de identificar e caracterizar a
existência da modalidade SIV e analisar se as ações que os enfermeiros desenvolvem
são potenciais para enfermagem em práticas avançadas a partir do ponto da vivência dos
profissionais, concluindo a ultima etapa, separa-se as categorias se em seguida
procuramos estabelecer articulações entre os dados com outros estudos realizados,
respondendo às questões da pesquisa com base em seus objetivos, desenvolvendo
relações entre a teoria e a pratica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para o alcance do primeiro objetivo específico foram realizadas várias ações
com a finalidade de identificação das CRUs no estado de São Paulo, conforme descrito
anteriormente.
Em posse dos nomes dos municípios, foi feito o cruzamento das informações
recebidas com os dados fornecidos pelo MS. Desta maneira foram localizados os
contatos das 52 CRUs no estado de São Paulo.
Abaixo estão apresentadas na Figura 2 as Centrais de Regulação Médica de
Urgência distribuídas nos municípios, do estado de São Paulo.
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Figura 2. Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e respectivas Centrais
de Regulação de Urgência (CRU) no Estado de Paulo, Ribeirão Preto, 2020.
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Em posse das informações na Figura 2, podemos perceber a ausência de CRU do
SAMU em dois DRS: 1)DRS XI Presidente Prudente, composta por 45 municípios com
mais de 722 mil habitantes e; 2)DRS XII Registro composta por 15 municípios com
mais de 273 mil habitantes, totalizando quase um milhão de pessoas sem cobertura de
SAMU e do componente regulador, sendo um dado importante para ser destacado pois,
consequentemente, deixando toda a RUE destes municípios fragilizada, levando-nos a
refletir como estão organizados os atendimentos de urgência desta região.
É Notório lembrar que a RUE tem como finalidade articular e integrar todos os
equipamentos de saúde com objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e
integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de
forma ágil e oportuna, sendo necessário que todos os componentes da RUE atuem de
forma integrada, articulada e sinérgica, sendo constituída pelos componentes: a)
Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde; b) Atenção Básica; c) SAMU 192;d) Sala
de Estabilização; e) Força Nacional do SUS; f) UPA 24h; g) Unidades Hospitalares e;
h) Atenção Domiciliar. O SAMU é o componente que tem como objetivo ordenar o
fluxo assistencial e disponibilizar atendimento precoce e transporte adequado, rápido e
resolutivo às vítimas acometidas por agravos à saúde de natureza clínica, cirúrgica,
gineco-obstétrica, traumática e psiquiátrica, além da CRU priorizar as necessidades de
assistência em urgência, ademais de ordenar o fluxo efetivo das referências e
contrarreferências dentro da Rede de Atenção à Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2011).
O atendimento pré-hospitalar móvel envolve ações e cuidados antes da chegada
do usuário a um serviço hospitalar, capazes de reduzir as taxas de morbimortalidade
(PEREIRA, LIMA, 2009).
Este é o primeiro atendimento imediato após o surgimento de um agravo à saúde
que seja de caráter agudo, que pode gerar sequelas e até levar a óbito (MCQUEEN,
WYSE, 2014).
Para isso, torna-se fundamental uma assistência qualificada, um meio de
transporte eficiente e uma rede de atenção à vítima que seja capaz de realizar o
tratamento segundo suas necessidades (GASPERI, PEREIRA, FERREIRA, 2018).

67

Para a caracterização dos serviços participantes no estudo os dados coletados no
questionário 1 (APÊNDICE F) foram transferidos da plataforma virtual Google Docs®
para planilhas do Excel para tabulação e analisados mediante estatística descritiva com
frequência absoluta e/ou relativa.
Nesta etapa do estudo qual contempla a caracterização dos serviços obteve se
respostas de 17 coordenadores responsáveis por respectivas dezessete CRUs do SAMU
do estado de São Paulo.
O Coordenador de enfermagem/responsável técnico de enfermagem é uma
exigência do MS conforme disposto na portaria Ministerial nº 1010, de 21 e maio de
2012, para o funcionamento do serviço do SAMU, seja ele municipal regional ou
estadual (BRASIL, 2012).
Abaixo, no Quadro 1 estão apresentados os municípios que responderam ao
convite por meio do envio da carta de anuência da participação dos enfermeiros
coordenadores dos SAMUs.

Quadro 1. Caracterização das CRUs do estado de São Paulo participantes do estudo,
Ribeirão Preto, 2020
DRS

CIDADE

SAMU

CRU

DRS VI

Bauru

Bauru

Central Regulação das Urgências
Regional Bauru

DRS VII

Bragança
Paulista

Bragança
Paulista

SAMU Regional CGR Bragança

DRS VI

Botucatu

Botucatu

Regional de Botucatu 192

DRS I

Diadema

Diadema

SAMU 192 Diadema

DRS I

Embu das
Artes

Embu das
Artes

SAMU Regional de Embu das
Artes

DRS VIII

Franca

Franca

SAMU Regional Três Colinas

DRS VII

Hortolândia

Hortolândia

Central Reguladora Regional
Hortolândia Sumaré

Itapevi

Itapevi

SAMU Regional Oeste

DRS I
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DRS X

Limeira

Limeira

SAMU Regional de Limeira

DRS I

Mauá

Mauá

SAMU Regional Mauá

DRS XIII

Ribeirão
Preto

Ribeirão Preto

SAMU Regional de Ribeirão Preto

DRS X

Rio Claro

Rio Claro

SAMU Regional Rio Claro SP

DRS I
DRS IV

Santo André Santo André

SAMU Santo André

Santos

SAMU Regional Centro Norte

Santos

DRS I

São
São Bernardo
Bernardo do do Campo
Campo

SAMU São Bernardo do Campo

DRS XVII

São José
São José dos
dos Campos Campos

SAMU Alto Vale do Paraíba

São Paulo

Central de Operações SAMU 192
São Paulo

DRS I

São Paulo

Fonte: a própria autora.

Os municípios que responderam ao convite para participarem do estudo foram
12 (70,6%) e possuem CRU com abrangência regional. A regionalização no SAMU é
prevista pela Portaria nº 1.010/2012 (BRASIL, 2012), do Ministério da Saúde, tendo
como objetivo ampliar o acesso às populações dos Municípios menores, ou seja, é
organizar um conjunto de municípios numa região, com a finalidade de compartilhar
uma única CRU.
As CRUs são locais responsáveis pela coordenação e integração com suas
bases,ambientes que abrigam as equipes e as unidades móveis, dispostas segundo a
regionalização e hierarquização em locais estratégicos, a fim de chegar mais
precocemente nos atendimentos (BRASIL, 2003; BRASIL 2012).
As unidades móveis e suas respectivas CRUs para funcionarem devem seguir as
diretrizes do Ministério da Saúde disposto na portaria n. 1010/2012, sendo assim, após
visita técnica do Ministério da Saúde são considerados habilitados e/ou qualificados,
para ser considerado habilitado é necessário cumprir determinados requisitos, tornandose aptos ao recebimento dos incentivos financeiros. Já a qualificação é o processo pelo
qual o serviço já habilitado cumpre requisitos de qualificação estabelecidos nesta
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mesma portaria passando a fazer jus aos valores de custeio diferenciados. Das 17 CRUs,
14 (82,4%) são habilitadas e qualificadas e três (17,6%) são somente habilitadas.
Quanto aos componentes assistenciais móveis, houve 10 (58,8%) municípios que
demonstraram ter suas unidades de atendimento habilitadas e qualificadas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 é uma instituição do
SUS capaz de ligar todos os pontos de atenção da rede de urgência. Suas Centrais de
Regulação, distribuídas no território nacional, disponibilizam acolhimento e resposta às
solicitações de atendimento de mais de 75% da população. Para isso, esses profissionais
contam com SBV, SAV, motolâncias, ambulanchas e unidades aeromédicas habilitadas
e disponíveis. O SIV não é regulamentado pelo Ministério da Saúde e atualmente está
em regulamentação pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) (BRASIL, 2016).
Sobre a existência de ambulância de SBV tripulada por enfermeiro (SIV, USI)
ou/e SAV/USA que eventualmente na ausência do profissional médico é tripulada
somente pelo enfermeiro e condutor, 12 dos participantes (70,6%) responderam que
possuem esta modalidade e cinco 29,6% não possui esta modalidade, encerrando sua
participação na pesquisa.
De maneira geral, a proposta do SIV não é trabalhar de forma isolada ou
substitutiva da possível ausência de médicos no SAMU, mas ampliar as discussões
sobre o atendimento e dimensionamento das equipes, para melhorar o acesso, diminuir
o tempo de espera pelo cuidado, prestar um atendimento de qualidade e com
treinamento

específico

consolidando

as

práticas

avançadas

de

enfermagem

(OLIVEIRA, TOSO, MATSUDA, 2018).
Segundo a Portaria nº 2.048/GM/2002 os enfermeiros no atendimento préhospitalar devem realizar as funções de Responsável de Enfermagem e Enfermeiro
assistencial, supervisionar e avaliar o serviço da equipe de enfermagem; fazer
prescrições médicas por telemedicina; executar cuidados de enfermagem de maior
complexidade a pacientes graves e com risco de vida; oferecer treinamentos e
aprimoramentos para a equipe de enfermagem em situações de urgência e emergência,
dentre outras atribuições (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
Quanto à modalidade das Unidades de Atendimento Móvel as Urgências
tripuladas por enfermeiros, os SAMUs dos 12 (70.6%), municípios participantes relatam
das várias modalidades de Unidades móveis com presença do enfermeiro, sendo cinco
serviços (41,7%), responderam que havia a modalidade SIV no seu serviço, cinco
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(41,7%) registraram ter a USA que eventualmente sai sem o médico atuando como SIV,
e dois (16,7%) responderam ter motolância tripulada por enfermeiro.
Dos cinco serviços (41,7%) três serviços relataram ter equipe fixa para realizar
atendimento em SIV, um relatou atuar na modalidade SIV somente quando há
excedente de enfermeiros na escala; outros dois serviços (16,7%), relataram a
modalidade motolância como SIV sob duas rodas, um relatou ter a modalidade
motolância com enfermeiro, porém quando inativada por impossibilidade de ser
tripulada pelo enfermeiro é a equipe do SBV quem a pilota. Uma resposta foi
desconsiderada, pois o participante respondeu inadequadamente a questão.
Quanto à nomenclatura utilizada nos serviços de unidades móveis tripuladas por
enfermeiros, três serviços (50%) relataram que o nome dado é SIV, e um (16,7%)
recebe o nome de SBV tripulado por enfermeiro, um dos serviços que possui
motolâncias (16,7%) recebe o nome de SIV sob motos e o outro (16.7%) de motolância.
Ainda neste grupo, no que tange à composição de profissionais das ambulâncias
de SBV tripulada por enfermeiro ou SIV, foi identificado que dois serviços (50%)
operam esta ambulância com dois profissionais, sendo um enfermeiro e um condutor, e
os outros dois serviços (50%) com três tripulantes sendo um enfermeiro, um condutor e
um outro profissional de nível médio de enfermagem.
No entanto, em relação à composição mínima para USB preconizada pelo MS é
um técnico ou auxiliar de enfermagem e um condutor. Porém a Portaria nº 288 de 12 de
março de 2018, prevê a presença do profissional enfermeiro na equipe das UBS,
mostrando à necessidade de incorporação do técnico ou auxiliar de enfermagem a
equipe (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
Ainda sobre os recursos humanos que tripulam as ambulâncias identificou-se
que a composição da equipe, nos outros cinco (41,7%) serviços que registrou ter a USA
que eventualmente sai sem o médico, atuando como SIV eventual, a equipe é composta
pelo condutor e pelo enfermeiro, o COFEN através da resolução nº 0633/2020
normatiza a atuação dos profissionais de enfermagem no APH, inclusive na USA sem
presença do médico, as quais deverão também estar tripuladas pelo profissional Técnico
de Enfermagem e/ou por outro profissional Enfermeiro, conforme as características de
cada serviço (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2020).
O´Dwyer et al. (2017) realizou uma pesquisa sobre o processo de implantação de
SAMU no Brasil, os achados corroboram com as informações citadas anteriormente,os
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autores registraram que nos SAMUs houve inconsistência na fixação de médico, além
do déficit quantitativo e da distribuição regional desigual, evidenciando a dificuldade
em aumentar a frota de USA, fato esse que vai ao encontro das questões que levaram a
OPAS/OMSa ampliação de EAP como estímulo ao acesso e a cobertura em saúde
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2018).
Em um dos serviços (50%) as motolâncias são tripuladas por dois (2)
profissionais enfermeiros, e o outro serviço (50%) é tripulado por um enfermeiro e um
técnico de enfermagem, indo de acordo com a normatização do COFEN nº0633/2020,
Art. 3º “Os serviços de APH que optarem por ampliar a capacidade resolutiva do
Suporte Básico de Vida (inclusive sobre motos), a partir da incorporação do Enfermeiro,
devem manter o Técnico de Enfermagem na composição da equipe” (CONSELHO
FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2020).
Ainda sobre as motolância é importante salientar que é uma modalidade
reconhecida pelo Ministério da Saúde, inclusive com repasse de incentivo financeiro,
instituída em 2008 pela Portaria nº 2.971, como integrante da frota de intervenção do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em toda a Rede SAMU 192, e nesta mesma
portaria definiu-se critérios técnicos para sua implantação, objetivando um atendimento
rápido, conseguindo driblar a lentidão no trânsito ou até mesmo carência de
infraestrutura das vias, prestando atendimento rápido tanto para as ocorrências clínicas
quanto para as traumáticas, a fim de reduzir o tempo de resposta principalmente nas
patologias cuja magnitude das sequelas é tempo-dependente (BRASIL, 2008; BRASIL,
2012).
Diferentes configurações de equipes vêm sendo utilizadas por alguns serviços de
APH do mundo (SANKO et al., 2020). A configuração ideal de tripulantes para viaturas
de socorro vem sendo questionada há décadas (MARTIN-GILL, GUYETTE,
RITTENBERGER, 2010).
Acredita-se que o SIV ou SBV tripulado por enfermeiro, seja um modelo
inovador para a assistência pré-hospitalar. Estas adaptações são consequência das
necessidades dos serviços em responder uma demanda nos contextos epidemiológicos
locorregionais, e suprir os desafios.
Segundo Malvestio et al. (2017) entende-se que a presença do enfermeiro
equilibra a lacuna entre o SBV (menor condição de resolutividade) e o USA (maior
condição de resolutividade), pois valoriza a autonomia, tomada de decisão e liderança
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do enfermeiro, além da possibilidade de realização de procedimentos mais avançados de
competência privativa do enfermeiro e administrar medicamentos em situações restritas
por protocolos, sob regulação médica melhorando a assistência com pouca incorporação
tecnológica.
Tanto é que 100% dos serviços que possuem a modalidade SIV, até mesmo as
motolância, que participaram deste estudo, relataram a presença de maleta de
medicações e/ou soroterapia.
Além da maleta de medicação, para a atuação eficiente das equipes do SAMU é
obrigatória a montagem dos veículos com utilização de materiais e equipamentos. Os
materiais e equipamentos que as ambulâncias devem possuir estão dispostos na Portaria
MS nº 2048/2002, salvo o SIV por ser uma unidade móvel adaptada pelos serviços, que
este estudo abordou os participantes quanto à especificidade dos materiais e
equipamento, tendo a possibilidade de descrever os componentes existentes nesta
modalidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).
Percebemos que 100% das viaturas SIV foram adaptada pelos serviços,
apresentando ter mais equipamentos e materiais como disposto na Portaria nº
2048/2002; contudo, toda a adaptação desta unidade móvel traz equipamentos e
materiais que é legal para o escopo da prática profissional do enfermeiro.
A Enfermagem segue regramento próprio, consubstanciado na Lei do Exercício
Profissional (Lei nº 7.498/1986), no seu Decreto regulamentador (Decreto nº
94.406/1987) e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, conforme
Resolução COFEN nº 0564/2017, que dispõe dentre seus princípios fundamentais que o
profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos
éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com
competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os
Princípios da Ética e da Bioética (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,
1986).
Na última década, práticas avançadas de enfermagem foram desenvolvidas na
busca de efetividade e melhor acesso aos cuidados de saúde da população, surgindo
novos modelos de ações compartilhadas entre médicos e enfermeiros (HAMEL et al.,
2020).
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Vários países vêm fomentando medidas de ampliação dos papéis de enfermeiros
para responder às pressões sobre os sistemas de cuidados à saúde (SHERR, WONG,
2008).
Os desafios passam pela escassez de profissionais (faltam médicos), necessidade
de fazer uso eficiente das competências dos profissionais enfermeiros e de responder
eficientemente ao novo perfil epidemiológico da sociedade, principalmente com o
crescimento das doenças crônicas agudizantes e aquelas tempo-dependentes saúde
(SHERR, WONG, 2008).
Essas pressões podem oferecer oportunidades substanciais para expandir ainda
mais os papéis e práticas de atuação dos enfermeiros. Vale destacar que nenhum
profissional deve ou pode ser substituído por outro, visto que, a formação e atribuição
dos profissionais da saúde são absolutamente distintas umas das outras (DELAMAIRE,
LAFORTUNE, 2010; MALVESTIO et al., 2017).
Em relação se as centrais dispõem de um treinamento específico para o
enfermeiro assumir a SBV, 30,8% responderam sim. No entanto, 53,8% relatam que
possuem somente a SAV/USA e que eventualmente está sem a presença do médico.
Promover formação e legislação adequada a essa prática mostra-se necessário
para que os enfermeiros contribuam com todo o seu potencial na atenção primária à
saúde. A implementação efetiva de práticas avançadas de enfermagem nas equipes do
SAMU, com a regulamentação do SIV, requer suporte e liderança, aliadas ao escopo das
competências do enfermeiro (TOSO, FILIPPON, GIOVANELLA, 2016).
Em cumprimento a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, os cuidados
diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e os cuidados de
enfermagem de maior complexidade técnica que exijam conhecimentos de base
científica e capacidade de tomar decisões imediatas são privativos do enfermeiro. Nessa
situação, em que não há o conhecimento do risco de saúde do paciente poderá o técnico
de enfermagem deparar-se com a situação em que não há respaldo técnico e legal para
atuar.
Para tanto, ratifica-se a necessidade de estabelecimento e/ou revisão das políticas
públicas e das pactuações necessárias para o município garantir a efetiva oferta dos
serviços de saúde em sua totalidade, sem que haja extrapolação de finalidade de nenhum
segmento e, não colocando em situação de vulnerabilidade o servidor público e/ou
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empregado quando solicita que o mesmo execute atribuição para qual não é sua
finalidade.
Quanto à caracterização dos enfermeiros participantes no estudo foi usado a letra
P e numerado de um a seis ( P1,P2...P6) para identificar cada profissional.
Quanto às características sóciodemográficas e profissionais no momento da
coleta de dados correspondem à idade, sexo, tempo de formação, tempo de atuação no
SAMU como enfermeiros, tempo de atuação em veículos modalidade SIV e se tinham
alguma especialização latu ou strito senso.
Tabela 1- Caracterização do perfil sociodemográfico e profissional dos enfermeiros.

E OUTROS

ESPECIALIZAÇÃO

NO
ATUAÇÃO
SIV

DE

TEMPO EM ANOS

DE ATUAÇÃO SAMU

FORMAÇÃO

TEMPO

GÊNERO

PARTICIPANTE

IDADEEM ANOS

DE

TEMPO EM ANOS

Ribeirão Preto, 2020.

P1

47

M

19

15

13

Docência e Catástrofe

P2

35

F

9

7

6

Urgência

e

Emergência e Unidade
de terapia intensiva

P3

45

M

7

7

6

Urgência

e

Emergência

P4

42

F

2

2

2

Urgência

e

Emergência

P5

47

M

9

9

3

Urgência

e

Emergência

P6

41

M

8

8

4

Atendimento
hospitalar

Fonte: a própria autora.
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Na Tabela 1 podemos ver que a faixa etária variou de 35 a 47 anos, estes dados
vão ao encontro da pesquisa divulgada no ano de 2017 sobre o perfil da enfermagem
brasileira realizada pelo COFEN, um terço, ou seja, 34,6 % do seu contingente com
idade entre 36 - 50 anos. Ressalta-se que 77,1% do contingente, o que representa mais
319.943 mil trabalhadores com até 45 anos, retratando uma equipe de enfermagem
hegemonicamente jovem (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2016).
Quanto ao gênero, nesta pesquisa houve predominância do gênero masculino (4
66,7%). Estudo realizado recentemente referente aos profissionais enfermeiros
brasileiros mostrou que 86,2% dos profissionais de enfermagem são mulheres. A equipe
de enfermagem é predominante feminina, porém estudos realizado desde 1980, tem
mostrado um crescimento contínuo da participação masculina na enfermagem. É
importante ressaltar, no entanto, que sendo uma categoria feminina, registra-se a
presença de mais de 55 mil homens, o que significa 13,4% (CONSELHO FEDERAL
DE ENFERMAGEM, 2016).
Inclusive uma pesquisa realizada pela fundação Robert Wood Johnson (2013),
nos Estados Unidos, mostrou que entre 1970 a 2011 triplicou o número de homens na
enfermagem, de 2,7% para 9,6%.
Porém, Luchtemberg e Pires (2016), em seu estudo sobre o perfil e atividades
desenvolvidas pelos enfermeiros no SAMU, encontrou um percentual de 30,2% de
homens, levando a pensar que este número elevado deste gênero pode ter relação com a
particularidade do trabalho do APH, ou até mesmo, indicar uma mudança no perfil desta
força de trabalho, conforme mostrou os dados acima do COFEN, firmando uma
tendência à masculinização da categoria.
O tempo de formação profissional dos enfermeiros entrevistados variou entre 2 a
19 anos, o tempo de atuação no SAMU como enfermeiros entre 2 a 15 anos,e o tempo
de atuação em veículos na modalidade SIV entre 2 a 13 anos, sendo que cinco
participantes atuam como enfermeiro há dez anos ou menos, indo em acordo com a
pesquisa do COFEN (2016) que apresentou 63,7 % dos enfermeiros que atuam no país
está formada há 10 anos ou menos, fato este associado a aumento na oferta de cursos, e
consequentemente nos números de formando.
Em relação à formação profissional, observou-se alto grau de especialização latu
sensu, predominando a especialização de Urgência e Emergência relatada por quatro
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participantes, evidenciando interesse na constante capacitação, colaborando com o
crescimento científico na área vivenciada.
Este dado corrobora a pesquisa do perfil da enfermagem no Brasil que mostrou
80,1% dos enfermeiros fizeram ou estão fazendo algum curso de Pós-Graduação, sendo
assim dentre os mais de 400 mil enfermeiros que fizeram ou estão fazendo PósGraduação tem-se: (72,8%) Especialização; (14,5%) Mestrado Profissional – 3,6% e/ou
Acadêmico – 10,9%); (4,7%) Doutorado e (0,4%) fizeram Pós-Doutorado. Registra-se
que apenas 7,5% declaram ter feito Programa de Residência (CONSELHO FEDERAL
DE ENFERMAGEM, 2016, p 213).
Uma vez caracterizado os SAMUs que participaram deste estudo e o perfil dos
enfermeiros que atuam nos veículos modalidade SIV, passaremos a apresentar os
demais objetivos deste estudo, procurando compreender e descrever pelos depoimentos
que emergiram relacionados às ações que os enfermeiros executam nos veículos
modalidade SIV, as percepções e as vivências destes enfermeiros na atuação, assim
como, os pontos positivos e negativos e por fim, identificar se estas ações são potenciais
para a enfermagem em prática avançada.
Após coletados os dados, estes foram analisados segundo orienta Minayo
(2008), por meio da análise de conteúdo. Assim, procedeu-se a transcrição das falas dos
entrevistados, a realização da leitura flutuante, análise de conteúdo dos relatos e
posteriormente categorização. A construção das categorias gerais, ou seja, o primeiro
nível de detalhamento foi baseado no roteiro de entrevista. Esses relatos foram
agregados em categorias e, então, foram geradas subcategorias.
Neste estudo optamos pela delimitação das categorias a partir de frases
convergente de significados, no qual se encaixa em duas categorias analíticas ordenaram
a especificação por unidade temática: „vivência‟ e „competências‟, sendo que cada uma
delas apresentou subcategorias. A categoria vivência trouxe como subcategorias
„vivência percebidas como positiva‟ e „vivências percebidas como negativa‟; a categoria
competência apresentou três subcategoria sendo elas: a) conhecimento , formação,
treinamento e entendimento de protocolos e guidelines; b) habilidade, procedimentos
técnicos e avaliação clínica; e c) atitude, autonomia e tomada de decisão, as quais foram
analisadas e discutidas nesta sequência ora descrita conforme demonstrado na figura a
seguir.
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Figura 03. Categorias e subcategorias das vivências relatadas pelos enfermeiros da SIV.
Ribeirão Preto, 2020.

Fonte: a própria autora.
As falas analisadas abordam a pluralidade existente no trabalho do enfermeiro
do SAMU, revelando discursos criados a partir das vivências e experiências do dia a dia
da prática profissional, na qual analisaremos os aspectos positivos e aspectos negativos
do trabalho dos enfermeiros em veículos modalidade SIV.
Sendo assim, foram apresentados pelos enfermeiros com detalhes os desafios do
trabalho pré-hospitalar móvel, e conhecer e refletir acerca de suas vivências pode
contribuir com o processo de trabalho.
Entende-se por vivência um substantivo feminino que indica o processo ou a
manifestação de se estar vivo. Vivência também tem como significado a experiência ou
também o modo de vida que a pessoa passou no qual tirou algum conhecimento
(MICHAELIS, 2020).
A vivência é a criação do pensamento pessoal sobre a experiência, ou seja, o que
representa para ela. Duas pessoas podem vivenciar a mesma experiência diferentemente
(MINAYO, 2001).
Contudo, o cotidiano dos profissionais de enfermagem que atuam no SAMU, em
especial nos veículos modalidade SIV apresentaram inúmeras experiências e vivências
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das práticas específicas do APH. Sendo assim, as análises das falas dos participantes
permitiram eleger como uma das categorias o tema vivência, tendo como subcategoria
as vivências percebidas de forma positiva e as vivências percebidas de forma negativa.
Em relação aos aspectos identificados nas falas dos enfermeiros, estes
entenderam como vivências positivas a existência de modalidades de atendimento com
presença do enfermeiro, aumento de acesso oportuno da população ao serviço de saúde,
assistência resolutiva e de qualidade e satisfação profissional.
Com relação à existência de veículos na modalidade SIV com atuação do
enfermeiro foi verificado que depois de mais de 16 anos de implantação do SAMU, é
possível identificar várias adaptações que surgiram no decorrer destes anos,
especificamente na composição da equipe dos veículos para atender a uma necessidade
da população.
A caracterização dos serviços deste estudo, mostrou várias modalidades de
veículos SIV implementados nos municípios, desde a incorporação do enfermeiro nas
ambulâncias e nas motos, com equipe fixa, como a eventualidade do enfermeiro no
SBV quando há um excedente deste profissional na escala ou até mesmo a atuação do
enfermeiro no SAV sem a presença do médico.
Quando observamos os atendimentos do SAV no estudo de Malvestio et al.
(2019),vimos que do total dos atendimentos do SAV no Brasil, 26,9%ou seja 206.049
atendimentos foram realizados com enfermeiros sem presença do médico,apareceu
também a presença do enfermeiro em 10% (48.778) dos transportes realizados pelo
SBV, e mostrando a presença de componentes que, mesmo com sem um veículo próprio
ou o reconhecimento, consegue ajustar a lacuna entre os duas modalidade (SBV e SAV)
incorporando o enfermeiro nos atendimentos levando uma qualificada ao solicitando e
afirmando a importância da presençado enfermeiro possibilitando acesso ao serviço.
Tal atuação do enfermeiro seja na SAV sem o médico ou no SBV com o técnico
de enfermagem foi normatizada pela Resolução COFEN n º 633/2020 (CONSELHO
FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2020) nos artigos:
Art. 2º As unidades de Suporte Avançado de Vida terrestres e aquaviárias que
atuarem sem a presença do médico, porém tripuladas por Enfermeiro,
deverão também estar tripuladas pelo profissional Técnico de Enfermagem
e/ou por outro profissional Enfermeiro, conforme as características de cada
serviço.
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Art. 3º Os serviços de APH que optarem por ampliar a capacidade resolutiva
do Suporte Básico de Vida (inclusive sobre motos), a partir da incorporação
do Enfermeiro, devem manter o Técnico de Enfermagem na composição da
equipe.

Os participantes relataram que começaram a atuar no SIV entre 2006 até 2017.
As falas desde o participante com mais experiência na viatura (2006) até o participante
com menos (2017), sintetizam que a criação desta viatura foi em decorrência de uma
necessidade.
[...] legalmente ele [SIV] nem existe, mas se você pensar em práticas
avançadas efetivamente, os enfermeiros foram treinados quando você não
tinha resolução (2006) [...] na época a gente até começou com Suporte Básico
com Técnico de Enfermagem com algumas ações e também a gente
[enfermeiro] já tinha começado. Então na época a gente aprendeu intubação
orotraqueal com combitube e máscara laríngea, então pra você ver isso aí vem
desde 2006. Obviamente não protocolado e não da maneira que se tem hoje
(2020). (P1).
Acontecia mais no começo. Inclusive, coincidentemente quando eu tinha
menos experiência. Pra “facilitar”. Acontecia bastante, porque a escala ficava
descoberta [falta do profissional médico], então a ambulância [SAV] roda sem
o médico, mas ela não roda sem o enfermeiro, sem a parte da enfermagem.
(P2).
[...] quando sobra enfermeiro, eles colocam a gente pra tripular (ambulância
SBV) (P4).

Isso mostra a adaptação dos municípios às necessidades da população, indo ao
encontro com as premissas da Organização Mundial da Saúde (2018) que traz como um
dos objetivos aumentar o acesso universal à saúde, e para isso é necessário a
transformações nos sistemas de saúde com base na atenção primária de saúde, indicando
a enfermagem como a profissão que pode desempenhar uma função crucial para ampliar
o acesso à saúde, sendo a chave para alcançarmos a saúde universal enfatizando que
novos perfis profissionais, como o das enfermeiras e enfermeiros de prática avançada,
podem assumir mais funções, com autonomia, nos serviços de saúde.
O cuidado direto do paciente é o princípio da assistência de enfermagem, a
Organização Mundial de Saúde (2018), vê a EPA como desafio em responder às
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crescentes necessidades de saúde da população e, por outro, ao déficit de acesso pela
população a recursos humanos para a saúde capacitados e bem distribuídos, sendo que o
fortalecimento das funções mais avançadas da enfermeira permite, sobretudo, melhorar
o acesso e a qualidade da atenção à saúde, bem como melhorar as perspectivas da
carreira.
Em relação à qualidade do atendimento, o enfermeiro é responsável por realizar
técnicas e cuidados de maior complexidade, sendo sua presença indispensável em
ambulâncias.
O termo SIV não é regulamentado pelo Ministério da Saúde nem pelo Conselho
Federal de Enfermagem (COFEN), porém existe uma discussão na área sobre
desenvolvimento de práticas avançadas de SIV no país (OLIVEIRA, TOSO,
MATSUDA, 2018).
Segundo Malvestio et al. (2017), práticas avançadas de enfermagem são
estratégias efetivas para garantir acesso à saúde, buscando 100% de alcance por meio de
atendimento pré-hospitalar, na qual a presença de um enfermeiro possibilita capacidade
de avaliação e realização de procedimentos em tempo adequado e melhores resultados
prognósticos.
[...]o enfermeiro no SIV tem que atuar, tem que fazer as práticas avançadas e
isso tem que ser mandatório.Aí o enfermeiro fala que não quer, então você
vai pra educação, pro avançado (SAV), algum lugar, mas aqui (SIV) não é
teu lugar. Ele (SIV) é muito efetivo, eficaz, sem dúvida ele faz a diferença na
vida da pessoa..” (P1).
O exame físico, né? O enfermeiro é mais capacitado pra fazer um exame
físico mais completo, pra reconhecer e avaliar melhor o paciente. O técnico já
não tem esse treinamento. O técnico no SAMU desenvolve muito isso, né. Se
capacitando mais que um técnico de hospital [...] O técnico do SAMU é
melhor que o técnico de hospital, não mais que o enfermeiro, lógico, não dá
pra comparar [...] O meu exame físico eu aprendi mais na viatura do que na
faculdade. (P4)

Moura et al. (2017) em uma recente revisão da literatura destacaram que
a atuação do enfermeiro abrange várias funções, desde uma simples orientação, até uma
manobra de parada cardiorrespiratória, vitais para o paciente em um atendimento pré-
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hospitalar. Todos os participantes relataram capacidade de identificar e tratar sinais de
gravidade com julgamento clínico.
“Eu consigo identificar paciente que está com risco iminente de morte,
paciente que vai dar instabilidade hemodinâmica. Isso você consegue
identificar com experiência, com o tempo, e com conhecimento científico
também. Por mim, eu posso dizer que consigo identificar sim.” (P6).

A resolutividade está ligada a avaliação do próprio serviço de saúde ou do
sistema como um todo. Nos serviços de saúde está relacionada com a capacidade de
atender a demanda do usuário e encaminhá-lo para outros serviços da rede, já sobre a
resolutividade no sistema está relacionado desde o atendimento inicial até sua resolução
em outros níveis de atenção, sendo assim, pensando em toda rede, o SAMU apesar de
auxiliar não é suficiente para a resolutividade total, pois o atendimento é compartilhado
com as unidades fixas; contudo, pode se dizer que o SAMU é responsável em retirar o
paciente do risco inicial, mas posteriormente é necessário encaminhá-lo para uma
unidade fixa, sendo que a necessidade do paciente muitas vezes não é integralmente
atendida nesta unidade, sendo necessário o encaminhamento a outros níveis de atenção
(ALVES et al., 2013; TURRINI, LEBRAO, CESAR, 2008).
A resolutividade foi expressa pelos participantes como sendo um fator positivo
do trabalho dos enfermeiros no SAMU, no qual relatam chegarem à cena e conseguir
resolver o problema de saúde do paciente, o que resulta em impacto positivo para o
paciente, principalmente nas questões imediata.
Por meio de protocolos, a gente consegue ter respaldo para atendimento, a
gente consegue fazer N intervenções, e quando não tem médico no local, o
enfermeiro tem total capacitação de conseguir uma melhora do quadro clínico
do paciente. A gente consegue salvar o paciente sem necessidade de
intervenção invasiva (P3).
A gente tem alguns protocolos que temos liberdade para estarmos agindo
sim. Paciente em hipoglicemia a gente pode atuar, fazer acesso, fazer glicose.
Tem algumas coisas que já temos protocolos que a gente pode fazer, sem
precisar do médico. Tipo traumas, podemos fazer imobilização, protocolo de
parada, a gente trabalha com protocolos (P4).

82

As práticas avançadas em enfermagem, proporcionadas pelo SIV, podem
fornecer atendimento de alta qualidade, seguro e eficaz, o que se reflete em altos níveis
de satisfação do paciente. Os enfermeiros que trabalham autonomamente em
departamento pré-hospitalar podem fornecer um serviço de qualidade para crianças e
adultos (GRIFFIN, MCDEVITT, 2016).
A satisfação de enfermeiros de ambulância como remetente ou receptor da
transferência é determinada por diferentes fatores, principalmente pelo tempo de espera
e pela presença de um médico, interferindo na autonomia de tomada de decisões
(HOVENKAMP, et al., 2018).
“É um sentimento muito grande. Mistura de adrenalina, medo, é uma decisão
muito importante, né? Muita responsabilidade... No hospital, a tomada de
decisão é do médico. Ali (na ambulância) é sua.” (P4).
“Você consegue colocar em prática aquilo que você aprendeu.” (P1).
“O legal é discutir, o que poderia fazer de melhor? Vamos melhorar, mas
quem vai decidir sou eu (enfermeiro).” (P6).

Nos discursos anteriores, os entrevistados relatam sobre a satisfação de atuar na
SIV; contudo, experiências e habilidades de comunicação são decisivas em situações
clínicas desafiadoras, na qual o relacionamento interpessoal entre os profissionais da
ambulância deve ser adequado, com intuito de preservar e garantir a saúde do paciente
(WIHLBORG et al., 2019).
Em relação aos aspectos negativos para atuação em veículos modalidade SIV
foram identificadas as vivências em relação às pessoas estarem despreparadas para
atuação no SIV, falha na regulação médica, ausência de materiais e equipamentos e
ausência de regulamentação e protocolos.
Sobre o despreparo, a graduação do enfermeiro mostra-se, em parte, inovadoras
e adeptas às Diretrizes Curriculares Nacionais, mas por outro lado, Magnago et al.
(2017) entrevistaram 16 gestores de cursos de graduação em enfermagem e os
depoimentos dos entrevistados demonstram fragilidades que dificultam a materialização
do que está proposto documentalmente.
As falas dos participantes a seguir mostram que os enfermeiros que desejam
trabalhar em ambulâncias devem buscar cursos de formação, demonstrando a
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necessidade de especialização para esse trabalho. Torna-se imprescindível recursos em
quantidade e qualidade necessárias à viabilização de uma proposta que objetiva romper
com o modelo histórico de formação. Experiências inovadoras de formação e mudanças
curriculares exigem apoio institucional, estruturação e oferta de serviços de apoio, como
estágios na área desejada (MAGNAGO et al., 2017).

"O camarada [enfermeiro] vem da faculdade e ele precisa, às vezes nem ele
sabe o que é cada som [ausculta] [...] você tem que evitar iatrogenia, você vai
ter que fazer ausculta para ver se tá ventilando. Então tem uma série de coisas
que, se você não souber antes, não tem como executar." (P1).
Os treinamentos, a maioria é voltada para o SAV. Até hoje nunca fiz um
treinamento ficando em SIV. (P3)
[...] sobre colocar mais ambulâncias SIV [...] dificuldade maior não pela
ausência do SAV [falta], mas pelo número de pessoas [enfermeiros]
qualificado pra ter um suporte intermediário (P6)

Sendo assim, o conhecimento interfere no desfecho do trabalho do enfermeiro
do SAMU, por se tratar de cenário totalmente específico no qual se atua em situações
imprevisíveis com atividades totalmente complexa, requerendo uma formação especial
(LUCHTEMBERG, PIRES, 2016).
Pensando nisso, o COFEN reconhece que o APH é um campo na qual o
enfermeiro desenvolve várias funções avançadas, sendo necessário treinamento e
experiência para a atuação, tal como descrito no artigo 5º da Resolução do COFEN n º
633/2020:
Art. 5º
Os profissionais enfermeiros a executarem as ações acima propostas
[descreve e normatiza várias atuações do enfermeiro no APH] deverão ser
selecionados e treinados a partir de seu tempo de atuação (recomendado
mínimo dois anos em APH – Suporte Avançado de Vida), de formação
(acadêmica, “stricto sensu” e/ou “lato sensu”) e de capacitações
institucionais ou extracurriculares e/ou de extensão, em protocolos a serem
constituídos

em

cada

ENFERMAGEM, 2020).

instituição

(CONSELHO

FEDERAL

DE
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Outro ponto negativo encontrado nas falas foi sobre falhas na regulação médica
no despacho do recurso para o atendimento.
Todo atendimento realizado pela equipe assistencial do SAMU está vinculado a
uma CRU, e ser regulado por um Médico Regulador por meio da Portaria 2657, de 16
de dezembro de 2004, esta portaria trás além das definições as atribuições, diretrizes,
competência técnica além de funções gestoras:
A REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS

[...]

é um processo de trabalho através do qual se garante escuta permanente pelo
Médico Regulador, com acolhimento de todos os pedidos de socorro que
acorrem à central e o estabelecimento de uma estimativa inicial do grau da
urgência de cada caso, desencadeando a resposta mais adequada e equânime a
cada solicitação, monitorando continuamente a estimativa inicial do grau de
urgência até a finalização do caso e assegurando a disponibilidade dos meios
necessários para a efetivação da resposta definitiva [...] (BRASIL, 2004, grifo
nosso).

[...]

ATRIBUIÇÕES DA REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS

Atribuições Gerais: I - ser instância operacional onde se processa a função
reguladora, em casos de urgências clínicas, pediátricas, cirúrgicas,
traumáticas, obstétricas e psiquiátricas; (BRASIL, 2004, grifo nosso).

[...]

III - ser capaz de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades
demandadas; (BRASIL, 2004, grifo nosso).

Atribuições específicas:

[...]
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V - decidir sobre a resposta mais adequada para cada demanda; (BRASIL,
2004, grifo nosso).

VI - garantir os meios necessários para a operacionalização de todas as
respostas necessárias; (BRASIL, 2004, grifo nosso).

VII - monitorar e orientar o atendimento feito pelas equipes de Suporte Básico
e Suporte Avançado de Vida; (BRASIL, 2004, grifo nosso).

E mesmo diante das prerrogativas do médico regulador como descrito,
acontecem algumas falhas que deixam os participantes frustrados, referente ao que ele
acredita estar disponível para fazer, não diferente das equipes das ambulâncias, os
profissionais das CRUs também necessitam de treinamento constante. O estudo de
O‟DWYER et al. (2017) no qual analisou o processo de implantação da urgência préhospitalar móvel no Brasil, uma das questões analisadas foi a regulação no SAMU e as
condições estruturais para o atendimento, foi constatado problemas referente à
dificuldade na fixação dos médicos e insuficiência na capacitação do médico regulador,
comprometendo o desempenho deste profissional na regulação (LIMA et al., 2017;
O‟DWYER et al., 2017).
A falta de capacitações dos profissionais que atuam na regulação ainda é
limitada mesmo que tal capacitação seja prevista nas portarias ministeriais (BRASIL,
2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004; BRASIL, 2012) sendo uma lacuna que precisa
ser enfrentada, para não correr o risco de reprimir a efetividade dos problemas de saúde
da população, pois é reconhecido que a regulação médica pode colaborar para organizar
a relação entre os fluxos dos pacientes e os serviços (MACHADO, SALVADOR,
O'DWYER, 2011).
Se eu pensar no que dificulta [...] a regulação dificulta muito. Muitas vezes a
regulação médica não entende o SIV como um suporte adequado, que salva
vidas, e te manda [para fazer atendimento] o que é para o suporte básico. Aí
sim você tem uma dificuldade na ação, porque você acaba não fazendo o que
é pra ser feito, né? Você tá ali com o paciente que não era sua complexidade,
aí a gente ouve no rádio, “Olha, um atropelamento, um baleado, alguém pode
atender?” e eu tô com uma pessoa que poderia esperar um suporte básico ter
liberado. (P1)
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O médico [regulador] não manda o colega médico pra sair [para o
atendimento na SAV], porque é cansativo, não fazem uma boa escala médica.
A gente tem uma fala muito horrorosa que é “Algumas regulações médicas é
curva de rio”, o médico está cansado. Não consegue fazer uma boa
intervenção, mesmo ao telefone (telemedicina), dificuldade de levantar
informação (P6).

Além da capacitação insuficiente e das falhas na regulação, a falta de material e
de protocolo também limita a atuação do enfermeiro podendo impactar no acesso
adequado ao serviço de saúde, prejudicando a atuação e a qualidade do atendimento
prestado pelo enfermeiro nas realizações de funções avançadas, citadas na resolução
COFEN n º 633/2020.
O escopo de atuação do enfermeiro no APH foi legitimado pelo COFEN,
pensando na assistência segura e nas necessidades dos pacientes de maior
complexidade, normatizando práticas avançadas através da autorização pelo médico
regulador e/ou conforme protocolos assistenciais estabelecidos e reconhecidos no
serviço. Algumas destas práticas incluem prescrição e administração de medicamentos,
abordagem ventilatória com dispositivo extra glótico, abordagem circulatória com
dispositivo intravascular periférico ou intraósseo, desfibrilação manual, dentre outros;
porém, a ausência destes materiais e protocolos dificulta a atuação das realizações
dessas

funções

pelo

enfermeiro

no

APH

(CONSELHO

FEDERAL

DE

ENFERMAGEM, 2020).
Sendo assim, é necessário que políticas públicas sejam estabelecidas na criação
do SIV e que os gestores proporcionem condições de trabalho como ambulâncias
equipadas e disponíveis que garantam o tempo resposta (tempo entre o acionamento na
CRU e a chegada da ambulância no atendimento)sendo este o critério mais impactante
para garantir o atendimento oportuno (O‟DWYER, MATOS, SAMU, 2012).
Contudo, a falta de recursos estruturais nos SAMUs é reconhecida por vários
autores (LIMA et al., 2017; O‟DWYER et al., 2017; MACHADO, SALVADOR,
O'DWYER, 2011).
Sem equipamento ou material que garanta aos enfermeiros realizar as praticas
descritas na resolução acima, o mesmo fica em posse da anamnese e do exame físico
detalhado como um diferencial do restante da equipe de enfermagem. O exame é
realizado através da avaliação de sinais e sintomas de forma sistematizada utilizando as
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técnicas: inspeção, palpação, percussão e ausculta garantindo a realização de um
instrumento de grande importância para a prática assistência, visando uma atuação
científica (SANTOS, VEIGA, ANDRADE, 2011).

[...]o único protocolo para prática é hipoglicemia e AVC, que ele é quase
igual pra todo mundo. Se eu atender um AVC com baixo nível de
consciência, não vou poder entubar (máscara extraglotica) como ambulância
básica, tenho que correr para o hospital, então a intervenção é basicamente a
mesma (igual atendimento realizado pelo SBV)(P2).
O SBV fica limitado em qualquer procedimento, do enfermeiro pra executar
o procedimento. Então a gente tem que entrar em contato com a regulação
médica se autoriza ou não o procedimento, devido a não ter o protocolo de
respaldo no SBV (P3).
[…] não é uma viatura que temos equipamentos para atuar como SIV. Então
a gente acaba fazendo a função do técnico mesmo. O que nos torna diferentes
é o exame físico...O que dificulta é a falta de equipamento[…] Não adianta
você só estar autorizado, com protocolo, e se você não tem o material para
trabalhar? (P4)
As vezes ficamos sonhando com novos equipamentos(P5)

Os protocolos são uma forma de padronizar as intervenções de enfermagem e
garantir uma melhor qualidade da assistência prestada, é dado o nome de Protocolo
Operacional Padrão, com o objetivo de melhorias em suas atividades levando em
consideração a realidade do serviço e a participação da equipe. A padronização dos
procedimentos é um instrumento gerencial com princípios técnicos científicos de grande
valia na tomada de decisão, maior segurança para o paciente e para a equipe visando à
integridade do cuidado, sendo a participação do gestor fundamental no planejamento
buscando as melhores evidências científicas. Questões ligadas à estrutura como a
disponibilidade de material, assim como na gestão de pessoas mostrou-se um ponto de
fragilidade na implementação de protocolos; são fatores que, certamente, influenciarão
de forma direta na assistência de enfermagem (SALES et al., 2018), fatores esses
relacionados com as falas dos participantes.
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[...] Então a gente tem que entrar em contato com a regulação médica se
autoriza ou não o procedimento, devido não ter o protocolo ...a gente fica
muito dependente do médico, precisa da autorização dele pra tudo. (P4)
E o que dificulta é essa barreira “Eu sei o que tem que fazer e não posso, não
tenho licença pra isso” (P2)
[...]para fazer, tem que ter protocolo, então se sempre for baseado em
protocolo não é autonomia sua, não partiu do seu próprio raciocínio clínico.
Eu percebo na urgência e emergência que autonomia está intimamente ligada
a seu raciocínio clínico, e na clínica é o seu raciocínio clínico atuando com
outros colegas e junto a você. Na prática, eu não enxergo o enfermeiro com
possibilidade de autonomia. (P2)
[...] Na ambulância, uma oxigenoterapia consigo fazer, eu acho o acesso
venoso um pouco controverso porque eu já li pareceres do COREN que
sempre precisa da prescrição médica e em outros o enfermeiro tem
autonomia pra fazer esse acesso venoso diante de uma emergência. Ou seja,
não há um consenso de procedimento para ensino superior. O enfermeiro
deveria ser capaz de avaliar se aquele paciente pode receber acesso venoso e
fluídos. No entanto, não tem essa autonomia. (P2)

Interessante a colocação destes participantes, que relata sobre a ausência de
regulamentação para dar respaldo legal, principalmente quando eles têm conhecimento
e a habilidade para a atuação, mas não conseguem colocar em prática, seja por falta de
regulamentação, seja por falta de protocolo ou até mesmo por falta de material,
restringindo-os na sua atuação.
Nesta segunda categoria intitulada de „competência‟ foram analisados os relatos
que representam ações potenciais para a EPA. Buscou-se levantar situações relevantes
por meio de entrevistas sobre as atividades e experiências dos enfermeiros durante a
atuação nos veículos modalidade SIV.
O uso do termo competências teve como precursor David McClelland, psicólogo
em 1973, por conta da publicação do artigo´Testing for competenceratherthan for
“intelligence” (Testar competência em vez de “inteligência”). McClelland não definiu
expressamente o termo competência, chamando-o apenas de “símbolo para uma
abordagem alternativa aos tradicionais testes de inteligência”; neste artigo defendeu a
substituição dos testes de aptidão e de inteligência por testes de competência, alegando
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que estas seriam medidas mais adequadas para prever o desempenho no trabalho, além
de ter como padrão de referência amostras de comportamento no trabalho de
profissionais bons e ruins (MCCLELLAND, 1973).
Sendo assim, competências são características pessoais que permitem a eficácia
na

execução

de

uma

tarefa

especifica

em

uma

determinada

organização

(MCCLELLAND, 1973), a competência é a somatória do que a pessoa assimilou de
conhecimentos e as suas vivências,
Parry (1996) foi o criador dos pilares da competência: Conhecimento,
Habilidade e Atitude, conceituando com C.H.A, no qual afirma:
“Competências são um agrupamento de conhecimento, habilidades e
atitudes correlacionados, que afetam parte considerável da atividade de
alguém; se relacionam com o desempenho, podendo ser medido segundo
padrões pré-estabelecidos e que melhorados por meio de treinamento e
desenvolvimento.

Fleury e Fleury (2001, p. 185) afirmam que o conceito de competência
profissional é compreendido como:
Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto
desempenho,

acreditando-se

que

os

melhores

desempenhos

estão

fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras
palavras, a competência é percebida como estoque de recursos, que o
indivíduo detém. Embora o foco de análise seja o indivíduo, [...] sinaliza a
importância de se alinharem às competências às necessidades estabelecidas
pelos cargos, ou posições existentes nas organizações.

Desta forma, a definição de competência profissional associa-se ao verbo ação, é
a combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes desempenhadas por
um profissional, isto é, a prática de uma ação baseada em conhecimento, desenvolvidas
conforme a necessidade do profissional para melhorar seu desempenho em suas
atividades, levando em conta o ambiente o qual está inserido (SAUPE et al., 2005).
Zanetti (2015, p. 779) complementa que a formação do enfermeiro deve:
[...] contemplar o conhecimento baseado em evidências robustas em
enfermagem e saúde, assim como, habilidades e competências para constituir
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e liderar equipes interdisciplinares, viabilizando soluções criativas, eficazes e
de baixo custo à população. Espera-se que, os enfermeiros, ao adquirirem
competência nas áreas de conteúdo crítico, possam enfrentar os desafios de
saúde emergentes, como a acelerada mudança das estruturas sociais, a
necessidade de produção e disponibilização rápida de conhecimento aplicado
à saúde da população e de novas tecnologias em saúde.

Sendo assim, para melhor compreensão, buscou-se encontrar nas falas ações
relacionado a natureza da prática do EPA, para isso os relatos foram organizados em
subcategorias representadas pelos pilares da competência, sendo eles conhecimentos,
habilidades e atitudes.
O INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (2008) traz que a natureza da
EPA é baseada em quatro características essenciais de atuação: pesquisa, educação,
prática e gestão, a qual envolve alto grau de autonomia profissional e prática
independente, capacidades avançadas de avaliação da saúde, poder para decisão e
raciocínio diagnóstico, provisão de serviços de consultoria, atribuições organizacionais
reconhecidas pela rede de saúde, planejamento, implementação e avaliação de
programas e políticas públicas de saúde, integrando o primeiro contato do paciente com
a rede de atenção em saúde.
Para descrevermos a competência, buscou-se uma definição que melhor
retratasse as falas dos enfermeiros do SIV.
Conhecimento corresponde a uma série de informações assimiladas e
estruturadas por um indivíduo, que lhe permitem entender o mundo, sendo assim o
conhecimento é o saber (DURAND, 1998). Podemos concluir que conhecimento é o
que as pessoas aprendem nas escolas, nas universidades, nos livros, no trabalho e,
especificamente, em suas vidas.
Já o conhecimento na enfermagem pode ser explicado como:
Os enfermeiros quando atendem um usuário em um serviço de urgência, ou
em qualquer outra circunstância, atuam, colocando em ação conhecimentos
aprendidos e a experiência própria, capacidades pessoais como a intuição e
princípios científicos resultantes da investigação. Fazem-no, reflexivamente,
considerando a pessoa, a situação e o contexto, ponderando a melhor forma
de fazê-lo e a sua concretização possível dentro de um quadro ético. Esses
enfermeiros, ao encontrarem soluções para os problemas surgidos, num
processo de reflexão na ação e reflexão sobre a ação, estão construindo
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conhecimento próprio de enfermagem que ao ser sistematizado - num
processo de reflexão sobre a reflexão na ação -, partilhado e validado pelos
seus pares, se transforma em ciência de enfermagem (QUEIRÓS, 2016).

Desta forma, as falas a seguir refletem o conhecimento técnico-científico do
enfermeiro no SIV; a identificação do conhecimento do enfermeiro no SIV foi uma das
causas que possibilitou o aumento da complexidade do atendimento nas ambulâncias
básicas (SBV), possibilitando atendimento eficaz e de qualidade, fazendo com que o
Suporte Avançado (SAV) seja resguardado para os atendimentos em que houver
necessidade médica (ALKMIM et al., 2016).
“[...] uma parada cardiorrespiratória, eu tenho protocolos internacionais
[guidelines], que são instituídos na maioria dos serviços pelo mundo, [...]A
gente tem bastantes situações que a gente consegue resolver, que a gente
consegue encontrar a vítima de uma maneira, seja por hipovolemia, seja por
hipóxia, seja em parada cardiorrespiratória, sabe, a gente sabe ter uma
atuação. Por isso vale muito a pena fica investindo [nessa discussão] pra ver
se nasce esse SIV (P1)
“Conhecimento: Eu bato na tecla, friso muito isso em todos os treinamentos
que eu dou. Independente do que você vai fazer, é o conhecimento que vai
fazer seu atendimento ser fluído porque você não tem tempo de pensar, ali
você tem que ser automático com isso” (P2)
“A gente chega no local, faz os procedimentos cabíveis. Se necessário,
entramos em contato com o SAV. Caso esteja em trânsito, a gente pede
autorização ao médico para fazer o que precisa ser feito.” (P3).
“Eu consigo identificar paciente que está com risco iminente de morte,
paciente que vai dar instabilidade hemodinâmica” (P6).

Sendo assim, na definição de EPA feita pelo INTERNATION COUNCIL OF
NURSES (2008) traz que Enfermeiros de Prática Avançada são bacharéis em
enfermagem que adquiriram conhecimentos de especialista, têm habilidades para tomar
decisões complexas e com competência clínica para a prática expandida da
enfermagem, dentro do contexto ou país em que é credenciado,
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A Canadian Nurses Association (2002) recomenda que enfermeiros de prática
avançada sejam apropriados de conhecimentos aprofundados e desenvolvam práticas
clínicas otimizadas atendendo às necessidades de saúde de indivíduos, famílias,
comunidades e populações, além de colaborar para o desenvolvimento profissional e das
práticas baseadas em evidências envolvendo sua capacidade de analisar e sintetizar
conhecimentos, compreender, interpretar e aplicar a teoria e a pesquisa em enfermagem.
Desta forma, nas falas a seguir dos enfermeiros que atuam no APH e em
ambulâncias modalidade SIV é possível compreender que o conhecimento técnicocientifico é fator crucial durante seu atendimento.
Vai facilitar o atendimento adequado uma vez que ele tenha o conhecimento
técnico-científico. Isso é a base. Se ele não tiver, vai ser mais um. Ele só vai
fazer o atendimento necessário se ele tiver o conhecimento pra fazer aquilo.
Ele não pode ser mais um. Vantagem que a gente tem, aí eu me insiro porque
a gente fez a revisão do último protocolo, ficou muito claro que o médico não
interferiria nas ações do enfermeiro (P1)
O que facilita [atendimento do SIV] é meu conhecimento (P4).
Acima de tudo, ele precisa ter experiência, conhecimento prático. Isso já da
autonomia, se empoderar de algumas ações, ele vai ter que conhecer o APH,
porque não é um ambiente controlado. Precisa do conhecimento, se não tem,
tem que buscar[...] Você pode até colocar o enfermeiro inexperiente no SAV,
porque vai ter uma equipe pra aparar, no SIV não. No SIV você vai colocar
um cara que precisa tomar decisão, senão você coloca um cara que vai expor
o enfermeiro e o serviço. Tem que ter esse cuidado (P6).

O enfermeiro de ambulância deve realizar cuidados durante o processo de
atendimento à saúde, garantir a segurança dos cuidados de saúde ao paciente por meio
da implementação de metodologias/protocolos de gestão do risco, desenvolvimento de
estratégias de gestão para a segurança do socorro e potenciar/estimular a investigação
no âmbito da prestação de cuidados de emergência que potenciem toda a sua assistência.
O conhecimento das práticas que o enfermeiro pode realizar contribuirá para a
disseminação da importância e capacitação desta profissão, permitindo melhor gestão
no âmbito pré-hospitalar (MOTA, CUNHA, SANTOS, 2020).
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Desenvolver da melhor maneira a gestão do pré-hospitalar significa contribuir
para a formação e capacitação de enfermeiros, de acordo com as necessidades que a
profissão enfermeiro/SIV acarreta.
“Eu participo do planejamento e aplicação do treinamento que esses
profissionais vão ter. Inclusive, com atualização de protocolo ou mesmo de
novas diretrizes.” (P2).
“Sim, inclusive tem estudante de enfermagem lá pra fazer isso [estatística].”
(P5).
Sim recebemos treinamento e conseguimos identificar e chamar a SAV. Todo
ano tem treinamento, precisa fazer, não importa quanto tempo trabalha na
área (P5).

Wihlborg et al. (2019) relata que a experiência profissional, passada por meio de
capacitações específicas dentro de ambientes de trabalho específicos (i.g. SIV)
influencia o conteúdo, o processo e a abordagem do raciocínio na prática. Esse tipo de
metodologia oferece estrutura útil para aprimorar o raciocínio clínico, fazendo com que
o enfermeiro se torne capacitado para trabalhar em SIV com independência.
A habilidade é a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido, ou seja, é
fazer uso do conhecimento adquirido com vistas à consecução de um propósito definido
A habilidade é o saber fazer, é colocar em práticao que se tem de teoria, é a capacidade
de executar com destreza uma certa atividade (DURAND, 1998).
A enfermagem sendo firmada no desenvolvimento de um relacionamento com o
cuidar, é uma ciência humana orientada para a prática, com uma racionalidade práticoreflexiva, onde os processos recursivos, entre teoria e prática, se desenvolvem em um
contexto de elevada complexidade, pelos ambientes onde ocorre a ação de enfermagem
(QUEIRÓS, 2016).
Quando os enfermeiros fazem uma ação, é utilizado um conjunto de
conhecimentos que recriam enquanto atuam, um desses, relaciona-se aos conhecimentos
pessoais colocados em ação (QUEIRÓS, 2016).
Sendo assim, encontramos no contexto das características das funções da EPA a
gestão do cuidado, que conceitua o enfermeiro como mediador e responsável por decidir
sobre os cuidados do paciente, requerendo profundo conhecimento de uma determinada
realidade social. Percebe-se que a gestão do cuidado como um alicerce para EPA com
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ações estratégicas que vão além de repetição de tarefas ou atividades burocráticas.
Destacam-se como alicerces da melhor gestão do cuidado pela EPA a autonomia, a
formação qualificada, a liderança e a atuação baseada em evidências científicas
(INTERNATIONAL COUNSIL OF NURSES, 2020; OLIVEIRA, TOSO, MATSUDA,
2018).
Desta maneira, o SIV mostra-se como um ambiente ideal de contínua atuação
dos enfermeiros no ambiente pré-hospitalar móvel.
Dos enfermeiros entrevistados, todos os seis participantes relataram que fazem
procedimentos como imobilização, avaliação do nível de consciência, manter vias
aéreas pérvias inclusive utilizando-se máscara laríngea se necessário, oxigenoterapia,
avaliação do padrão respiratório e a manutenção da circulação, acesso venoso de grande
calibre, manejo de dispositivo de punção intraóssea, administração de medicamentos,
reposição volêmica, reanimação cardiopulmonar.
[exame físico] É necessário que ele [enfermeiro] faça isso e saiba... você tem que
evitar iatrogenia, você vai ter que fazer ausculta para ver se tá ventilando [...] Uma

vez que não tem acesso periférico, intraóssea lá vamos nós [...](P1)
[...] Numa outra necessidade de usar a via aérea, usar a supraglótica, aí eu teria que
avaliar qual o tempo de chegada ao destino final, são outras avaliações. Mas na
necessidade de usar o dispositivo, sem problema (P2).

Compressão torácica é o que mais fazemos (P5)

O exame é importante para entender e identificar e direcionar os procedimentos. O
exame físico do enfermeiro faz diferença, você vê isso na própria ambulância [...] Por

exemplo, [precisa ter conhecimento prático] para lateralizar uma gestante
com mais de 22 semanas, senão ela vai chegar lá convulsionando por hipóxia
e o médico vai achar que é síndrome de HELLP, vai fazer a medicação ou o
parto. Porque você não fez uma manobra simples na hora do trauma. (P6)

Frente à atuação do enfermeiro no APH, em alguns procedimentos
especialmente nos veículos modalidade SIV, o enfermeiro é o ator principal nas
decisões de cuidado ao paciente, a Lei nº 7498/1986 que regulamenta o Exercício
Profissional descreve como atividade privativa do enfermeiro a realização da consulta
de enfermagem que inclui cuidados de maior complexidade e exige pronta tomada de
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decisão por meio de conhecimentos científicos, permitindo a prescrição de
medicamentos aprovados em programas de saúde pública.
Recentemente a Resolução COFEN nº 633/2020 normatizou por meio de
resoluções o enfermeiro a executar práticas de abordagem ventilatória e circulatória,
inclusive com a utilização de dispositivos supraglóticos, intraósseos, entre outras
tecnologias, conforme protocolos assistenciais do serviço. Além da administração de
medicamentos e orientação conforme protocolos assistenciais reconhecidos pelo serviço
e/ou do medico regulador a distancia por telefone ou via radio, com o objetivo de
melhorar a assistência prestada a pacientes críticos e ampliar a capacidade de
atendimento pré-hospitalar, e por reconhecer que enfermeiro é o responsável por
cuidados de maior complexidade técnica a pacientes graves, Isso assegura a resposta
sanitária e o acesso adequado, hierarquizado e organizado da Rede de Urgência e
Emergência (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2020).
Na Inglaterra a prescrição de medicação pelo enfermeiro é autorizada legalmente
desde 1992, e a depender da atuação, esta lista é frequentemente atualizada,
apresentando nas últimas décadas um aumento progressivo das quantidades de
medicamentos que podem ser prescritas (TOSO, FILIPPON, GIOVANELLA, 2016).
Nos relatos dos participantes podemos perceber que a prescrição via protocolo é
uma prática nos serviços nos veículos modalidade SIV.
[...] eu sei exatamente se eu preciso usar adrenalina, em que momento uso
adrenalina, se eu vou usar amiodarona, em que momento eu que eu vou usar
amiodarona [...](P1)
Eu consigo identificar sinais de gravidade. A identificação sim, o tratamento
depende se tem protocolo ou não.Protocolo de hipoglicemia a gente tem (P2).
[...] hipoglicemia a gente pode atuar, fazer acesso, fazer glicose (P4)
...EU PRECISO RECONHECER UMA Convulsão. A gente tem diazepan, e
com protocolo que se inicia graças aos nossos rádios portáteis, antes era só no
rádio da viatura, e ás vezes a gente nem comunica, no caso de convulsão
presenciada. Se após medicação convulsionar novamente, dispensamos a
básica e chama a avançada e já inicia o protocolo (P5)

Diante do exposto, as práticas realizadas pelo enfermeiro que atua no SIV estão
adequadas ao atendimento assistencial, as ações de cuidado são diversificadas e
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predominantemente os cuidados diretos ao paciente em relação às situações diversas
que os enfermeiros se deparam requer muita habilidade prática, o que corrobora com um
estudo no qual os profissionais do SAMU se consideraram mais competentes que os de
outro serviço ambulatorial (HOLANDA, MARRA, CUNHA, 2019).
A atitude é definida como a predisposição em relação à adoção de uma ação. É o
que leva as pessoas a decidirem se irão ou não exercitar as habilidades de determinados
conhecimentos, ou melhor dizendo, é o querer fazer (DURAND,1998).
A OMS enfatiza que enfermeiros de prática avançada podem assumir mais
funções com autonomia (diagnósticos, solicitar exames e realizar prescrições médicas),
nos serviços de atenção primária e contribuir para a promoção da saúde, prevenir
doenças e reduzir mortes, com exercício profissional ampliado em função do grau de
autonomia na tomada de decisões e pelo diagnóstico e tratamento dos transtornos do
paciente (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2018).
E pensando nos Enfermeiros de Prática Avançada, além dos conhecimentos de
especialista e habilidade clínica para prática expandida da enfermagem, um dos
atributos indispensável para EPA é a atitude de autonomia e a tomada de decisões
complexas pautadas em julgamentos avançados para educação, liderança na resolução
de problema (INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES, 2008).
Os EPAs estão posicionados para contribuir e liderar as mudanças
transformadoras que estão ocorrendo na área de saúde, possuidor de um maior nível de
conhecimento do que o enfermeiro generalista, demonstrando maior experiência em
áreas como diagnóstico e avaliação, planejamento e implementação, avaliação de saúde
e registros e capacidade de tomada de decisão (SALMOND, ECHEVARRIA, 2017).
Para ter atitude autônoma, é preciso que o enfermeiro baseie-se no conhecimento
e nas habilidades para a tomada da decisão. As resoluções recentes do COFEN
(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2020a; CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM, 2020b; CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2020c)
trazem legitimidade para a atuação do enfermeiro do APH, tornando-o mais autônomo
em seu escopo de prática e sua capacidade para tomar decisões sobre a saúde do
paciente, mesmo que nos serviços do SAMU isso já ocorra na prática
independentemente da legitimidade da ambulância da SIV, como podemos ver nas falas
a seguir:
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Então o enfermeiro no SIV, a diferença é a autonomia, a diferença de fazer.
Autonomia: Essa palavra chave que a gente poderia tecer um comentário
maior.... Você tá com médico, você discute “Olha, isso e aquilo”. Aí é uma
questão de relacionamento interpessoal, questão do camarada ouvir um não, é
multifatorial. Você tá com um cara que não te ouve, que se dane. E a
prerrogativa é dele, e acabou. É ele que assina e ponto. Não é questão do que
eu acho legal ou não. É o que tá na lei. Se você está com o médico, ele
prescreve, acabou. Se eu to no suporte intermediário, ali é minha autonomia,
ali que eu vou indicar, ali eu tenho um protocolo que me respalda e é ali onde
vou responder também... Mas no intermediário, a autonomia fala tudo (P1).
Entre a motolância como SIV e ambulância SIV conseguimos executar todas
as atividades. Quando a gente tripula o SAV, aí muda, você precisa que o
médico autorize aquele procedimento ou não, se eu vou realizar o
procedimento ou não. No SAV a gente fica mais limitado. (P3)
Raciocínio lógico, acaba desenvolvendo né, avalia melhor o paciente. [...] No
hospital, a tomada de decisão é do médico. Ali [a ambulância] é sua (P4)
Temos autonomia de fazer todo o procedimento em uma parada, inclusive
máscara laríngea. Não sei se em outros SAMUs tem, [...] A gente leva kit
parto, tem O2, a gente faz muita coisa. (P5)
Vou te falar uma coisa, depois que trabalha no SIV, dificilmente quer ir pro
suporte avançado. O médico é um cara bacana, tem boa intervenção, mas
nem todo médico tem. Então você tá subordinado a ele. Quando você tá no
SIV, tem autonomia pra orientar, educação em saúde (explica procedimento
para a população que chama), porque nem todo chamado é QRU
[atendimento]. Além de decidir e autonomia do enfermeiro vicia. (P6).

No estudo de Holanda, Marra, Cunha (2019) os enfermeiros do SAMU
consideraram ser mais competentes que outros serviços;este fato pode estar associado a
maior liberdade para realizar atendimentos preservando a vida das pessoas em
ambientes não controlados e com recursos limitados.
Contudo, ao abordar a prática autônoma, pode-se destacar a Resolução
nº633/2020 que normatizou a atuação do enfermeiro do APH, a Resolução nº 641/2020
(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2020a; CONSELHO FEDERAL DE
ENFERMAGEM, 2020b;) que trata exclusivamente da utilização de acesso á via aérea
máscara laríngea, combitube, cricotiroidostomia, manobra de heimlich, pinça magil,
laringoscopia e a Resolução nº 648 (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM,
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2020c), que dispõe sobre a normatização, capacitação e atuação do enfermeiro na
realização de punção intraóssea em adultos e crianças em situações de emergência.
Estas resoluções apresentam os procedimentos privativos dos enfermeiros nas
situações de urgência e emergência nos ambientes intra- e pré-hospitalares.
Tais normatizações atreladas a diretrizes internacionais dão respaldo legal na
atuação e na tomada de decisão segura, oportunizando um ganho de qualidade na
assistência ao paciente.
É necessário dar ênfase nas diretrizes da American Heart Association (2020)
para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e atendimento cardiovascular de emergência
(ACE), pois estas diretrizes são compostas de avaliação estruturada em evidências
científicas, análise e catalogação da literatura com o objetivo de organizar um raciocínio
na atuação (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2020).
Nestas diretrizes encontramos indicações de melhores decisões, e algumas delas
associam-se aos procedimentos executados pelos enfermeiros que atuam no SIV. Dentre
suas diretrizes é necessário dar destaque para a abordagem avançada respiratória, para
acesso venoso e administração de adrenalina (AMERICAN HEART ASSOCIATION,
2020).
A abordagem de via aérea avançada American Heart Association AHA (2020)
indica como opção a via supraglotica, inclusive em pacientes grávidas tal procedimento
deve ser priorizado durante a ressuscitação, pois gestantes são mais propensas à hipóxia.
Já o acesso intravenoso é tratado como a via preferencial de administração de
medicação durante a ressuscitação, o acesso intraósseo é aceitável caso o acesso
intravenoso não estiver disponível. Em relação a administração de epinefrina em PCR
sem ritmo chocável é aconselhável administração de epinefrina imediatamente. Em
relação a PCR com um ritmo chocável, pode ser aconselhável administrar epinefrina
depois que as tentativas de desfibrilação inicial não forem bem-sucedidas (AMERICAN
HEART ASSOCIATION, 2020).
Frente a isto, estes procedimentos normatizados, regulamentados em conjunto
com protocolos institucionais podem impactar positivamente nos atendimentos de
parada

cardiorrespiratória

(PCR),

essas

ações

avançadas

são

reconhecidas

internacionalmente como procedimentos que trazem maior sobrevida com resultado
neurológico favorável (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2020).
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Tais ações também são reconhecidas pelo COFEN dando legalidade para a
atuação do enfermeiro, sendo assim, se instituídas de forma organizada com protocolos
estruturados e bons treinamentos para utilização nos SIV no país poderão prestar um
serviço de qualidade e seguro aos pacientes, sem contar a questão do um acesso
oportuno, onde observamos que não é a ambulância ou motolância que chega ao
paciente, mas o atendimento adequado.
Diante do exposto, nesta etapa do estudo foi possível identificar as vivências e
competências dos enfermeiros que atuam nos veículos modalidade SIV. Apesar da
modalidade SIV não ser normatizada por portaria ministerial, é notória a atuação do
enfermeiro, seja na USA sem médico, seja incorporando à SBV, ou até mesmo nas
motolâncias, atendendo as necessidades dos pacientes com respaldo legal, realizando
várias funções avançadas.

100

CONSIDERAÇÕES FINAIS

101

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo foi possível identificar quantas Centrais de Regulação de
Urgências do SAMU existem em cada DRS do estado de São Paulo, inclusive os DRSs
que não possuem CRU do SAMU. Identificamos também a existência de veículos
modalidade SIV, a composição da equipe, os materiais e equipamentos existentes para
atendimento e as ações realizadas em EPA.
Foram convidados 52 serviços, sendo que 17 participaram. Verificou-se que 11
desses serviços apresentaram a modalidade SIV, esporádica ou não. Por este motivo não
foi possível avaliar quantos SAMUs possuem a modalidade SIV no Estado de São
Paulo, mas somente verificar quantos os possuíam dentre os que aceitaram participar.
Esta modalidade foi encontrada em alguns SAMUs com equipe fixa, com equipe
eventual seja o enfermeiro incorporando a UBS quando há excedente deste profissional
na escala, quando a moto não está na ativa, ou até mesmo na USA sem a presença do
médico.
Sobre a composição da equipe SIV eventual ou fixa, notou-se que não há
uniformidade, e sim cada serviço organiza-se dentro de suas possibilidades, sendo
encontradas duas diferentes conformações de equipe: 1) três componentes (condutor,
enfermeiro e técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem); 2) dois componentes
(o enfermeiro e o condutor). Sobre os materiais disponíveis nos veículos SIV todos
afirmaram ter mais materiais que o SBV descrito na portaria que regula este serviço,
mas menos materiais que na USA. Tais informações evidenciaram que o SIV é uma
modalidade intermediária real e factível em alguns SAMUs do estado de São Paulo, em
relação à composição da equipe e disponibilidade de material.
Além disso, para promover a análise da atuação do enfermeiro no SIV na
perspectiva das EPAs foi necessário conhecer a vivência destes profissionais.
A aproximação com os enfermeiros permitiu analisar expressões de diálogo
durante entrevista. Esta análise constituiu a categorização das falas em duas unidades
temáticas: vivência e competência. Em relação às vivências foram observadas duas
subcategorias, sendo uma abordando questões positivas e a outra as vivências negativas
na atuação do enfermeiro na modalidade SIV. Percebeu-se que nas vivências positivas
há existência da SIV como um fator de necessidade, atrelado à atuação do enfermeiro de
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forma específica no qual proporciona um atendimento de qualidade dando a eles uma
sensação de satisfação.
Os aspectos negativos trouxeram à tona o fato de que o SIV é um campo que não
permite profissionais despreparados, as falhas na regulação que foram colocadas como
um fator preocupante na hora de o médico enviar adequadamente o SIV para atuar,
assim como a falta de material e protocolo como um fator que pode impactar
negativamente na atuação do enfermeiro restringindo-o na sua atuação.
Em relação à segunda unidade temática “competências” foram identificadas 3
subcategorias: conhecimento (formação, treinamento e entendimento de protocolos e
guidelines), habilidade (procedimentos técnicos e avaliação clínica) e atitudes
(autonomia e poder de decisão). Os entrevistados enfatizaram que no SIV o enfermeiro
possui conhecimento técnico-científico apurado, sendo um ambiente muito ativo e
específico e o conhecimento é um dos fatores cruciais durante o atendimento, assim
como a habilidade prática para realização de procedimentos de alta complexidade
exigindo tomada de decisão rápida, sendo a autonomia um fator indispensável para o
sucesso da modalidade SIV, o que diferencia e satisfaz o enfermeiro que atua neste
serviço.
Este estudo identificou que as competências apresentadas pelos enfermeiros que
atuam no SIV são condizentes com as competências dos enfermeiros que atuam no
campo da EPA. O APH mostrou-se um ambiente específico de atuação, não sendo
aplicável para todo enfermeiro, pois para a sua atuação é necessário que o profissional
tenha conhecimento, habilidades e atitudes que envolvem o julgamento clínico, no qual
o enfermeiro pode fazer a diferença no atendimento mesmo com pouca incorporação
tecnológica.
É notório que o SIV vai ao encontro dos objetivos da OMS em relação ao
aumento do acesso universal à saúde, sendo assim o SIV é um serviço que oferece
acesso oportuno em situação de urgência. O enfermeiro pode prestar um atendimento
com qualidade aos pacientes críticos, garantindo uma assistência segura, principalmente
se atrelar os protocolos as linhas de cuidado, assim como a diretrizes internacionais,
trazendo melhores resultados de sobrevida aos pacientes e reais benefícios ao sistema de
saúde.
Referente à certificação do EPA, é necessário que os órgãos responsáveis
formulem legislação específica para conferir oficialmente este título para os enfermeiros

103

que trabalham em funções de prática avançada; é necessário conhecer todas as áreas
potenciais para prática avançada, inclusive o SIV, e assim construir um projeto
pedagógico de pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu. Além da criação do escopo
completo de praticas.
O Brasil apresenta várias potencialidades que podem auxiliar a construção do
escopo e da certificação, sendo elas: a lei do exercício profissional robusta,
normatizações que dão autonomia para o enfermeiro, além de PNAB e as linhas de
cuidado do infarto agudo do miocárdio, do acidente vascular cerebral e do trauma
reconhecidas no âmbito de MS.
Portanto, faz-se necessário provocar a revisão da Portaria MS nº 2048 de 2002,
pois se verifica que houve várias mudanças desde sua implementação, tanto na questão
demográfica, na demanda de urgência e emergência quanto na Política Nacional de
Urgência inclusive com a implementação em redes, porém a portaria não evoluiu junto
com a realidade.
Acredita-se que o SIV deva ser analisado como uma demanda de novas políticas
públicas, pois a existência do serviço é uma realidade, é uma necessidade do cidadão, e
é regulada por uma central. Torna se imperioso que o MS reconheça à modalidade e
seus resultados, assim como as ações do enfermeiro no APH foi reconhecida e
normatizada pelo COFEN.
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5.1

LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Um fator limitante foi o número de serviços participantes da pesquisa. Sugere-se

a ampliação para mais serviços, inclusive para outras regiões do país, uma vez que, as
práticas de enfermagem não são únicas em toda área territorial do Brasil, como objetivo
de compreender quais as barreiras da prática no cenário nacional, assim como
identificar a necessidade de SIV em outras regiões e como é a atuação e expectativas
dos profissionais.
O atual cenário da epidemia do Coronavírus atrelado ao fato de os enfermeiros
terem duplo vínculo empregatício pode ter sido um fator limitante para o estudo, uma
vez que os profissionais estavam sendo demandados além do habitual e não
responderam ao convite para participar da pesquisa.
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5.2

IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA
A partir deste estudo foi possível construir um mapeamento das Centrais de

Regulação de Urgências presentes no estado de São Paulo, o que é uma importante
ferramenta de gestão a toda Rede de Urgência e Emergência.
Também foram compiladas informações dos coordenadores, da lei do exercício
profissional, as portarias e normatizações vigentes que possibilitam a elaboração de um
instrumento pratico (APÊNDICE L) para direcionar os SAMUs que possuam condições
para implantar o SIV. Tais informações foram divididas em seis sessões, a saber:
tripulação; veículo; equipamentos e materiais; medicações; perfil profissional e
protocolos de atuação.
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APÊNDICE A –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(coordenador de enfermagem)
Convido o(a) senhor(a) para participar de uma pesquisa intitulada "Enfermagem em
práticas avançadas nos serviços de atendimento móvel de urgência no estado de São
Paulo", que tem por objetivo identificar a existência do suporte intermediário de vida
(SIV) nos serviços de atendimento móvel de urgência (SAMU) e analisar a prática
avançada executada pelos enfermeiros. A população-alvo do estudo é composta pelos
coordenadores de enfermagem do estado de São Paulo. Os dados serão coletados por
meio de um questionário eletrônico desenvolvido especificamente para a pesquisa. Caso
aceite participar do estudo a coleta de informações envolverá dados sobre: Local da
Regional e local da base do SIV; composição das viaturas que fazem parte da Regional;
composição dos materiais e equipamentos disponíveis no SIV; nível de qualificação do
SAMU; quais as práticas avançados que os enfermeiros desenvolvem no SIV e presença
de protocolos deatuação dos enfermeiros no SIV. Você terá que despender cerca de 20
minutos para o preenchimento dos dados.
A privacidade do(a) senhor(a) será garantida durante a realização da pesquisa.
Sua participação possibilitará identificar e mapear a existência do SIV

Não

é

esperado que esta pesquisa traga benefícios diretamente a você. Os benefícios gerados
deste estudo vinculam-se ao identificar o SIV como um campo de prática avançada do
enfermeiro, que beneficiará enfermeiros que buscam informações e aprendizados, assim
como identificar dados que apoiem as propostas de avanços e melhoria da atuação do
enfermeiro.
A participação na pesquisa é voluntária e livre de custos de qualquer natureza,
portanto, não receberá gratificação por fazer parte desta pesquisa. O(a) senhor(a) tem
direito à indenização caso ocorra dano decorrente de sua participação na pesquisa, por
parte da pesquisadora e da instituição educacional de pesquisaenvolvida, conforme
determina a lei vigente no país. Asseguramos que todos os dados obtidos serão
utilizados unicamente para fins de pesquisa e o seu anonimato é garantido. É garantida a
sua liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento que achar. conveniente,
sem que haja qualquer prejuízo para sua pessoa.
Está pesquisa apresenta riscos mínimos como desconforto ou constrangimento
no preenchimento dos dados o qual poderá ser conduzido ou manejado por meio da
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interrupção do preenchimento, voltando para conclusão assim que se sentir à vontade.
Você tem o direito de não responder perguntas que lhe cause constrangimento.
Informamos que o(a) senhor(a) receberá uma via deste termo assinado pela
pesquisadora e que nos comprometemos a prestar quaisquer informações e
esclarecimentos adicionais diante de dúvidas a respeito da pesquisa que por ventura
possam ocorrer. Neste, ou em caso de reclamação, será possível comunicar-nos via email que estão no final deste documento.
Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa(CEP)
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, pois respeita as questões éticas
necessárias para a sua realização. O CEP também tem a finalidade de proteger as
pessoas que participam da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se for necessário,
entre em contato com o CEP pelo telefone (16)3315-9197, em dias úteis, das 10h às 12h
e das 14h às 16h.


Eu li e entendi a pesquisa tenho conhecimento deste termoe concordo em
participar da pesquisa.
Ribeirão Preto, ____ de _____________ de 2019.

______________________________________________
Assinatura do (a) Participante
_______________________________________________
Giane Alves Stefani - Pesquisador (aluno)
Contatos: Giane Alves Stefaniemail: gianestefani@usp.br / stefanigiane@gmail.com
Profª. Dra. Regilene Molina ZacareliCyrilloe-mail:regizacareli@yahoo.com.br;

121

APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido(Juízes)
Prezado (a) colega, convidamos você para participar de uma pesquisa intitulada
“Enfermagem em práticas avançada nos serviços de atendimento móvel de urgência no
estado de São Paulo”, tendo como objetivo geralidentificar a existência da ambulância
de Suporteintermediário de Vida - SIV nos SAMU do Brasil e analisar a prática
avançada executada pelos enfermeiros.
Sua participação contribuirá paravalidação do formulário de coleta de dados e do
roteiro para entrevista semiestrurutado e seu nome foi lembrado para compor o quadro
de juízes devido à sua experiência no SAMU. O formulário contém dados sobre: Local
da Regional e local da base do SIV; composição das viaturas que fazem parte da
Regional; composição dos materiais e equipamentos disponíveis no SIV; nível de
qualificação do SAMU; quais as práticas avançadas que os enfermeiros desenvolvem no
SIV e presença de protocolos para a atuação dos enfermeiros no SIV.
Esses formulários deverão ser avaliados por você quanto à aparência e conteúdo.
Você necessitará de, aproximadamente, vinte minutos para realizar a validação dos
formulários terá até dez dias para devolvê-lo à pesquisadora, via correio eletrônico.
Gostaríamos de esclarecer que asseguramos total sigilo sobre sua identidade.
Ressaltamos que sua participação oferece risco baixo, ou seja, o(a) senhor(a) poderá
sentir algum desconforto, como, por exemplo, sentir-se constrangido em fazer sugestões
e correções, ou ainda gastar tempo maior que o previsto para a avaliação do
instrumento. Caso o(a) senhor(a) sinta desconforto, poderá a qualquer momento
interromper a avaliação do instrumento de coleta de dados, sem prejuízos para sua
pessoa. Asseguramos que os resultados serão destinados à elaboração de trabalhos
científicos e a possíveis publicações, e será garantido sigilo quanto a sua identificação
na apresentação dos resultados. Sua participação é voluntária e livre de custos de
qualquer natureza, por conseguinte você não receberá nenhuma gratificação por fazer
parte desta pesquisa. Você tem direito à indenização caso ocorra dano decorrente de sua
participação, por parte dos pesquisadores e da instituição educacional de
pesquisaenvolvida, nas diferentes fases da pesquisa, conforme determina a lei vigente
brasileira.
Informamos também que você receberá uma via deste termo assinada pela
pesquisadora e que nos comprometemos a prestar quaisquer informações e
esclarecimentos adicionais, diante de dúvidas a respeito da pesquisa que porventura
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possam ocorrer. Neste, ou em caso de reclamação, será possível comunicar-nos via
telefone ou e-mail que estão no final deste documento.
Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, pois respeita as questões éticas
necessárias para a sua realização. O CEP também tem a finalidade de proteger as
pessoas que participam da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se for necessário,
entre em contato com o CEP por meio do endereço, e-mail ou telefone: Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP), Avenida
Bandeirantes, no 3900, Bairro Monte Alegre, CEP:14040-902. Ribeirão Preto, São
Paulo. Contato do Comitê de Ética em Pesquisa (EERP-USP): (16)3315-9197, de
segunda a sexta feira, em dias úteis, das 10h às 12h e das 14h às 16 horas.


Eu li, entendi econcordo em participar da pesquisa.
Ribeirão Preto, _______ de__________________ de 20_____.
_____________________________________________
Assinatura do (a) Participante
_______________________________________________
Giane Alves Stefani/ Pesquisadora (mestranda)

Contatos: Giane Alves Stefaniemail: gianestefani@usp.br / stefanigiane@gmail.com
Profª. Dra. Regilene Molina ZacareliCyrilloe-mail:regizacareli@yahoo.com.br;

123

APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido(enfermeiro do SIV)

Convido o (a) senhor (a) para participar de uma pesquisa intitulada“Enfermagem em
práticas avançada nos serviços de atendimento móvel de urgência no estado de São
Paulo”, que tem por objetivo Identificar a existência do SIV (Suporte Intermediário de
Vida) nos SAMU e analisar as práticas avançadas executadas pelos enfermeiros. A
população do estudo é composta por enfermeiros que atuam no SIV. Os dados serão
coletados através de uma entrevista gravada (voz e imagem) utilizando o sistema de
comunicação onlineWhatsApp web, será utilizado um roteiro semiestruturado
desenvolvido especificamente para a pesquisa. A coleta de dados envolverá dados
sobre: Local da Regional e local da base do SIV; composição das viaturas que fazem
parte da Regional; composição dos materiais e equipamentos disponíveis no SIV;nível
de qualificação do SAMU; quais as práticas avançados que os enfermeiros desenvolvem
no SIV e presença de protocolos para a atuação dos enfermeiros no SIV, caso aceite
participar da pesquisa, e você terá que despender cerca de 60 minutos para a entrevista.
Sua participação fornecerá dados para traçamos o panorama do SIV no estado de
São Paulo e principalmente identificar este campo como um local de práticas avançadas
de enfermagem.
A privacidade do(a) senhor(a) será garantida durante a realização da pesquisa.
Sua participação possibilitará identificar o SIV como um campo para práticas avançadas
de enfermagem.
Não é esperado que esta pesquisa traga benefícios diretamente a você. Os
benefícios gerados deste estudo vinculam-se ao identificar o SIV como um campo de
prática avançada do enfermeiro, que beneficiará enfermeiros que buscam informações e
aprendizados, assim como identificar dados que apoiem as propostas de avanços e
melhoria da atuação do enfermeiro.
A participação na pesquisa é voluntária e livre de custos de qualquer natureza,
portanto, não receberá gratificação por fazer parte desta pesquisa. O(a) senhor(a) tem
direito à indenização caso ocorra dano decorrente de sua participação na pesquisa, por
parte da pesquisadora e da instituição educacional de pesquisaenvolvida, conforme
determina a lei vigente no país. Asseguramos que todos os dados obtidos serão
utilizados unicamente para fins de pesquisa e o seu anonimato é garantido. É garantida a
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sua liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento que achar. conveniente,
sem que haja qualquer prejuízo para sua pessoa.
Está pesquisa apresenta riscos mínimos como desconforto ou constrangimento
no preenchimento dos dados o qual poderá ser conduzido ou manejado por meio da
interrupção do preenchimento, voltando para conclusão assim que se sentir à vontade.
Você tem o direito de não responder perguntas que lhe cause constrangimento.
Informamos que o(a) senhor(a) receberá uma via deste termo assinado pela
orientadora da pesquisa e que nos comprometemos a prestar quaisquer informações e
esclarecimentos adicionais diante de dúvidas a respeito da pesquisa que por ventura
possam ocorrer. Neste, ou em caso de reclamação, será possível comunicar-nos e-mail
que estão no final deste documento.
Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP, pois respeita as questões
éticas necessárias para a sua realização. O CEP também tem a finalidade de proteger as
pessoas que participam da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se for necessário,
entre em contato com o CEP pelo telefone (16)3315-9197, em dias úteis, das 10h às 12h
e das 14h às 16h.


Eu li, entendie concordo em participar da pesquisa.
Ribeirão Preto, ____ de _____________ de 2019.
______________________________________________
Assinatura do (a) Participante
_______________________________________________
Giane Alves Stefani/ Pesquisador (aluno)

Contatos: Giane Alves Stefaniemail: gianestefani@usp.br / stefanigiane@gmail.com;
Profª. Dra. Regilene Molina ZacareliCyrilloe-mail:regizacareli@yahoo.com.br;
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APÊNDICE D – Carta convite os juízes (Juízes)
Ribeirão Preto, ______, ________________ de 2019.
Prezado (a) senhor (a)
Meu nome é Giane Alves Stefani, sou aluna do Mestrado Profissionalda Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP, sob a
orientação Profª Dra. Regilene Molina ZacareliCyrillo Estou desenvolvendo uma
pesquisa intitulada: "Enfermagem em práticas avançadas nos serviços de atendimento
móvel de urgência no estado de São Paulo".
O objetivo é avaliar prática avançada executada pelos enfermeiro nos serviços
de atendimento móvel de urgência (SAMU) nas ambulância de suporte intermediário de
vida (SIV) com os seguintes objetivos específicos:
 Quantificar quais são os SAMUs do estado de São Pauloque possuem o SIV;
 Caracterizar a composição das equipes e os materiais/equipamentos existentes
no SIV, tipos de procedimentos e sua qualificação para o serviço;
 Analisar se o SIV é um campo para práticas avançadas executadas pelos
enfermeiros segundo a descrição de suas experiências por meio de
entrevistas;
No momento necessitamos da colaboração dos (as) senhores (as) para avaliar a
relevância dos itens que compõem o instrumento de coleta de dados, através da análise
da aparência, conteúdo e construção dos mesmos.
O propósito da sua participação nesta etapa do trabalho consiste em avaliar se o
questionário realmente avalia a hipótese a ser testada, ou seja, se o questionário permite
identificar as ambulâncias na modalidade SIV e se este é um campo para prática
avançada para o enfermeiro. Cabe ainda aos juízes avaliar o instrumento quanto à
aceitabilidade, compreensão, relevância, clareza e ambiguidade dos itens.
Encaminharemos em anexo um questionário para direcionar esta avaliação, podendo
suas considerações ser realizadas nele ou no próprio instrumento de coleta de dados.
Informo que após esta avaliação, as sugestões serão analisadas e as considerações
necessárias realizadas.
Desta forma, venho por meio deste convidá-lo (a) para participar da validação do
instrumento de dados que segue em anexo.
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Caso aceite participar, peço o favor de enviar uma cópia do o termo de consentimento
livre e esclarecido questionário assinado, questionário preenchido e/ou o instrumento de
coleta de dados com as considerações, até _______________, por via e-mail, ou me
informe a maneira mais adequada de recebê-lo ( via correio, pessoalmente ou outros).
Certo de contar com sua colaboração e de que é através deste trabalho conjunto que
contribuímos para melhorar qualidade na assistência, agradeço a atenção e coloco-me a
disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida que possa surgir.
Atenciosamente,

_______________________________________________
Giane Alves Stefani
Pesquisador (aluno)
________________________________________________
Prof. Dra. Profª. Dra.Regilene Molina ZacareliCyrillo
Pesquisador (Orientadora)
Contatos: Giane Alves Stefaniemail: gianestefani@usp.br / stefanigiane@gmail.com ;
Profª. Dra. Regilene Molina ZacareliCyrilloe-mail:regizacareli@yahoo.com.br.
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APÊNDICE E –Formuláriopara validação do questionário estruturado

Parte 1- Dados de identificação:
1.Iniciais do nome
2. Ano de formação:
3.Área de atuação:
4. Local de trabalho:
5. Nívelde qualificação profissional:

Parte 2 - Análise do instrumento:
1- Os itens do questionário estão agrupados de forma adequada?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :

2- Acha que houve coerência entre as questões apresentadas?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :

3 - Concorda com as respostas atribuídas a cada questão?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :

4- Os itens abordados no instrumentos são objetivos e claros?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões
5- O Instrumento possibilita identificar os SAMUs que possuemSIV e se há
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presença de práticas avançadas de enfermagem?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :

6. O instrumento é de fácil leitura e compreensão ?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :
7- Existe alguma questão que queira acrescentar ou excluir do instrumento? Se
sim, especifique e justifique:
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APÊNDICE F – Questionário estruturado aplicado ao coordenador de
enfermagem do SAMU
Sessão 1: Questão referente à seguinte variáveldemográfica

Perguntas de 01 a 06 primeira fase do questionário
1. Identificação do SAMU

Nome da central:
Município:

Estado:

2- Esta central é:
() Municipal
() Regional
() Estadual

3-Qual a cobertura populacional desta central?

() Até 350.000
() 351.000 a 700.000
() 701.000 a 1.500.000
() 1.500.001 a 2.000.000
() 2.000.001 a 2.500.000
() 2.500.001 a 3.000.000
() 3.000.001 a 3.750.000
() 3.750.001 a 4.500.000
() 4.500.001 a 5.250.000
() 5.250.001 a 6.000.000
() 6.000.001 a 7.000.000
() 7.000.001 a 8.000.000
() 8.000.001 a 9.000.000
() 9.000.001 a 10.000.000
() 10.000.001 a 11.500.000
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4- Esta central é:

() habilitada
() qualificada

5- Quanto à habilitação e qualificação das viaturas (permite 2 respostas)

( ) todas são habilitadas
( )todas são qualificadas
( ) parcialmente são habilitadas
( )todas são habilitadas e parcialmente qualificadas

6. Existe na sua Regional alguma base com ambulância de SBV tripulada por
enfermeiro (SIV, USI) ou e SAV USA que eventualmente na ausência do profissional
médico é tripulada pelo enfermeiro e condutor?
() Sim
()Não
ATENÇÃO: SE A RESPOSTA FOR NÃO, ENCERRA-SE O QUESTIONÁRIO
NESTA PERGUNTA.
Sessão 2: Questão referente à seguinte variável estrutural
7- Quais os veículos para atendimento que este CRU do SAMU possui (permite mais
de uma resposta). ATENÇÃO: considerar regionalização se houver

() SBV/ UBS
( ) Ambulância tripulada com enfermeiro ( USB tripulada por enfermeiro, suporte
intermediário de vida SIV , unidade intermediária de vida USI)
() SAV/ USA com equipe completa sempre
() SAV / USA eventualmentesem presença do médico
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() Motolância tripulada por enfermeiro
() Motolancia tripulada por técnico de enfermagem somente
() Motolânciatripulada por enfermeiro e técnico de enfermagem
() Ambulancha USB
()Ambulancha A USA
() Viatura de intervenção rápida
() Aeronave
() Outro.Qual ? ______________________

08. Qual o nome que essa SBV tripulada por enfermeiro recebe na sua Central?
() UBS tripulada por enfermeiro
() Suporte Intermediário de Vida - SIV
() Unidade Intermediária de Vida- USI
() SAV / USA eventualmentesem presença do médico
() Outros : _________

09. Quantas ambulâncias doSBV tripuladas por enfermeiro (SIV USI)esta Central
controla.ATENÇÃO : considerar regionalização se houver.
() Somente 1 com equipe fixa
() De 1 a 3 com equipe fixa
() De 3 a 6 com equipe fixa
() De 7 a 15 com equipe fixa
() De 15 a 20 com equipe fixa
() De 21 a 30 com equipe fixa
() De 31 a 37 com equipe fixa
() De 38 a 45com equipe fixa
() De Mais que 45 com equipe fixa
() Temos somente a USA/SAV eventualmente sem a presença do médico.

10. Que ano esta ambulância doSBV tripulada por enfermeiro (SIV USI)passou a
atender a população?
() Antes de 2003
() Entre 2003 a 2006
() Entre 2007 a 2010
() Entre 2010 a 2013
() Entre 2014 a 2017
() Após 2018
() Temos somente a USA/SAV eventualmente sem a presença do médico.
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11- Composição da equipe SBV tripulada por enfermeiro (SIV USI) é:
() 1 condutor , 1 enfermeiro e 1 técnico em enfermagem
() 1 condutor e 1 enfermeiro
() 1 condutor e 2 enfermeiro
() Temos somente a USA/SAV eventualmente sem a presença do médico.
() Outra. Qual: ________________________

12- QUAIS OS equipamento e MATERIAIS SUA SBV tripulada por enfermeiro (SIV
USI) POSSUI:

() Somente os materiais e equipamentos que compõe a USB disposto na portaria MS nº
2048.
( ) OUTROS Materiais e equipamentos além dos que compõe a USB disposto na
portaria MS nº 2048.
() Temos somente a USA/SAV eventualmente sem a presença do médico.

13- Liste estes outros materiais que compõem a USB
( ) Máscara supraglótica ( laringera, combitube etc.)
( ) Agulha intra óssea
( ) Tele eletrocardiograma
( ) Sonar
( ) Maleta de medicação e soroterapia sob regulação
( ) Torniquete
( ) Bandagem israelense
( ) Imobilizador de quadril
( ) Tonitor
( ) Capnógrafo
() Não temos outros materiais e equipamentos, somente os que compõem a USB.
() Temos somente a USA/SAV eventualmente sem a presença do médico.
() Outros : _________
14. ESTA AMBULÂNCIA TEM MALETA DE MEDICAÇÃO e ou soroterapia via
telemedicina regulação?
( ) Não
( ) Sim
15. Se possuir maleta de medicações,cite as medicações disponíveis?(aceita mais de
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uma resposta).
() Não possui maleta de medicação
() Adrenalina
() Bicarbonato de cálcio
() Glicose
() SF0,9%
() Ringer Lactato
() Hidralazina
()Amiodarona
() Lidocaína
() Flumazenil
()Fenitoina
() Manitol
() Hidrocortisona
() Furosemida
() Benzodiazepinico
() OutrosQuais? _____________________________________________
16. EXISTE PROTOCOLO PARA A ATUAÇÃOE PROCEDIMENTOS DO
ENFERMEIRO NESTE AMBULÂNCIA?
() Sim, para alguns procedimentos.
() Sim, para todos os procedimentos
() Não existe protocolo.

17. Existe treinamento específico para o enfermeiro assumir o SBVtripulado por
enfermeiro?
() Sim
()Não
() Temos somente a USA/SAV eventualmente sem a presença do médico.
Se sim quais são:

18. Quais os critérios de seleção dos profissionais enfermeiros para tripular o
SBVtripulado por enfermeiro?

19.Quais os critérios para determinar quais bases teriam o SBVtripulado por
enfermeiro?
o SBVtripulado por enfermeiro?
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20. Qual a motivação para implementação doSBVtripulado por enfermeiro?(aceita
mais de uma resposta)

() Alta rotatividade de médicos
() Necessidade de qualificação do SBV
() Tempo resposta inadequado para acesso ao SAV
() outros :_________________________________________________________
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APÊNDICE G – Formuláriodestinado aos juízes para avaliação do roteiro de
entrevista semiestruturado

Parte 3 - Análiseroteiro de entrevista semiestruturado:
1- Os itens do questionário estão agrupados de forma adequada?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :

2- Acha que houve coerência entre as questões apresentadas?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :

3 - Concorda com as questões elaboradas?
() Sim ( ) Em parte ( )Não

Sugestões :

4- Os itens abordados nas perguntas são objetivos e claros?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :

5- As perguntas do roteiro possibilita identificar se há presença de práticas
avançadas de enfermagem?
() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :

6. As perguntas são de fácil leitura e compreensão ?
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() Sim ( ) Em parte ( )Não
Sugestões :
7- Existe alguma questão que queira acrescentar ou excluir do instrumento? Se
sim, especifique e justifique:
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APÊNDICE H- Roteiro semiestruturado para entrevista (enfermeiro do SIV)

Parte 1- informações demográficas
Iniciais do nome:
Município: Estado:
Sexo( ) F ( )M Idade:
Ano de formação:
Tempode atuação no SAMU:
Tempo de atuação na SIV :
Maior titulação :
Local de trabalho:
Parte 2- Vivência
Descreva suas atividades na SIV.
Referente aos cuidados
 Identificar e realizar cuidados diretosa pacientes com risco de vida
 Consegueidentificar e tratar sinais e sintomas de gravidade
 Prescreve e realiza medicação de acordo com protocolos
 Realiza parto e identifica distocia e consegue adotar procedimentos
 Aplica e avalia escalas
 Consegue identificar e tratar transtornos mentais
 Consegue identificar e dar seguimento sinais de abuso e maus tratos
 Realiza apoio emocional para paciente e família
 Realizar transporte de paciente para referência
 Quer complementar com outras açõesque não informei
Referente às ações de educação
 Participa da formação de recursos humanos
 Aplica capacitação para funcionários
 Realiza palestras e orientação para população
 Supervisiona as ações dos técnicos de enfermagem
 Quer complementar com outras açõesque não informei
Referente às ações de pesquisa
 Participa, elabora , revisa e avalia protocolos
 Supervisiona e ou acolhe estagiários
 Participa de pesquisa
 Orienta pesquisa
 Quer complementar com outras açõesque não informei
Referente à Gestão
 A ficha de atendimento e ou de óbito gera estatística
 Realiza SAE
 Realizar notificação compulsória
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 Realizar checklist e controle de estoque do material na ambulância
 Tem ficha de controle de desinfecção de viatura
 Elabora escalas diáriase mensais do técnico de enfermagem

Quais os procedimentos que o enfermeira desenvolve na SIV
Avalia, indica e executa procedimentos com autonomia:
 Exame físico
 Aspiração de vias aéreas
 Passagem de cânula orofaríngea
 Ventilação por bolsa-valva-máscara
 Passagem de máscara laríngea
 Aplicação e leitura de capnografia
 Uso de nebulímetro
 Administração de oxigênio
 Punção por acesso vascular , jugular e ou intraóssea
 Glicemia capilar
 Prescrição e administração de medicação
 Contenção física
 Imobilizações
 Torniquete
 Aplicação de escalas
 Realização de ECG
 Ausculta de batimento cardio fetal
 Realização de curativo geral, 3 pontas, evisceração
 Compressão torácica
Descreva a diferença da atuação do enfermeiro no SAV x SIV.
Há presença de protocolo para estes procedimentos?
Em sua opinião o SIV é efetivo? Fale a respeito?
O que facilita a assistência prestada pelo enfermeiro do SIV?
O que dificulta a assistência prestada pelo enfermeiro do SIV?
Como você se sente atuando na SIV?
 Autonomia
 Prática independente
 Tomada de decisão
 Raciocínio diagnóstico
 Competência clínica
 Primeiro contato com o paciente
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APÊNDICE I – Ofício ao Gestor do Município

Ribeirão Preto, ______, ________________ de 2019.
Prezado (a) senhor (a)
Meu nome é Giane Alves Stefani, sou aluna do Mestrado Profissionalda Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP, sob a
orientação Profª Dra. Regilene Molina ZacareliCyrillo Estou desenvolvendo uma
pesquisa intitulada: "Enfermagem em práticas avançadas nos serviços de atendimento
móvel de urgência no estado de São Paulo".
O objetivo é avaliar prática avançada executada pelos enfermeiro nos serviços
de atendimento móvel de urgência (SAMU) nas ambulância de suporte intermediário de
vida (SIV) com os seguintes objetivos específicos:
 Quantificar quais são os SAMU do estado de São Pauloque possuem o SIV;
 Caracterizar a composição das equipes e os materiais/equipamentos existentes
no

SIV, tipos de procedimentos e sua qualificação para o serviço;

 Analisar

se o SIV é um campo para práticas avançadas executadas pelos

enfermeiros segundo a descrição de suas experiências por meio de
entrevistas;
No momento solicitamos a autorização para a participação da equipe de
enfermeiros do SAMU sob sua coordenação.
Ressalto que todas as informações serão utilizadas em artigos e eventos científicos e os
participantes terão seu anonimato garantido.
Contatos: Giane Alves Stefaniemail: gianestefani@usp.br / stefanigiane@gmail.com;
Profª. Dra. Regilene Molina ZacareliCyrilloe-mail :regizacareli@yahoo.com.br .
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APÊNDICE J – Convite ao coordenador de enfermagem do SAMU
Ribeirão Preto, ______, ________________ de 2019.
Prezado (a) senhor (a)
Meu nome é Giane Alves Stefani, sou aluna do Mestrado Profissionalda Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP, sob a
orientação Profª Dra. Regilene Molina ZacareliCyrillo Estou desenvolvendo uma
pesquisa intitulada: "Enfermagem em práticas avançadas nos serviços de atendimento
móvel de urgência no estado de São Paulo".
O objetivo é avaliar prática avançada executada pelos enfermeiro nos serviços
de atendimento móvel de urgência (SAMU) nas ambulância de suporte intermediário de
vida (SIV) com os seguintes objetivos específicos:
 Quantificar quais são os SAMU do estado de São Pauloque possuem o SIV;
 Caracterizar

a composição das equipes e os materiais/equipamentos existentes no SIV,

tipos de procedimentos e sua qualificação para o serviço;
 Analisar

se o SIV é um campo para práticas avançadas executadas pelos

enfermeiros segundo a descrição de suas experiências por meio de
entrevistas;
Desta forma, venho por meio deste convidá-lo (a) para participar deste estudo
respondendo o questionário
Caso aceite participar clique no link abaixo para ter acesso ao termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE) , após a leitura e aceite, dará início aos questionário.
É importante que você NÃO feche a página do questionário até chegar ao final, onde
você clicará em "ENVIAR FORMULÁRIO", se a página for fechada antes todas as
respostas serão perdidas.
*obrigatório
( local para adicionar o link do TCLE e do questionário _____________________)

Contatos: Giane Alves Stefaniemail: gianestefani@usp.br / stefanigiane@gmail.com;
Profª. Dra. RegileneMolina ZacareliCyrilloe-mail :regizacareli@yahoo.com.br .

141

APÊNDICE L – Implicações práticas

INSTRUMENTO PRÁTICO
1.TRIPULAÇÃO
Ambulância tipo SIV

Motolanciatipo SIV

3 profissionais ; sendo um condutor; um 2profissionais sendo 1 enfermeiro e um
enfermeiro e um Técnico ou Auxiliar de técnico de enfermagem
enfermagem.

2.VEÍCULO
Ambulância tipo SIV

Motolanciatipo SIV

Ambulância tipo Bcom material adaptado

Motocicletas com material adaptado

3.EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
Além dos materiais e equipamentos mínimosda UBS e motolância,é necessário:
Ambulância tipo SIV

Motolanciatipo SIV

Monitor cardioversor com bateria e instalação Sonar portátil
elétrica disponível; eletrodos descartáveis;
sonar portátil;
Maleta de vias aéreas contendo: máscaras
laríngeas e ou combitube, seringa de 20ml;
lidocaína geleia ; cadarços para fixação de
cânula; laringoscópio infantil/adulto com
conjunto de lâminas; pinça de Magyll;
material para cricotiroidostomia.

Maleta de vias aéreas contendo: máscaras
laríngeas e ou combitube; seringa de 20ml;
lidocaína geleia e “spray”; cadarços para
fixação
de
cânula;
laringoscópio
infantil/adulto com conjunto de lâminas; pinça
de para cricotiroidostomia

Maleta de acesso venoso contendo: tala para
fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de
algodão com antisséptico; pacotes de gaze
estéril; esparadrapo; material para punção de
vários tamanhos incluindo agulhas especiais
para punção óssea; garrote; equipes de macro
e microgotas; torneiras de 3 vias; equipo de
infusão de 3 vias; frascos de soro fisiológico,
ringer lactato e soro glicosado; sondas
vesicais; coletores de urina; protetores a;

Maleta de acesso venoso contendo: tala para
fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de
algodão com antisséptico; pacotes de gaze
estéril; esparadrapo; material para punção de
vários tamanhos incluindo agulhas especiais
para punção óssea; garrote; equipes de macro
e microgotas; torneiras de 3 vias; equipo de
infusão de 3 vias; frascos de soro fisiológico,
ringer lactato e soro glicosado;
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sondas nasogástricas ; eletrodos descartáveis;

4.MEDICAÇÕES
Ambulância tipo SIV

Motolanciatipo SIV

Medicações de administração via oral,
intramuscular ou intravenoso.

Medicações de administração via oral,
intramuscular ou intravenoso.

●
●
●
●
●
●
●

Analgésico
Antitérmico
Vasopressores
Antiagreganteplaquetário
Soluções isotônicas de cloreto de
sódio ou ringer lactato
Beta2 agonista de curta ação
Solução hipertônica de glicose

●
●
●
●
●
●
●

Analgésico
Antitérmico
Vasopressores
Antiagreganteplaquetário
Soluções isotônicas de cloreto de
sódio ou ringer lactato
Beta2 agonista de curta ação
Solução hipertônica de glicose

5. PERFIL DO PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO NA AMBULÂNCIA E
MOTOLÂNCIA

Perfil profissional do enfermeirono APHdescrito na portaria Ministério da Saúdenº 2048, em
negrito informações adicionais necessáriade acordo com esse estudo e resoluções recente.
Enfermeiro: Profissional de nível superior titular do diploma de Enfermeiro, devidamente
registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, habilitado para ações de
enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel, devendo além das ações assistenciais,
prestar serviços administrativos e operacionais em sistemas de atendimento pré-hospitalar,
especialização latu sensu e ou stricto sensu na área de urgência e emergência
Requisitos Gerais: disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole;
capacidade física e mental para a atividade; disposição para cumprir ações orientadas;
iniciativa e facilidade de comunicação; condicionamento físico para trabalhar em unidades
móveis; capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação e para a
recertificação periódica e ter experiência mínima de 02 anos no APH atuando no Suporte
Avançado de Vida*.
Competências/Atribuições: executar prescrições médicas por telemedicina; prestar cuidados
de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que
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exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas ;
prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nato; realizar partos
sem distócia; participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde
em urgências, particularmente nos programas de educação continuada; fazer controle de
qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; subsidiar os responsáveis pelo
desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades 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. Ter habilidade
para realização de procedimentos privativos do enfermeiro específico do APH fixo e
móvelcom destrezas , ter raciocínio diagnóstico e competência clínica assertiva, além de
saber trabalhar com autonomia
Exceções especiais para conduzir Motolancia :Carteira Nacional de Habilitação - Categoria A
; Curso obrigatório para Capacitação de Condutores de Veículos de Emergência. (Art. 145 CTB. Resolução do CONTRAN Nº 168/2004.); Experiência em pilotagem no mínimo de 1
(um) ano; É indispensável que o condutor da Motolância realize Curso de Pilotagem
Defensiva* em entidade com experiência neste tipo de treinamento;

6.PROTOCOLOS
MOTOLÂNCIA

DE

ATUAÇÃO

DO

ENFERMEIRONA

AMBULÂNCIA

Indica-sequesejam instituídos protocolos para dar autonomia para o enfermeiro, cada SAMU
deve dispor de protocolos direcionados exclusivamente para o enfermeiro que atua no SIV
devidamente elaborados, revisados periodicamente, implementados, treinados e assinados
pelos responsáveis.
Sugere-se a adaptação de todos os protocolos do SAV do MS possíveis de ser realizado pelo
SIV , com enfoque :.
●
●
●
●
●
●
●
●

Prescrição e Administração de medicamentos e soluções;
Dispositivos extraglóticos ;
Cricotiroidostomia;
Laringoscopias com uso da pinça magil;
Dispositivos intravasculares , inclusive Intraóssea ;
Não reanimação em morte óbvia ;
Constatação de óbito ;
SAE .

E
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ANEXOS
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ANEXO 1 – Comitê de ética e pesquisa
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