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O atendimento pré-hospitalar corresponde ao atendimento emergencial que acontece fora do 

âmbito hospitalar e, muitas vezes, em condições adversas. Nesse contexto, as perfurações por 

arma de fogo e os acidentes de trânsito aparecem como principais causas de chamado para 

atendimento, onde se faz necessário a estruturação de um serviço ágil, bem equipado e com 

profissionais altamente qualificados. Nesse sentido, o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência, acoplado a mecanismos de regulação e integrado com os outros componentes, visa 

contribuir para a redução das mortes em eventos que o atendimento prioritário é idispensavel, 

bem como reduzir as demandas e/ou complexidade dos encaminhamentos para a rede 

hospitalar. O enfermeiro faz parte do quadro de profissionais que compõe o atendimento pré-

hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel de urgência e, desse modo, atua 

significativamente para o cuidado do paciente vítima de acidente, principalmente os 

automobilisticos. Assim, este trabalhalho tem como objetivo geral conhecer as práticas 

assistênciais do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel das vítimas de acidente de 

trânsito em um município do recôncavo baiano. Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva de 

abordagem qualitativa, realizada no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de um 

município do recôncavo baiano, tendo como população de estudo cinco enfermeiros que atuam 

no serviço em tela. Os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário 

composto por 11 questões e analisados à luz das etapas proposta pela análise de conteúdo. É 

um trabalho monográfico que está em fase de coleta de dados e, por isso, ainda sem informações 

preliminares.  
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