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O atendimento pré-hospitalar móvel é uma assistência prestada num primeiro nível de atenção 
aos portadores de agravos urgentes a saúde, visando reduzir o intervalo de tratamento entre as 
vítimas de urgências, possibilitando maiores chances de sobrevivência e diminuição das 
seqüelas incapacitantes. O presente estudo teve como objetivo principal descrever a percepção 
das estagiárias de Enfermagem quanto à assistência pré-hospitalar, na qual elas atuam. Esta 
pesquisa é qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, e foi realizada durante o mês de 
junho de 2009. Seguindo os princípios bioéticos da Resolução 1996/96, as participantes 
responderam a uma entrevista semi-estruturada. Os resultados apresentaram que as estudantes 
consideram satisfatória a assistência prestada pelos bombeiros militares, no sentido que eles 
detêm o conhecimento técnico quanto à abordagem realizada com a vítima, citando o ABCDE 
em vários momentos. Quanto ao transporte da vítima, elas se queixaram da relativa 
precariedade de recursos materiais que o atendimento disponibiliza para que seja feito com 
maior segurança e conforto, citando que em algumas ocasiões não haviam máscaras de 
oxigenação, e a ausência de equipamentos importantes, como o desfibrilador. Em relação ao 
tempo para que os bombeiros cheguem até o local da ocorrência, elas afirmaram que é rápido 
quando a mesma é confirmada, sendo que um dos fatores que contribuem para isso é o fato da 
cidade ser relativamente pequena. Quando elas mencionam a confirmação da solicitação da 
assistência, essas se referem, ao ato de ligarem mais de uma vez e mais de uma pessoa 
avisando o ocorrido, por causa do número de trotes que também é alto e freqüente. Foi 
possível concluir com a pesquisa, que as estagiárias acreditam na competência dos 
profissionais deste serviço, porém, este não é tão eficiente devido à falta de maior 
investimento da prefeitura da cidade na compra de materiais e conscientização da população, 
no que se refere aos trotes. 
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