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RESUMO 
 
 
O uso de protocolos no atendimento pré-hospitalar traz para o enfermeiro que atua 
em urgência e emergência menor tempo de atendimento prestado à vítima, maior 
eficiência, menores possibilidades de erros. Concernente à mobilização dos recursos 
materiais disponíveis para o desenvolvimento da assistência de enfermagem, 
observa-se o uso frequente do checklist impresso em papel, como ferramenta aplicada 
ao controle de material dentro do transporte móvel. Com o apoio das tecnologias e o 
olhar cuidadoso do Design, considerando os critérios de usabilidade e interação, o 
objetivo desta pesquisa foi desenvolver um aplicativo para checklist digital de 
transporte móvel para a conferência dos materiais e equipamentos, fornecendo 
informações para a melhoria do processo de trabalho em equipe de enfermagem. A 
metodologia desenvolvida nesta pesquisa iniciou-se pelo levantamento de dados 
bibliográficos relativos ao contexto de pesquisa. A partir do cenário teórico e prático, 
observando-se o roteiro para transporte hospitalar foi construído um protótipo de app, 
contendo os materiais e equipamentos constantes em ambulâncias. O app, 
denominado “Checklist Digital de Transporte Móvel”, foi criado usando a plataforma 
de desenvolvimento Windev Mobile. Foram utilizados arquivos identificados nas bases 
de dados na biblioteca virtual da saúde, scielo, pubmed, google scholar e repositórios 
institucionais, nos anos entre 1967 e 2020. O resultado desta pesquisa mostra que o 
desenvolvimento de interfaces digitais para a checagem de informações e 
preenchimento adequado do formulário do Checklist digital de transporte móvel, que 
reúne todas as informações e as organiza em um único lugar, permite quantificar os 
materiais e equipamentos, apontar as necessidades de reparos, produzir alertas para 
prazos de validade, dentre muitos outros benefícios ao trabalho de uma equipe de 
enfermagem. Todo o processo otimiza o atendimento pré-hospitalar ao paciente e 
contribui significativamente para o salvamento de vidas. 

 
 
Palavras-chave: enfermagem; design; aplicativo; segurança do paciente; 
emergência. 
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ABSTRACT 
 
 
The use of protocols in pre-hospital care brings to the nurse who works in urgency and 
emergency shorter care time for the victim, greater efficiency, less chance of errors. 
Concerning the mobilization of the material resources available for the development of 
nursing care, there is a frequent use of the checklist printed on paper, as a tool applied 
to the control of material in mobile transport. With the support of technologies and the 
careful look of Design, considering the criteria of usability and interaction, the objective 
of this research was to develop an application for digital checklist of mobile transport 
for the conference of materials and equipment, providing information for the 
improvement of the process of nursing team work. The methodology developed in this 
research started by collecting bibliographic data related to the research context. From 
the theoretical and practical scenario, observing the roadmap for hospital 
transportation, an app prototype was built, containing the materials and equipment 
contained in ambulances. The app, called “Digital Mobile Transport Checklist”, was 
created using the development platform Windev Mobile. Files identified in the 
databases in the virtual health library, scielo, pubmed, google scholar and institutional 
repositories were used in the years between 1967 and 2020. The result of this research 
shows that the development of digital interfaces for checking information and filling in 
properly of the form of the digital mobile transport Checklist, which gathers all the 
information and organizes it in a single place, allows quantifying the materials and 
equipment, pointing out the needs for repairs, producing alerts for expiration dates, 
among many other benefits to the work of a company. Nursing team. The entire 
process optimizes pre-hospital care for patients and contributes significantly to saving 
lives. 
 
 
Keywords: nursing; design; app; patient safety; emergency. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A organização da assistência de enfermagem, o gerenciamento das atividades 

à luz das necessidades individuais dos clientes, a mobilização de recursos materiais 

essenciais à segurança e ao desenvolvimento do trabalho, são característicos à 

profissão do enfermeiro (AZEVEDO, 2010, p.29, 30). 

O uso de protocolos no atendimento traz para o enfermeiro que atua em 

urgência e emergência, menor tempo de atendimento prestado à vítima, maior 

eficiência, menores possibilidades de erros, e garantia de qualidade na assistência. 

Inúmeros são os desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem que atuam 

em urgência e emergência, especialmente aqueles que têm de transportar pacientes 

em veículos móveis, e isso atesta a importância dos materiais e equipamentos para 

eficácia do atendimento e segurança da equipe e do paciente (FIGUEIREDO, 2009, 

p.710). A rotina da enfermagem inclui além das atividades assistenciais, assegurar a 

elaboração dos cuidados ao paciente isenta de danos. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2016) desenvolve ações que promovem a 

segurança do paciente, por meio de medidas de educação e divulgação das boas 

práticas para profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes além da 

implementação das seis metas da Organização Mundial da Saúde, a saber: 

 Identificar corretamente o paciente; 

 Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde; 

 Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de 

medicamentos; 

 Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente 

corretos; 

 Higienizar as mãos para evitar infecções; e 

 Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão.  

Em se tratando de segurança do paciente, numerosos clientes sofrem danos 

durante a prestação da assistência médica (RAJALATCHUMI et al., 2018). 17% dos 

pacientes hospitalizados sofrem sequelas indesejáveis, sendo que 30 a 70% destas 

poderiam ser evitáveis, no entender de Azami-Aghdash et al. (2015). Na Inglaterra, 
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em 10% das internações ocorrem complicações e na Austrália esse número eleva-se 

para 16,6% (WILSON et al., 1995). A prestação de cuidados insegura pode aumentar 

o tempo de internação, os custos de tratamento e os índices de mortalidade 

(PARADISSIS et al., 2017; WANG, WU, 2019). 

Para prevenir efeitos indesejados e melhorar a qualidade da assistência em 

saúde é fundamental que a segurança integre a cultura de cuidados na instituição, e 

essa prática seja reforçada, constantemente, moldando comportamento, e atitudes 

dos profissionais (MAKARY; DANIEL, 2016; KIM; YOO; SEO, 2018). 

Por assistirem constantemente os pacientes, atuando intimamente com estes, 

os enfermeiros exercem um papel importante na segurança do cliente, particularmente 

quando atuam no transporte móvel (BARKHORDARI-SHARIFABAD; MIRJALILI, 

2019; KHATER et al., 2015). 

O transporte de pacientes quer seja para uma simples realização de exame ou 

consulta, ou a transferência para uma nova instituição, pode ser uma fonte importante 

de eventos adversos para pacientes críticos. Há riscos de traumas, complicações 

hemodinâmicas e de vias aéreas e outras alterações fisiológicas causadas por falhas 

de monitoramento, equipamentos e de comunicação entre setores. A vista disso, os 

benefícios do transporte do paciente devem ser maiores do que potencial para danos 

(KNIGHT et al., 2015). 

Não há consenso sobre qual seria o principal tipo de evento adverso decorrente 

de transporte de pacientes. Os relacionados às vias respiratórias merecem atenção 

(PARMENTIER-DECRUCQ et al., 2013). Um levantamento francês, publicado em 

2013, sobre a incidência de danos no transporte, sugere que 17,6% dos eventos 

adversos envolvem equipamentos respiratórios, 8,8% dessaturação de oxigênio e 

0,4% extubação acidental. Ventilação manual aparece como um fator de risco. 

As complicações hemodinâmicas também preocupam, pela possibilidade de 

causar taquicardia, hipotensão e outras alterações. Estudo francês mostrou a 

incidência de 5% de problemas hemodinâmicos. Ataques cardíacos, apesar de não 

serem comuns, devem ser vistos com mais atenção, pelo potencial de gravidade. 

Existe ainda o risco de infecções, que demonstra que a movimentação em pacientes 

https://www.segurancadopaciente.com.br/tag/eventos-adversos/
https://www.segurancadopaciente.com.br/tag/infeccoes/
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com ventilação mecânica aumenta em 1,4 vezes o risco de pneumonia (SCHWEBEL, 

2013). 

Conforme estudo publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 

analisando a incidência de eventos adversos sequentes ao transporte intra-hospitalar, 

7,5% dos transportes de pacientes críticos registraram eventos clínicos (instabilidade 

hemodinâmica, insuficiência respiratória, alteração no nível de consciência) e 8% 

registraram eventos não-clínicos (falhas de comunicação, equipamentos, baterias) 

(VEIGA et al., 2019). 

Um levantamento realizado entre 2014 e 2015, na unidade de terapia intensiva 

de um hospital, registrou uma incidência considerável de eventos adversos. Por volta 

de 40% dos transportes registraram ocorrências. Essa porcentagem deve estar bem 

próxima da realidade de muitas instituições, segundo o que asseveram Gimenez, et 

al. (2017):  

 

Os pacientes transportados nesse estudo não estavam sendo monitorados 
durante o transporte, uma realidade que não é incomum nos hospitais da 
região geográfica em que esse estudo foi conduzido. As alterações 
fisiológicas sofridas pelos pacientes durante o transporte só foram percebidas 
no retorno à unidade de origem (GIMENEZ, et al. 2017). 

 

 Pacientes críticos devem ser transportados sob monitoramento, conforme 

recomendação das  diretrizes elaboradas em 2004 pelo American College of Critical 

Care Medicine (WARREN et al., 2004). 

Outro estudo, publicado por pesquisadores americanos da Universidade de 

Pittsburgh, no periódico de saúde BMJ Quality & Safety, mostra as principais queixas 

dos profissionais que atuam em unidades de terapia intensiva (UTI) acerca  da 

aplicação de checklist para execução das atividades assistenciais durante o transporte 

de pacientes. A análise qualitativa revelou questionários inespecíficos, que 

consomem tempo e não demonstram resultados por não se aplicarem às 

necessidades da equipe (HALLAM et al., 2018). 

 O checklist serve como ferramenta para refinar a comunicação entre equipes 

multidisciplinares, além de promover discussões técnicas baseadas 

em evidências científicas. Um estudo feito em 118 UTIs brasileiras em 2014, 

https://www.segurancadopaciente.com.br/normas-e-diretrizes/
http://qualitysafety.bmj.com/
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publicado na revista científica Jama em 2016, não encontrou diferença 

na mortalidade entre unidades que utilizavam checklist e as que não utilizavam. Mas, 

nas UTIs que adotam o procedimento, processos assistenciais apresentaram 

melhorias importantes para o bem estar dos pacientes (CAVALCANTI et al., 2016) 

No tocante à mobilização dos recursos materiais disponíveis para o 

desenvolvimento da assistência de enfermagem, observa-se o uso frequente do 

checklist impresso em papel, como ferramenta aplicada ao controle de material dentro 

do transporte móvel. Realizado diariamente, abrange a conferência e testagem do 

funcionamento de todos os equipamentos, fazendo-se para tal o registro em 

documento próprio e aprovado, e devidamente guardado em local adequado, sendo 

estabelecidas datas específicas para se verificar, por exemplo, o período de validade 

dos materiais, equipamentos e insumos (mensalmente). Essa ferramenta apresenta a 

relação de todos os itens constantes no transporte móvel, sendo o profissional de 

enfermagem o responsável por realizar essa verificação.  

Em suma, o checklist facilita a aplicação de tarefas complexas, diminui a 

variabilidade, melhorando a comunicação entre equipe e ajudando a garantir que tudo 

o que deve ser feito realmente seja feito. (REA NETO, 2010, p.15). 

A utilização de ferramentas computacionais na área da saúde está em 

crescente expansão, pois esse tipo de suporte pode proporcionar aos profissionais 

alcançarem mais precisão e agilidade em seus trabalhos. No que diz respeito ao 

cuidado de enfermagem no Brasil, a adoção de recursos tecnológicos é um fato 

crescente desde a década 60, com a fundamentação científica da profissão. (ROCHA, 

2008, p.113-5). 

Nesse sentido, as instituições de saúde têm buscado enfermeiros que dominem 

a linguagem da informática e das máquinas de alta tecnologia, possuam raciocínio 

rápido, que tenham iniciativa, sejam criativos, competitivos e comunicativos. 

(MALAGUTTI, 2011, p.214).  

Atualmente, o checklist do transporte móvel de instituições de saúde carece de 

tecnologias digitais, sendo a conferência dos itens constantes no interior deste, 

realizado em impressos de papel, o que pode geral informações imprecisas, com 

lentidão, o que pode prejudicar o atendimento ao paciente.  

https://jamanetwork.com/journals/jama
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Com o apoio das tecnologias de ponta, tem-se a possibilidade de utilizar 

checklists digitais através de softwares e aplicativos móveis (app). Dessa forma, o 

checklist passa a ser realizado em um app no smartphone ou tablet em substituição 

ao já utilizado por meio de informações em checklist impresso em papel.  

Além das informações de um checklist de papel, no aplicativo é possível 

armazenar as fotos dos materiais, equipamentos e insumos, ter a garantia do horário 

que o checklist foi aplicado e assinar o documento digitalmente. Ao concluir a 

inspeção, todas as informações são centralizadas em servidor na nuvem, o que 

permite um maior controle e emissão de relatórios gerenciais mais rápidos e que 

ajudam em tomadas de decisão mais colaborativas e eficientes.  

Por intermédio do design, é possível colaborar na solução de problemas por 

meio de elaboração de interfaces para aplicativos móveis e web apps que auxiliem, 

com serviços de compartilhamento rápido, através de uma interface gráfica e interativa 

com o seu público alvo. 

 

1.1 Objetivo da pesquisa 

 

Desenvolver um aplicativo para checklist digital de transporte móvel. 

 

1.2 Justificativa e contribuição do trabalho 

 

Realizar o checklist da unidade de transporte móvel abrange verificar materiais, 

medicamentos e equipamentos no início e término de cada plantão, incluindo a 

inspeção dos equipamentos fixos e portáteis. Essa checagem é diária, sempre a cada 

troca de turno ou plantão, e avalia se o equipamento tem condições de uso: o 

funcionamento (incluindo alarmes); a limpeza; a bateria (YAGNE; SIGNOR; LEITE, 

2014). 

No decorrer dos plantões e nas trocas de turnos, é realizado o preenchimento 

de planilhas/formulários adequados que contemplam a checagem dos equipamentos 
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das unidades de transporte móvel. As pendências bem como os recursos disponíveis 

para novas remoções são informadas e discutidas entre a equipe, e o(a) enfermeiro(a) 

responsável cuida para que tudo seja providenciado.  

Neste processo de checagem, os documentos em papel, preenchidos de forma 

legível e completa, são utilizados na produção de dados, para fins de estatística, na 

avaliação da qualidade do serviço prestado, e para fins judiciais. Assim, gera-se 

diariamente a checagem das unidades de transporte móvel de suporte básico e 

avançado de vida (BRASIL, 2016). 

As instituições de saúde apresentam numerosos modelos de planilhas, para 

checagem dos materiais e equipamentos constantes nas unidades móveis elaborada 

com apoio de ferramentas computacionais, como Microsoft World, Excel. Elas 

adequam os materiais e equipamentos preconizados pelo Ministério da Saúde e assim 

elaboram seus modelos individuais e personalizados, considerando todo o aparato 

relevante ao transporte do paciente.  

Ong e Coiera (2010) avaliaram a eficiência no transporte do paciente crítico por 

meio de quatro indicadores de segurança no transporte: circulação, respiração, 

equipamentos e duração do transporte da unidade de origem até o setor de destino e 

sua volta ao local de internação. Após a implantação das ações de educação 

continuada, implementação dos protocolos e vistoria dos equipamentos no pré-

transporte, os resultados mostraram que a qualidade e a segurança durante o 

transporte melhoram e há redução do número de eventos ocorridos nesse 

procedimento. 

Do mesmo modo, os avanços tecnológicos que ocorreram na área da saúde, 

com a introdução da informática e do aparecimento de aparelhos modernos, 

trouxeram muitos benefícios no combate às doenças.  Essa tecnologia moderna tem 

contribuído para a solução de problemas antes insolúveis, podendo reverter em 

melhores condições de vida para o paciente.  

Os dias atuais caracterizam-se pela crescente inovação tecnológica, colocando 

à disposição dos profissionais e usuários, os mais diversos tipos de tecnologia, tais 

como: tecnologias educacionais, gerenciais e assistenciais. 
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Nesta era tecnológica, a concepção do termo tecnologia tem sido utilizada de 

forma enfática e, muitas vezes, equivocada na prática diária, uma vez que tem sido 

concebida, como um produto ou equipamento. A temática tecnologia não deve ser 

tratada como uma concepção reducionista, associada somente a máquinas. A 

tecnologia compreende os saberes constituídos para a geração e utilização de 

produtos e para organizar as relações humanas (MEHRY et al., 1997). 

Sendo o hospital um local com abundância em equipamentos de alta 

tecnologia, não é incomum defrontar com técnicos, conhecedores de aparelhos, 

manipulados com maestria por eles (HAYASHI; GISI, 2000). 

Isso posto, esta pesquisa vislumbra apresentar os benefícios da implantação 

de um aplicativo para Checklist digital de transporte móvel, utilizando um smartphone, 

por exemplo, para checagem de materiais e equipamentos em transportes móveis, 

como acesso e tratamento rápido dos dados, geração de planilhas, indicadores, 

estatísticas, possibilidade de rastrear informações gerando gráficos, proporcionando 

subsídios para realização da assistência de enfermagem a contento, favorecendo o 

aperfeiçoamento e aumentando a agilidade e eficiência das ações em saúde.  

A exposição do problema, contextualizado e justificado, pressupõe organização 

e sistematização do trabalho de forma mais adequada. O enfermeiro poderia otimizar 

seu tempo de trabalho, principalmente no regresso das unidades de transporte móvel, 

quando deslocadas para atendimento às vítimas de acidentes, realizando a 

verificação de materiais e equipamentos por meio de acesso a esse aplicativo de 

checagem, que permitiria interação com múltiplas telas conectadas ao usuário apenas 

a um clique.  

A checagem dos materiais e equipamentos realizada pelo uso de um aplicativo 

pode trazer muitos benefícios para o processo de trabalho de toda a equipe envolvida 

direta ou indiretamente com a assistência de enfermagem. As informações registradas 

no aplicativo de checagem de materiais e equipamentos ficarão armazenadas de 

forma segura e acessível a qualquer tempo e de qualquer lugar para todos os 

profissionais. Isso poderá permitir a realização de estudos, estatísticas, produzir 

indicadores para implementar estratégias nas diversas áreas da saúde. 
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Em consequência disso, além da otimização do tempo, poderá haver também 

redução significativa do uso de folha de papel para a realização do checklist de 

transporte móvel, o que seria mais sustentável para o planeta. 

A problemática aqui abordada confluiu para as seguintes perguntas: a) de que 

maneira o enfermeiro que atua em transporte móvel pode otimizar a organização e 

controle dos materiais e equipamentos necessários para o atendimento ao paciente 

de modo a conectar todos os envolvidos no atendimento hospitalar? O uso de um 

aplicativo para realizar o checklist dos materiais e equipamentos dos transportes 

móveis pode contribuir para melhorar o processo de trabalho da equipe?  

Nessa perspectiva, o argumento de elaboração de app para dispositivos móveis 

se justifica, enquanto atende a essa escassez de soluções de design de interfaces 

voltadas à checagem de materiais e equipamentos, disponibiliza um produto centrado 

nas necessidades dos usuários. 

 

1.3 Organização da Dissertação 

 

Esta dissertação está dividida em seis partes, incluindo esta introdução. Na 

segunda parte, desenvolve-se o capítulo da Fundamentação Teórica, apresentando 

os referenciais teóricos que alicerçaram as discussões teóricas e o aprofundamento 

de conhecimentos históricos relativos ao atendimento pré-hospitalar e de urgência, 

bem como sobre tecnologias aplicadas na área de Enfermagem. A terceira apresenta 

a metodologia, na qual são detalhadas as etapas da elaboração do aplicativo. Na 

sequência, são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. Por fim, 

apresentam-se as considerações e as referências, seguidas dos anexos. 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

O processo de trabalho dos enfermeiros está dividido em duas dimensões 

complementares entre si: assistir e gerenciar, em que na assistência, o enfermeiro se 

encarrega de atender integralmente o paciente nas suas necessidades e na segunda, 

ele organiza o trabalho e os recursos humanos em enfermagem, os meios e 

instrumentos e os diferentes saberes, além de recursos materiais, equipamentos e 

instalações, para administrar (GUSTAVO; LIMA, 2003). 

Nesse sentido, os autores Felli e Peduzzi (2005), Garlet et al (2006) e Santos, 

Garlet e Lima (2009), afirmam que a gerência está atrelada ao cuidado, não devendo 

ser vista como uma atividade que deva ser desmembrada para se produzir a atenção 

ao paciente. Entretanto, o gerenciamento é tratado pelos enfermeiros como uma 

atividade burocrática e que pode ser desassociada da produção da assistência. 

Sobre a configuração da administração de enfermagem suscitam-se 

questionamentos, em que se verificam a necessidade de construir formas interativas 

de gerenciar e que se sejam capazes de transpor os moldes tradicionais (ERDMANN; 

BACKES; MINUZZI, 2008). Modelos estes presentes nos diversos setores de saúde 

e influenciados pela administração taylorista/fordista, onde há fragmentação do 

trabalho, impessoalidade nas relações e ênfase em sistemas de procedimentos de 

normas e rotinas (MATOS; PIRES, 2006; CAMPONOGARA; BACKES, 2007). 

De acordo com Cecílio (1997), a Administração Científica iniciada por Frederick 

W. Taylor (1856-1915) fundamenta–se na aplicação de métodos da ciência positiva, 

racional e metódica aos problemas administrativos, a fim de alcançar a máxima 

produtividade. Essa teoria gerou uma revolução no pensamento administrativo e no 

mundo industrial. Para o aumento da produtividade propôs métodos e sistemas de 

racionalização do trabalho e disciplina do conhecimento operário colocando–o sob 

comando da gerência; a seleção dos mais aptos para realizar as tarefas; a 

fragmentação e hierarquização do trabalho. Investiu nos estudos de tempos e 

movimentos para melhorar a eficiência do trabalhador e propôs que as atividades 

complexas fossem divididas em partes mais simples facilitando a racionalização e 

padronização.  
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Henry Ford, em 1913, aplica a tecnologia da linha de montagem na fabricação 

de automóveis. Utiliza os mesmos princípios desenvolvidos pelo taylorismo, porém 

trata-se de “uma estratégia mais abrangente de organização da produção, que 

envolve extensa mecanização, como uso de máquinas especializadas, linha de 

montagem e de esteira rolante e crescente divisão do trabalho”. O modelo 

taylorista/fordista difundiu-se no mundo e influenciou fortemente todos os ramos da 

produção (LARANGEIRA,1999). Há algumas décadas, vem-se debatendo os efeitos 

negativos da organização do trabalho taylorista-fordista sobre os trabalhadores 

destacando-se: a fragmentação do trabalho com separação entre concepção e 

execução, que associada ao controle gerencial do processo e à hierarquia rígida tem 

levado à desmotivação e alienação de trabalhadores, bem como a desequilíbrios nas 

cargas de trabalho. 

As organizações de saúde configuram-se em instituições complexas, em que 

convivem projetos políticos diferenciados entre si, influenciando a gestão e 

organização do trabalho. A instituição hospitalar coloca-se como um amplo campo de 

disputas de grupos profissionais qualificados e com grande autonomia de trabalho, os 

quais não se subordinam às chefias superiores ou a uma direção, no clássico modelo 

taylorista-fordista. Além disso, existe uma fragmentação das linhas de mando entre as 

várias categorias e as corporações organizam-se, até certo ponto, segundo lógicas 

próprias.  

A enfermagem constitui um corpo profissional fechado, com elevado grau de 

autonomia em relação à direção. Gerencia o dia–a dia das unidades assistenciais e 

possui uma linha de mando vertical formalizada e legitimada, no molde taylorista–

fordista (CECÍLIO, 1997). Os serviços de saúde devem ter protocolos individualizados, 

baseados em seus recursos humanos, materiais, legislação profissional e 

epidemiologia (THOMAZ; LIMA, 2000). 

Assim, Figueiredo e Costa (2009) e Thomaz e Lima (2000) destacam que as 

ocorrências vivenciadas em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) móvel demandam 

ações e protocolos eficazes, executados no menor tempo possível. Isso permite ao 

enfermeiro aperfeiçoar a assistência prestada e minimizar erros. 
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Santos, Menegon et.al., (2017) demonstram que os serviços de emergência 

integram o sistema nacional de saúde, sendo a referência para afecções agudas, com 

ou sem risco de morte, exigindo profissionais capacitados a prestar assistência 

imediata aos pacientes.  

O acesso irrestrito, falta de disponibilidade de leitos hospitalares, o aumento da 

expectativa de vida da população, elevados índices de criminalidade e acidentes, 

concorrem para a crescente demanda e o elevado fluxo de pacientes, interferindo, na 

capacidade operacional e na eficácia do serviço prestado. 

Neste cenário, e com vistas a atender as necessidades imediatas dos 

pacientes, as enfermeiras das unidades de emergência desempenham suas tarefas 

em um ambiente de imprevisibilidade, que demanda rapidez de raciocínio e prontidão 

no desenvolvimento do processo de tomada de decisão, além de contarem com um 

número insuficiente de pessoal para apoiarem nas diversas ações inerentes ao 

processo de cuidar. 

Um estudo procurou analisar as atividades desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem e em especial pelas enfermeiras, objetivando avaliar o tempo de 

trabalho, identificando a carga de trabalho e a produtividade desses profissionais. 

Concluiu que os trabalhadores de enfermagem executam inúmeras atividades, muitas 

das quais não relacionadas, especificamente, à enfermagem e apontam para a 

necessidade de os enfermeiros reverem seus processos de trabalho, pretendendo 

concentrar esforços para disponibilizar mais tempo para a execução das atividades 

profissionais específicas (FUGULIN, 2007). 

Constatou-se, ainda que as intervenções e atividades de enfermagem que mais 

utilizaram o tempo de trabalho das enfermeiras foram: Passagem de Plantão (8,79%), 

Cuidados na Admissão (7,40%), Documentação (6,74%), Troca de Informações sobre 

Cuidados de Saúde (5,42%), Delegação (4,36%), Transporte (3,44%). 

O objeto do trabalho em APH é a pessoa vítima de trauma e acidentes, e é em 

função dela que a assistência é organizada. Como o tempo para execução deste 

atendimento é extremamente curto, e há que se cumprir uma série de ações e 

procedimentos hierarquizados, discute-se a necessidade de romper com a lógica 

burocrática e normativa, presente nos serviços de saúde (PEREIRA; LIMA, 2006). 
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No APH, os procedimentos na cena do acidente podem variar, dependendo da 

avaliação do cenário e da vítima, realizada pelo profissional de saúde com formação 

e capacitação específica para o trabalho desenvolvido. 

Após atender a vítima de acidente/trauma, a equipe se dirige a um dos hospitais 

de referência, onde transfere o paciente aos cuidados da equipe hospitalar indicada 

pela Central de Regulação.  

 A Central de Regulação de Urgências é uma estrutura física equipada com 

recursos tecnológicos e constituída por profissionais médicos, técnicos auxiliares de 

regulação médica (TARM) e rádio-operadores capacitados em regulação dos 

chamados telefônicos que demandam orientação e/ou atendimento de urgência e 

emergência (CONSAVAP, 2020).  

O trabalho no APH é dinâmico, e, ao mesmo tempo em que a equipe passa as 

informações ao profissional responsável pela recepção do paciente no hospital, já 

resgata, os equipamentos utilizados na imobilização e transporte, faz a limpeza do 

material que estiver visivelmente sujo (colar, tiras da maca rígida) e organiza-os no 

transporte móvel. Enquanto o auxiliar ou técnico de enfermagem cuida, 

principalmente, da limpeza dos materiais utilizados na imobilização da vítima, o 

motorista dedica-se mais à limpeza do transporte móvel e organização dos 

equipamentos dentro dela. A equipe é liberada para receber da Central de Regulação 

uma nova ocorrência quando estiver tudo organizado. 

A conferência e a organização de materiais são feitas após cada atendimento. 

No final do turno, as equipes do diurno e noturno encontram-se no transporte móvel 

para passagem do plantão, momento em que é feita a checagem dos materiais e 

equipamentos pelo auxiliar ou técnico de enfermagem que passa a assumir o trabalho. 

A passagem de plantão dos enfermeiros que estão na função administrativa acontece 

na sala da coordenação, momento em que compartilham informações referentes às 

questões administrativas e de gerência, que envolvem a situação dos equipamentos, 

das equipes e dos transportes de pacientes. (PEREIRA; LIMA, 2006). 

Analisando-se estudo com 63 enfermeiros, dentre estes 69,8% eram do gênero 

feminino, com predomínio da faixa etária de 31 a 50 anos (73,0%), e verificando-se 

algumas dimensões como cuidar, gerenciar, educar, constatou-se na dimensão 



23 

 

Centro Universitário Teresa D’Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação – Mestrado Profissional 

 
 
gerenciar as ações administrativo/gerenciais desenvolvidas mais citadas foram 

preenchimento da ficha de ocorrência, com 27,4%, checklist dos 

materiais/medicamentos/equipamentos, com 24,0%, e relatório em livro ata (caderno 

de plantão), com 13,7% (LUCHTEMBERG; PIRES, 2016). A análise do estudo permite 

verificar a demanda que a checagem de materiais e equipamentos de uma viatura 

impõe no conjunto de atividades executadas pelos profissionais que atendem as 

vítimas de acidentes e trauma. 

 

2.1 Aspectos históricos sobre o Atendimento Pré-Hospitalar 

 

Estudos apontam que as chances de sobrevida dos pacientes aumentariam se 

estes fossem atendidos ainda fora do hospital, por profissionais treinados e 

capacitados, pelo já conhecido por Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e, se 

transportados para um local específico para assim então receber os cuidados de que 

necessitavam (MARTINS; PRADO,2003 ). 

Registros indicam que durante a Guerra civil americana inúmeras vidas de 

combatentes foram perdidas por falta de atendimento imediato. Nesse momento, 

fundamentaram-se as bases do socorro emergencial coordenado e estruturado.  A 

partir daí, sinalizou-se a adoção de medidas que agilizassem o atendimento às vítimas 

ainda no campo de batalha (NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY, 2004). 

Estimado símbolo da Medicina Militar, o médico cirurgião do exército 

napoleônico Dominique Jean Larrey (1766–1842), identificou a necessidade de 

resgatar os feridos após findar o conflito e durante a batalha. Por consequência, criou-

se a ambulância projetada, como Unidades de Transporte de feridos, com 

características leves e velozes, o que denominou “ambulâncias voadoras”, (Figura 1).  

O ganho da velocidade deu-se pelo uso, de dois cavalos perfilados, madeira leve, 

rodas pequenas e teto arredondado, evitando a retenção de água na madeira durante 

a chuva (FERRARI, 2006). 
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Figura 1 – Ambulância de Dominique Jean Larrey 
 

 
Fonte: Ferrari (2006) 

 

O conforto do paciente era assegurado com perfurações laterais para 

ventilação, acondicionamento de maca, cobertores para aquecimento e guarda de 

instrumentos (NASI, 1994). Com o envio imediato das unidades móveis de transporte 

para remoção dos feridos, verificou-se significativa redução na mortalidade. O início 

da era industrial, no final do século XIX, fez despontar os motores a combustão, 

agregados a modelos confortáveis e seguros. A equipe era integrada por condutor, 

pessoal de enfermagem e casualmente, o médico. Em 1900, as unidades de 

transporte estavam motorizadas e tripuladas com equipes específicas da Cruz 

Vermelha (Figura 2).  

A evolução tecnológica propiciou o avanço das unidades móveis, com 

equipamentos microprocessados, serviço de comunicação, velocidade rápida, 

climatização, arsenal terapêutico e normatizações que conduzem o atendimento 

(FERRARI, 2006). 
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Figura 2 – Ambulância de 1899 do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, 
Brasil 

 
Fonte: Ferrari (2006). 

 

Igualmente, as guerras do Vietnã e Coréia, demonstraram que a rapidez na 

remoção dos feridos dos campos de batalha, aliada a medidas de estabilização 

durante o transporte reduzia drasticamente a mortalidade. Cada 30 minutos de retardo 

na remoção aumentavam a mortalidade em três vezes, e os cuidados elementares 

reduziam em 20% a mortalidade dos feridos (NASI, 1994). 

Aprimoraram-se Técnicas e protocolos enquanto novas situações de 

emergência apareciam. Houve a introdução do uso de helicópteros no resgate de 

vítimas, a partir de 1970, e a incorporação militar nos serviços de emergência, como 

o Corpo de Bombeiros. 

No Brasil, o surgimento dos serviços pré-hospitalar foi motivado pelos modelos 

americano e francês. A França destaca-se no cenário mundial pelo serviço APH, por 

construir um modelo eficiente, amparado por legislação pertinente, por possuir 

recursos humanos e materiais em conformidade com as necessidades levantadas por 

planejamento (FERRARI ,2006). 

No modelo francês, todas as chamadas de emergência são avaliadas por um 

médico, que define a resposta mais eficiente, potencializando assim os recursos 

disponíveis. Ponderada há anos, essa prática mostrou ser importante instrumento 

para as ações em saúde, por permitir o conhecimento das necessidades reais da 

vítima e dos recursos existentes à prestação da assistência, oportunizando o 

gerenciamento da demanda (FERNANDES, 2004). 
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Em 1966, os Estados Unidos começaram a organizar melhor o APH por uma 

determinação do governo americano, que entendia que a segurança rodoviária 

carecia de um sistema eficiente de atendimento que diminuísse as estatísticas de 

morte por situações de urgência e emergência (FERRARI, 2006; FERNANDES, 

2004). Logo, em 1968 criou-se um número telefônico único (911), para centralizar os 

chamados de emergência, que eram transmitidos aos profissionais da área que se 

encarregavam de enviar o recurso mais adequado (FERREIRA, 1999). 

O APH brasileiro tem seus registros históricos ligados à instituição militar. O 

primeiro momento relatado pode ser verificado em 1899, quando o Corpo de 

Bombeiros do Rio de Janeiro, dispôs da primeira unidade móvel de transporte de 

tração animal, para realizar atendimento no ambiente fora do hospital (MARTINEZ, 

1999; SANTA CATARINA, 2006). 

A partir de 1900, surgiram os primeiros modelos motorizados de unidades 

móveis de transporte, que foram aprimorados e adequados ao serviço, pelas equipes 

especializadas como da Cruz Vermelha Internacional e depois assimilados pelos 

serviços do Corpo de Bombeiros brasileiro (FERRARI, 2006). 

Em 1960, ocorreu uma segunda tentativa de instituir-se o serviço de 

atendimento APH no Brasil, a partir de uma política nacional, intitulada Serviço de 

Atendimento Médico Domiciliar de Urgência – SAMDU, e tinha por objetivo o 

atendimento nas residências com a presença de um médico ou acadêmico de 

medicina no transporte móvel liderando a equipe. 

Na esfera federal, evidencia-se a proposta da Política Nacional de Atenção às 

Urgências e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Sistema Único 

de Saúde (BRASIL, 2002a). Para o desenvolvimento dessa política, o estado de São 

Paulo iniciou o projeto de Resgate desenvolvido em parceria com a Secretaria 

Estadual de Saúde e Secretaria de Segurança Pública (Resolução nº 42 de 22/05/89). 

Ofertava-se o serviço de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com Unidades de 

Resgate (UR) tripuladas por bombeiros socorristas e Unidades de Suporte Avançado 

(USA) guarnecidas por médicos e enfermeiros do SAMU (MARTINS; PRADO, 2003). 

Nos dias que correm, os serviços de APH estão integrados com medidas 

preventivas, redes de atendimento pré-hospitalar, serviços assistenciais hospitalares 
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hierarquizados e centros de reabilitação (BRASIL, 2002a; FERNANDES, 2004; 

FERREIRA,1999). 

 

2.2 O atendimento pré-hospitalar 

 

Caracteriza-se por atender a vítima nos primeiros minutos após o incidente, de 

forma rápida e adequada, provendo transporte para um estabelecimento de referência 

(BRASIL, 2002a; LOPES, 2008). 

O APH móvel primário é o socorro disponibilizado mediante solicitação de um 

cidadão; o secundário ocorre quando um serviço de saúde requer que o paciente já 

atendido seja encaminhado para um serviço de maior complexidade (BRASIL, 2002a). 

Nas inter-relações do APH, as ações são divididas em suporte básico (SBV) e 

suporte avançado de vida (SAV), em que o SBV é o apoio oferecido por profissionais 

de saúde, às vítimas com risco de morte desconhecido, por intermédio de medidas 

conservadoras não-invasivas, como: imobilização cervical, contenção de 

sangramento, curativo oclusivo e imobilização em prancha longa, englobando também 

ações que têm em vista a qualidade da circulação tecidual, elevando a chance de 

sobrevida. O SAV corresponde ao apoio oferecido por profissionais médicos onde há 

risco de morte, através de procedimentos não invasivos ou invasivos, tais como: 

intubação endotraqueal, toracocentese, drenagem torácica, entre outros (TIMERMAN; 

GONZÁLES; RAMIRES, 2007; ECC COMMITTEE et al., 2005). 

Segundo a Portaria GM nº2048 de 5 de novembro de 2002, que estabelece o 

regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência, para o 

funcionamento dos serviços a equipe de profissionais provenientes da saúde deve 

compor-se por: Coordenador do Serviço (profissional da área da saúde, com 

experiência e conhecimento comprovados no atendimento pré-hospitalar às urgências 

e de gerenciamento de serviços e sistemas); Responsável Técnico (responsável pelas 

atividades médicas do serviço); Responsável de Enfermagem (enfermeiro 

responsável pelas ações de enfermagem); Médicos Reguladores (responsáveis pelo 

gerenciamento, definição e operacionalização dos meios disponíveis para responder 
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às situações comunicadas pelos usuários, utilizando-se de protocolos técnicos 

necessários ao atendimento); Médicos Intervencionistas (responsáveis pela 

reanimação e/ou estabilização do usuário, no local do evento e durante o transporte); 

Enfermeiros Assistenciais (responsáveis pelo atendimento de enfermagem na 

reanimação e/ou estabilização do paciente, no local do evento e durante o transporte); 

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (atuam sob supervisão do enfermeiro) (BRASIL, 

2002a). 

O APH móvel é realizado em veículos do tipo ambulância, classificadas em:   

 TIPO A: ambulância de transporte – veículo destinado ao transporte em 

decúbito horizontal de vítimas que não apresentam risco de morrer, para 

remoções simples e de caráter eletivo; 

 TIPO B: ambulância de Suporte Básico – veículo destinado ao transporte 

inter-hospitalar de usuários com risco de morte conhecido e ao atendimento 

pré-hospitalar de vítimas com risco de morte desconhecido, não classificado 

com potencial de necessidade de intervenção médica no local e/ou durante o 

transporte até o serviço de destino; 

 TIPO C: ambulância de resgate - veículo de atendimento de urgências 

pré-hospitalares de vítimas de acidentes ou em locais de difícil acesso, com 

equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas); 

 TIPO D: ambulância de Suporte Avançado – veículo destinado ao 

atendimento e transporte de vítimas de alto risco em emergências pré-

hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados 

médicos intensivos; 

 TIPO E: aeronave de transporte médico – aeronave de asa fixa ou 

rotativa utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de 

asa rotativa para ações de resgate, dotada de equipamentos médicos 

homologados pelo Departamento de Aviação Civil – DAC; 

 TIPO F: embarcação de transporte médico – veículo motorizado 

aquaviário, destinado ao transporte por via marítima ou fluvial. 
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As ambulâncias ou transportes móveis (terrestres, aéreas ou aquaviárias) são 

destinados exclusivamente ao transporte de enfermos. Suas especificações 

obedecem às normas da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000.  

Os materiais e equipamentos desses transportes móveis bem como os 

medicamentos estão apresentados de maneira sucinta no Anexo D da pesquisa. 

 

2.3 Modelos internacionais de atendimento às urgências 

 

Com o crescimento desordenado das cidades e as mudanças nos padrões 

epidemiológicos das doenças, com especial elevação de enfermidades relacionadas 

a situações de urgência, como o trauma, por exemplo, inúmeros países 

desenvolveram serviços e sistemas para realizar o atendimento a estas urgências. 

Nos últimos cinquenta anos, propostas foram implementadas e desenvolvidas, em 

especial nos países ricos. Mas, embora exista uma grande experiência acumulada no 

atendimento às urgências, nos deparamos também com uma diversidade de modelos 

(THOMAS, 2005). 

O modelo franco-germânico, por exemplo, é baseado na atividade médica 

diretamente relacionada ao atendimento. Desde o início do chamado telefônico pelo 

paciente a demanda é avaliada por um médico, denominado Médico Regulador, o qual 

é incumbido de definir a gravidade da situação e determinar o recurso móvel mais 

adequado. O transporte móvel com maior capacidade de resolução, chamado de 

Unidade de Terapia Intensiva Móvel, também é tripulado por um médico, que tem a 

função de iniciar o processo diagnóstico e terapêutico. O transporte do paciente para 

o local do tratamento definitivo se realiza após a discussão com a Central Reguladora, 

que, diante das informações, define o serviço hospitalar mais adequado. Este modelo 

permite um início imediato de algumas medidas terapêuticas, muitas vezes essenciais 

para a boa evolução do paciente. Este modelo é encontrado em diversos países além 

da França e Alemanha, como Espanha, Portugal, alguns países da África e América 

Latina (GOMES et al., 2004). 
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A seguir apresentar-se-ão duas figuras que exemplificam os modelos de 

viaturas utilizadas na Alemanha, para o atendimento pré-hospitalar. 

 

Figura 3 - Veículo Médico de emergência utilizado na Alemanha - Notarzt-Einsatz-

Fahrzeug (NEF) 

 

Fonte: The German emergency and disaster medicine and management system, 2018 
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Figura 4 - Veículo de transporte de resgate Rettungswagen utilizado na Alemanha- 

Rescue transport vehicle- Rettungswagen (RTW) 

 

Fonte: The German emergency and disaster medicine and management system, 2018 

 

Já o modelo anglo americano, iniciado na década de 50, optou pela 

participação indireta dos médicos, os quais assumiram função de elaborar e 

supervisionar protocolos. A intervenção na cena é realizada por técnicos em 

emergências médicas, os Emergency Medical Technician (EMT) e Paramedics, que 

atuam através de protocolos médicos, executando procedimentos invasivos como 
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intubação traqueal, desfibrilação e descompressão torácica com agulha, seguido pelo 

transporte para um hospital de referência. Ao chegar ao hospital, transferem a 

responsabilidade do atendimento aos médicos emergencialistas. Frequentemente os 

EMT e paramédicos apresentam seus casos aos diretores médicos para auditoria e 

avaliação das condutas tomadas. Atualmente, no modelo britânico, os helicópteros 

são tripulados com médicos para transporte e atendimento na cena do evento 

(SYMONS; SHUSTER, 2004; POZNER et al, 2004; BLACK; DAVIES, 2005). 

O atendimento pré-hospitalar canadense trabalha exclusivamente com atuação 

de paramédicos. Algumas províncias são atendidas por profissionais com qualificação 

para procedimentos avançados enquanto outras não possuem este tipo de 

profissional. Parte do avanço no atendimento na melhora e aumento de capacitação 

dos paramédicos vem sendo aplicadas devido a demanda da população, aceitação 

por parte da classe médica e a estudos e resultados de ensaios clínicos.  

Apesar de possuir um sistema socializado de saúde, o APH canadense tem a 

atenção promovida pelo estado ou por empresas privadas. Na generalidade, o APH é 

oferecido pelas províncias, por serviços próprios ou contratados e o acesso pelo 

público é feito através do número telefônico 911. O financiamento do APH difere entre 

regiões, chegando à cobertura total em alguns locais e cobrança particular em outras 

(SYMONS; SHUSTER, 2004). 

O sistema de emergências médicas na França é baseado em uma central 

gerenciada por médicos. O primeiro nível de atenção é composto por unidades de 

transporte móvel do corpo de bombeiros com equipes treinadas a oferecer suporte 

básico de vida. O segundo nível é composto por unidades de transporte móvel 

tripuladas por médicos, com capacidade para suporte avançado de vida.  

A medicina de emergência francesa ainda não é reconhecida como 

especialidade. Ao chegar a um hospital de urgência os pacientes são submetidos a 

uma triagem realizada pela equipe de enfermagem a qual os encaminha ao médico 

emergencialista. O segredo do modelo francês está no envio de unidades de 

transporte móvel no direcionamento dos pacientes da cena para o hospital adequado, 

todos realizados pelo médico regulador (ADNET; LAPOSTOLLE, 2004). 
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Na Indonésia, o serviço de atendimento pré-hospitalar assiste a uma população 

que convive com condições climáticas adversas, como terremotos, inundações, 

deslizamentos de terra e tsunamis. Para o atendimento pré-hospitalar possui unidades 

de transporte móvel, dos tipos ambulâncias e motocicletas, estas utilizadas no horário 

de pico de alguns municípios, para estabilizar o paciente antes da chegada da viatura. 

São tripuladas com paramédicos treinados, e equipadas com ventiladores, 

desfibriladores, dentre outros. O serviço pré-hospitalar possui alguns equipamentos 

de fabricação própria que utilizam por ser mais barato do que importar e por permitir 

adicionar alguns requisitos específicos, como exemplo talas de coluna vertebral, talas 

para tração, colares cervicais e cadeiras de rodas. Também possuem protótipos de 

duas viaturas de fibra de vidro, fáceis de limpar, mais baratas e leves, que naquela 

ocasião estava em fase de teste (PITT; PUSPONEGORO, 2005). 

  

 

2.4 A Enfermagem no atendimento pré-hospitalar  

 

No Brasil, a assistência de enfermagem direta aos pacientes em Atendimento 

Pré-hospitalar vem se materializando e ganhando destaque, com a participação ativa 

deste profissional, que assume conjuntamente com a equipe a assistência prestada 

as vítimas (THOMAZ, 2000). 

Para o desenvolvimento dessa assistência, foram definidas as funções do 

Enfermeiro, bem como de toda a equipe que atua no serviço, através da Portaria 

nº2048 de 05 de novembro de 2002 (BRASIL, 2002b). Dessa forma, os enfermeiros 

possuem as seguintes atribuições: supervisionar e avaliar as ações da equipe sob sua 

responsabilidade; executar prescrição médica por telemedicina; prestar cuidados de 

maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, a gestantes, 

parturientes e recém natos; realizar partos sem distócia; conhecer equipamentos e 

realizar extração manual de vítima; participar no programas de educação continuada; 

fazer controle de qualidade do serviço, e subsidiar os responsáveis pelo 

desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação 

continuada da equipe. É verdade que o enfermeiro também deve obedecer a Lei do 
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Exercício Profissional e do Código de Ética da profissão (MACHADO, 2007). Além 

disso, o enfermeiro prevê as necessidades da vítima, iniciando as intervenções para 

o transporte até o local destinado ao tratamento definitivo. 

Foram criados protocolos de atendimento para assegurar a eficácia no 

atendimento a pacientes graves, e que garantem sobremaneira a independência na 

atuação deste profissional (VARGAS, 2006). 

Os autores Thomaz e Lima (2000) descrevem o exercício das funções do 

enfermeiro em três fases, sendo: 

1ª Fase- Antes do atendimento - O enfermeiro organiza um checklist contendo: 

verificação do material padronizado dentro do veículo de emergência; conserva 

padronizados os Kits de atendimento para acesso venoso, vias aéreas, procedimento 

cirúrgico e de infusão venosa em neonato; realiza a checagem e reposição da caixa 

de medicamentos portátil; verifica o funcionamento de equipamentos (oxímetro de 

pulso, monitor-desfibrilador e ventilador); e certifica-se do volume de oxigênio 

existente no cilindro. 

2ª Fase- Durante o atendimento - O enfermeiro deve acessar a vítima com 

segurança, avaliando a cena para obter dados relevantes que subsidiem o 

atendimento; inteirar-se sobre a história da vítima, em caso de acidentes com 

múltiplas vítimas, efetuar a triagem para o atendimento; realizar avaliação primária, 

observando se há risco imediato à vida da vítima e a avaliação secundária, em que 

examinará o corpo da vítima de forma minuciosa; estabilizar o paciente antes do 

transporte; prestar cuidados intensivos de maior complexidade técnica; prover um 

transporte seguro para a unidade especializada de tratamento, assessorando a equipe 

sempre que necessário. 

3ª Fase- Após o atendimento- Realizar a reposição do material utilizado durante 

a ocorrência; recarregar equipamentos que necessitem de bateria; limpar e desinfetar 

equipamentos e o veículo de emergência; e assegurar a reposição do oxigênio, 

fazendo o registro em impresso padronizado. 

O enfermeiro busca, nas suas atividades rotineiras, por meio da gerência e 

supervisão peculiares, um olhar diferenciado e amplo sobre os recursos humanos e 



35 

 

Centro Universitário Teresa D’Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação – Mestrado Profissional 

 
 
materiais indispensáveis para a garantia da oferta da assistência com qualidade. 

Bueno e Bernardes (2010), destacam que esse controle é fundamental para que a 

assistência não seja interrompida, ou realizada com deficiências por falta de algum 

material. 

 

2.5 O uso da tecnologia e dos aplicativos móveis 

 

Conforme Lemos (2013), as Tecnologias da Informação e Comunicação 

surgiram a partir de 1975 com a integração das telecomunicações analógicas e com a 

informática, possibilitando a veiculação, sob um mesmo suporte, o computador, de 

tantas formatações de mensagens. 

O primeiro aparelho celular comercial surgiria em 1983, após estudos, o 

barateamento de microprocessadores e a digitalização das linhas de comunicação 

das redes de telefonia, que permitiram, a sua massificação (MANTOVANI, 2005). 

A Internet surgiu no final do século XX popularizando-se entre a sociedade civil 

e a ideia do computador pessoal (Personal Computer ou PC) impulsionada pela 

Microsoft e seu sistema operacional, o Windows (CASTELLS, 2009).  Nesse contexto, 

o primeiro celular considerado um smartphone, aparece no mundo. Segundo MCCarty 

(2011), ele foi desenvolvido no ano de 1992, e possuía uma tela touchscreen (sensível 

ao toque) e um teclado atrelado que permitia ao usuário receber e enviar mensagens 

de fax, além de e-mails. Contudo, foi no ano 2000 que o termo smartphone foi utilizado 

pela primeira vez, pela Ericsson.  

O termo smartphone vem sendo utilizado pela indústria como sinônimo para 

telefones celulares de alta tecnologia. Em tradução literal, smartphone significa 

“telefone inteligente”, em uma referência à alta capacidade de processamento destes 

dispositivos. Torres (2009, p.393) os classifica como um “celular que oferece recursos 

avançados similares aos de um notebook”. 

Para um site de notícias e críticas sobre tecnologia, os smartphones seriam 

aqueles “que possuem um sistema operacional de um terceiro [...] e também definidos 

pela habilidade de rodar softwares de terceiros, conhecidos como apps” (LEE, 2010). 
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Ou seja, capazes de suportar uma gama de aplicações, desenvolvidas por outras 

empresas ou mesmo pessoas físicas, que as disponibilizam em uma loja de 

aplicativos, tudo graças a um sistema operacional também de um terceiro que os 

permite funcionar, como por exemplo, o Android da Google ou IOS da Apple. 

Segundo Medeiros (2016), o Android detém 79.3% do mercado, seguido por 

Apple IOS com 13.2%, RIM com 2.9%, Windows Phone com 3.7% e outros sistemas 

com 0.9% do mercado.  Esta acessível por ser um sistema operacional popular, com 

preço razoável, quantidade de marcas e modelos que o utilizam, e disponível em 

diferentes plataformas, além de alcançar um maior número de pessoas. 

A evolução da tecnologia e as melhorias de hardware dos aparelhos celulares 

proporcionou ao usuário recursos que vão além da realização de uma chamada ou do 

envio de uma mensagem, além do desenvolvimento de sistemas operacionais mais 

avançados. Desta forma criaram-se aplicativos melhores e com mais recursos. 

Um aparelho celular modificou o acesso à informação, possibilitando a solução 

de problemas e oportunizando o acesso ao entretenimento, integrando-se ao cotidiano 

das pessoas.  

Para Martins et al. (2013), este mercado é pleiteado por diferentes plataformas 

tecnológicas, incluindo sistemas operacionais e plataformas de desenvolvimento, 

gerando uma diversidade de soluções no mercado.  

Os dispositivos móveis vieram alterar a facilidade de acesso à informação e à 

comunicação, fazendo com que possamos, em qualquer momento, contactar alguém 

ou sermos contactados. 

 

Conectamo-nos a ideias e a pessoas online, dando-nos a sensação de 
estarmos sempre com alguém ou a aprender alguma coisa. O conectivismo, 
como o caracterizam George Siemens (2005) e Stephen Downes (2006), é 
efetivamente uma nova forma de estar, de aprender e de interagir, sem ser 
propriamente uma teoria (CARVALHO, 2007). 

 

A facilidade de termos à mão um smartphone ou um tablet permite-nos em 

qualquer lugar e a qualquer hora, acessar conteúdos, interagir com capacidades 
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computacionais, capturar o contexto através de vídeo, imagem, áudio, localização e 

tempo (QUINN, 2011). 

Para melhor compreensão sobre a temática aplicativo ou app, White (2013) 

conceituou como aplicativos nativos destinados a serem executados em aparelhos 

celulares, aqueles desenvolvidos para um tipo específico de plataforma. Essas 

plataformas compõem-se de inúmeras tecnologias, como sistema operacional, 

linguagens de programação e IDEs (Integrated Development Enviroment). 

O sistema operacional é responsável por gerenciar diversos recursos do 

aparelho celular, as linguagens de programação são utilizadas na planificação do 

aplicativo e o IDE, também conhecido como ambiente de desenvolvimento integrado 

fornece ferramentas que auxiliam na criação do aplicativo. 

Existem diversas plataformas para aparelhos celulares, tais como: Android 

(Google), IOS (Apple), entre outros. Cada um destes sistemas operacionais requer 

que o aplicativo nativo seja construído utilizando uma linguagem de programação 

específica como, por exemplo, Java para Android, (WHITE, 2013). Através das 

interfaces de programação de aplicações (APIs-do Inglês Application Programming 

Interface) disponíveis para cada linguagem utilizada em cada plataforma, um 

aplicativo nativo pode acessar funcionalidades oferecidas por recursos nativos do 

sistema operacional, tais como GPS (Global Positioning System ou Sistema de 

Posicionamento Global), banco de dados, SMS (Short Message Service ou 

Mensagens Curtas), email, gerenciador de arquivos, entre outros. Esses aplicativos 

podem ser acessados, instalados e vendidos em lojas de aplicativos (SAMBASIVAN 

et al., 2011). 

A construção de um aplicativo nativo para aparelhos celulares requer 

compreensão sobre as tecnologias utilizadas pela plataforma na qual se pretende 

executá-lo. 

Sambasivan et al. (2011) comentam que a principal desvantagem de um 

aplicativo nativo é ser executado apenas na plataforma para a qual foi construído, 

aumentando o tempo, custo e o esforço para disponibilizar um mesmo aplicativo para 

mais de uma plataforma. 
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Para Charland e Leroux (2011), desenvolver aplicativos nativos para diversos 

sistemas operacionais requer uma equipe de trabalho com conhecimento em várias 

tecnologias. É necessário considerar as distinções entre as plataformas, pois para 

cada uma há diferentes ferramentas de desenvolvimento, APIs e equipamentos com 

inúmeras capacidades.  

Tibes, Dias et al., (2014, p.479-486) analisaram os dados de publicações na 

linha de pesquisa de tecnologia móvel aplicada à saúde, um campo novo e em 

crescente expansão. Entre os anos de 2006 a 2013, detectaram maior concentração 

de publicações no ano de 2012, com 10 estudos. Observaram uma expansão de 

publicações sobre a temática ao longo dos anos e vislumbraram que esse número 

deveria ser maior no ano de 2013, em virtude da popularização dos smatphones e 

tablets. Um indicativo de que esse seria um campo novo de pesquisa foi o fato de que 

não foi encontrada alguma "tese", em virtude do longo tempo necessário para a 

conclusão de trabalhos nessa categoria.  

A análise dos trabalhos mostrou que a categoria profissional mais beneficiada 

no desenvolvimento de aplicativos móveis para a área de saúde foi a multiprofissional, 

com 12 estudos (entende-se como multiprofissional os trabalhos que envolviam dois 

ou mais distintas categorias profissionais da área da saúde). As categorias que foram 

abordadas exclusivamente foram Medicina, Enfermagem e Odontologia, com sete, 

três e dois estudos, respectivamente. 

Porquanto o uso da tecnologia dos aplicativos pode ser observado em diversas 

áreas como medicina, educação, segurança, transporte, atendendo os usuários com 

relação a mobilidade, fazendo parte de uma nova adaptação social. Talvez um dos 

principais apontamentos neste momento seja o processo de transformação cultural 

que está intrínseco nessa plataforma tecnológica. Esse é um dos pontos de extensão 

deste trabalho, para futuras investigações. 
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2.6 Design e Tecnologia em Enfermagem 

 

A introdução de novas tecnologias em enfermagem em unidades de saúde 

brasileiras está mudando a rotina desses profissionais. Estão sendo feitos 

investimentos em vários países, inclusive no Brasil, para que o registro de saúde bem 

como das atividades assistenciais e gerenciais ora feitos em papel, seja totalmente 

substituído pelo registro eletrônico. Entre as vantagens que podem ser 

experimentadas com a implementação dos sistemas informatizados e dos aplicativos 

móveis estão o aumento da qualidade dos tratamentos e eficiência dos serviços de 

saúde, além da economia de gastos administrativos. 

As clínicas e hospitais poderiam ter sistemas e aplicações adaptados a suas 

necessidades. São programas dedicados ao gerenciamento de dados, ao auxílio no 

processo de decisões ou ao gerenciamento de equipes. 

Nesse sentido, a tecnologia atua como legitimadora do ato do profissional de 

saúde e da instituição que a adota, passando inclusive a ser empregada como critério 

de avaliação de qualidade dos serviços prestados pelos hospitais.  

No contexto tecnológico, surge a Inteligência Artificial, que permite utilizar 

computadores que analisam um grande volume de dados, seguindo algoritmos 

definidos por especialistas na matéria, preparados para solucionar problemas em 

saúde. Computadores podem armazenar e recuperar dados sobre imagens de 

ultrassom, de ressonância magnética, de ecocardiogramas, de eletroencefalogramas, 

eletrocardiogramas, e gerar probabilidades de diagnóstico baseadas em algoritmos 

de decisão estabelecidos. Dados de pacientes podem ser coletados diretamente de 

prontuários médicos eletrônicos, através da digitação de informações de anamnese, 

de exame clínico do paciente, exames complementares, evolução da enfermidade e 

medicamentos prescritos, e usando algoritmos que podem ser atualizados com a 

análise desses dados e propor diagnósticos diferenciais de enfermidades (LOBO, 

2017). 

Por conseguinte, a inteligência artificial, permite executar tarefas com maior 

consistência, velocidade e reprodutibilidade. Exemplos incluem estimativa de idade 
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óssea em exames radiográficos, diagnóstico de doenças retinianas tratáveis em 

tomografias, entre outros. Ao automatizar tarefas não complexas, mas que podem ser 

trabalhosas, os profissionais de saúde podem ficar mais livres para executar outras 

ações, otimizando recursos humanos (TANG et al., 2018). 

 No Reino Unido, Um aplicativo Babylon está sendo utilizado como ferramenta 

de triagem para distinguir pacientes que devem ser encaminhados para um exame 

mais detalhado daqueles que podem aguardar para o atendimento. Baseada em 

inteligência artificial, a triagem propõe reduzir a carga no sistema de saúde permitindo 

direcionar os recursos para pacientes com necessidades maiores de atendimento 

médico (PELCYGER, 2017).  

 No que se refere a investimentos em inteligência artificial em saúde, as 

Startups evidenciaram um aumento no financiamento de seus projetos e de 

investidores. Estima-se que até 2021, o crescimento no mercado de inteligência 

artificial seja de 6,6 bilhões de dólares (COLLIER, 2017). 

Os contratos fechados com foco em inteligência artificial em saúde passaram 

de menos de vinte em 2012 para setenta em 2016. Mesmo as empresas que não 

estão tradicionalmente ligadas à saúde, como Google e Amazon, estão aumentando 

seu envolvimento neste setor (INSIGHTS, 2016). 

A tecnologia em saúde avança com o uso da Telemedicina no envio e na 

interpretação de eletrocardiogramas (AFOLABI et al., 2007; VAINORAS et al., 2004).  

Nesse sentido também cabe destacar umas das modernas ferramentas 

eletrônicas disponíveis no mercado da tecnologia de informação, voltadas para apoiar 

o trabalho dos profissionais de saúde, a Telemedicina.  Ela auxilia na visualização de 

exames de imagem e na realização de diagnósticos remotamente. Esse modelo 

permite a realização de telediagnósticos diretamente pela internet (BRASIL, 2011; 

WALLAUER et al., 2008). 

O crescimento é ainda maior na Telemedicina Assíncrona, em que se envia 

exames a um servidor para posterior análise e provimento de laudo por especialista 

(ROTH et al., 2000).  Associada a infraestrutura computacional e de 

telecomunicações, possibilita o atendimento preferencial de pacientes de alto risco e 
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diminui as internações desnecessárias (BRUNETTI et al., 2009; VANAGAS et al., 

2008). 

O Design é capaz de aliar a tecnologia e a inovação em enfermagem, 

contribuindo com propostas inovadoras na solução de problemas da prática 

profissional e na geração de produtos e tecnologias para o melhor desempenho no 

desenvolvimento da enfermagem e da saúde no contexto do sistema de saúde 

brasileiro.  

A inovação está no sistema de comunicação e informação elaborado para 

facilitar o resgate e o acesso de dados sobre o que é criado na prática. Além da 

agilidade no desenvolvimento do trabalho manual e intelectual, sugerido para ser 

operacionalizado em grande parte pela máquina/dispositivo smartphone. O 

desenvolvimento de aplicativo móvel para checklist digital de transporte móvel é 

inovador pois modifica a forma de se efetuar a checagem dos itens das unidades 

móveis de transporte, aperfeiçoando processos e serviços.  

Um dos pressupostos do Design está relacionado ao desenvolvimento de 

produtos que visem a melhorar a qualidade de vida do ser humano. Por isso, o Design, 

cada vez mais, tem buscado desenvolver estudos, inovações e produtos que não 

estejam apenas ligados ao desenvolvimento de objetos, focado em forma, mas, em 

objetos que colaborem com utilidade para o usuário, que tenha um bom efeito na ação 

desse usuário em seu campo de ação, como forma de ver, interpretar, conviver e agir 

no mundo. 

 

2.7 Design de interação 

 

Por design de interação compreende-se projetar produtos interativos para 

auxiliar o modo como as pessoas se comunicam e interagem em seus cotidianos, seja 

em casa ou no trabalho. A ênfase é dada na significação dos fluxos que serão 

mostrados aos usuários a fim de facilitar e agilizar tarefas. Desta forma, o usuário 

poderá interagir com as funcionalidades de um sistema de forma produtiva. 
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O escopo principal do design de interação é minimizar os aspectos negativos 

da experiência do usuário (p.ex., frustração, aborrecimento), concomitantemente 

aperfeiçoar os positivos (p.ex., divertimento, compromisso).  

Outro aspecto importante para o design de interação é como otimizar as 

relações com um sistema, ambiente ou produto, de modo que eles suportem e 

ampliem as atividades dos usuários. Isso envolve considerar o que pode auxiliar as 

pessoas na sua atual maneira de fazer as coisas e pensar no que pode proporcionar 

aos usuários experiências de usuário de qualidade (ROGERS; SHARP; PREECE, 

2013). 

Uma variedade de termos tem sido utilizada para destacar aspectos do que 

está sendo projetado: design de interface do usuário, projeto de software, design 

centrado no usuário, design de produto, design de sistemas interativos, entre outros. 

(THACKARA, 2001, p.4). 

Os smartphones apresentam-se como dispositivos que oferecem ambientes 

adequados para a produção de interfaces com foco nos usuários, como os aplicativos 

móveis ou apps. Por suas características, essas interfaces têm feito com que os 

usuários usem menos os navegadores de internet nos smartphones, substituindo-os 

por aplicativos. 

A necessidade de uma experiência maior por parte dos usuários passou a ser 

manifestada e o desenvolvimento das tecnologias de mobilidade e acessibilidade 

abriram espaço para os aplicativos ou apps, que não são compatíveis apenas com 

esse tipo de aparelho (smartphone). Existem aplicativos também para 

microcomputadores, navegadores de internet, tablets. 

 

Apps, Aplicativos ou até Aplicações, são softwares que têm por objetivo 
ajudar o usuário a fazer determinadas tarefas, funções ou simplesmente 
passar o tempo lendo notícias ou jogando. Os aplicativos já existem há muito 
tempo, mas somente com a popularização dos smartphones e mais tarde dos 
tablets é que o termo tornou-se conhecido. (LUCCA, 2013, p. 6). 

 

Simultaneamente ao aumento do número de usuários de smartphones, cresceu 

a oferta de aplicativos para estas plataformas. À vista disso, tendo em foco o desafio 
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das marcas de proporcionar aos consumidores experiências diferenciadas, os 

aplicativos para smartphones são potenciais ferramentas que possibilitam a interação 

com o usuário. 
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo, apresentar-se-ão os procedimentos metodológicos adotados, a 

começar pela apresentação da abordagem metodológica utilizada, as limitações do 

estudo e a apresentação do protótipo desenvolvido.  

 

3.1 Abordagem metodológica adotada 

 

A abordagem metodológica desta pesquisa está centrada em atividades, tendo 

como foco a maneira como o usuário poderá desenvolver atividades e tarefas que 

precisam ser completadas em sua rotina de trabalho. Nesta abordagem o designer 

cria as ferramentas para o usuário realizar as ações. 

 

3.2 Limitações do estudo 

 

A aplicação em si não trabalha com banco de dados e com conexão nessa 

versão em que o app foi modelado. Para executar o app e fazer validação dos usuários 

seria preciso uma central. Entretanto o relatório gerado pela checagem pode ser 

transmitido via whats app ou e-mail, por ser um arquivo texto comum e não possuir 

sistema de crepitação. No mais, ele executa o que se propõe, o usuário entra no 

sistema, marca o que deseja que ele grave. Se o app utilizasse banco de dados teria 

que estar conectado com uma central via 3G, 4G ou rede. 

 

3.3 Levantamento de dados 

 

O levantamento de dados para este trabalho foi realizado por meio de buscas 

em bases de indexação: Biblioteca virtual SCIELO, Google Scholar, e repositórios de 

investigação clínicas, computacional e institucionais. Este último foi consultado 
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objetivando-se ampliar o âmbito da pesquisa, abrangendo, além de artigos indexados, 

teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso. Consultou-se também o 

repositório de acesso aberto de trabalhos de pesquisa biomédica Europe Pubmed 

Central (PMC).  

Os critérios de inclusão de artigos foram os seguintes: publicações 

disponíveis on-line, em língua Portuguesa, inglesa ou espanhola, trabalhos 

desenvolvidos e publicados no período compreendido entre 1967 e 2020. O critério 

de exclusão foi: artigos em que não foi possível identificar relação com a temática por 

meio da leitura de título e resumo. Os descritores utilizados foram: enfermagem; 

segurança do paciente; design; aplicativo; sustentabilidade; inovação, tecnologia e 

emergência. 

Foi efetuado procedimento para a coleta de dados através do levantamento dos 

artigos, selecionados de acordo com os critérios previamente estabelecidos, e análise 

dos documentos concernentes à checagem de materiais e equipamentos das 

unidades móveis de transporte, favorecendo uma visão do contexto, permitindo o 

planejamento da investigação e da formulação do protótipo. 

 Cabe ainda destacar que foi realizado o preenchimento de Questionário para 

conhecimento de invenção e Termo de sigilo, e encaminhado ao Núcleo de Inovação 

e Tecnologia do Centro Universitário Teresa D’Ávila, de Lorena. 

Algumas bases científicas e descritores de artigos indexados na investigação 

estão disponibilizados conforme palavras-chave no Quadro 1. 

 

Quadro 1- Bases cientificas e descritores pesquisados 

Base Descritores 

PUBMED Health technology, patient safety,app,design, 
innovation 

BVS-Scielo Health technology, patient safety, app, design, 
innovation 

Europe PubMed Central- PMC Health technology, patient safety, app, design, 
innovation 

Fonte: Autora 
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3.4 Revisão de Literatura 

 

A Figura 5 demonstra como foi realizada a seleção dos artigos que subsidiaram 

a pesquisa e a construção do app. 

 

Figura 5 - Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos da revisão 
de literatura, utilizados para elaboração da pesquisa e construção do app para 

checklist de transporte móvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  A autora. 

Identificação dos artigos 
encontrados durante à busca da 
revisão de literatura 

 

Estudos excluídos que 
apresentavam somente o resumo 
Total de artigos:26 

 

Estudo selecionado que 
apresentava o artigo na íntegra  
Total de artigos: 99 

 

Estudos excluídos por 
duplicidade de assunto 
Total de artigos: 7 

 

Artigos selecionados para 
construção do app checklist de 
transporte móvel 
Total de artigos:34 

 

Pubmed, Scielo, Google scholar, 
Repositórios institucionais, 
Biblioteca virtual da saúde 
Total de artigos:99 
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3.5 O protótipo 

 

A partir do cenário teórico-prático e estudos sobre o roteiro para transporte 

hospitalar foi construído um protótipo de app, contendo os materiais e equipamentos 

constantes em transportes móveis, segundo preconizado pela Portaria Nº 2048, de 5 

de novembro de 2002, Ministério da Saúde. 

O app Checklist Transporte Móvel foi criado usando a plataforma de 

desenvolvimento Windev Mobile.   WinDev Mobile é um IDE (Integrated Development 

Environment) criado para o desenvolvimento de aplicações móveis profissionais 

(Pocket PC, Smartphone, PocketPhone, …) 

O nome do aplicativo surgiu da palavra em inglês checklist, que significa lista 

de verificações, e dos tipos de transporte móveis disponíveis para atendimento de 

emergências (ambulância, aeronaves, entre outros). A ideia foi desenvolver um 

protótipo de aplicativo móvel que instituições hospitalares pudessem utilizar em 

substituição as planilhas usualmente elaboradas em papel.  

Para o desenvolvimento da aplicação, foram feitas análises sobre os 

procedimentos manuais de checagem de itens de unidades de transporte móvel, suas 

normatizações e regulações. A partir disso, foram elencados os requisitos funcionais 

para o aplicativo, definindo primeiramente quais são os usuários, quais ações cada 

usuário tem dentro do sistema, e os níveis de interação dos sistemas com esses 

usuários pré-definidos e outros sistemas, inclusive os já embarcados no mesmo 

dispositivo. 

A Figura 6 apresenta o ambiente utilizado para o desenvolvimento do protótipo. 

Mostra a tela do painel de programação Windev mobile 24. O Windev permite criar, 

passo a passo, da concepção ao desenvolvimento, todo o ciclo de vida de uma 

aplicação.  
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Figura 6 – Painel de programação Windev mobile 24 

 

Fonte:  A autora. 
 

A plataforma Windev é uma das mais atualizadas para o desenvolvimento 

mobile, e embora seja uma proposta de software proprietário, ela permite um período 

de teste. Foi preterida para o desenvolvimento deste protótipo devido as demais 

opções não disporem desse recurso e necessitarem de compra para licença de uso.  

Após a definição do modelo de checagem de equipamentos para unidades de 

transporte móvel, definiu-se como o protótipo se comportaria, e as informações foram 

divididas em blocos para facilitar. Assim o protótipo de aplicativo foi programado. 

A Figura 7 traz a tela inicial do aplicativo Checklist para transporte móvel, com 

os elementos INICIAR CHECKLIST e SAIR. 
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Figura 7 – Tela inicial do aplicativo Checklist Transporte Móvel 

 

Fonte: A autora. 
 

Optou-se por empregar as telas cores vibrantes, que chamam a atenção do 

usuário e ícones simples e objetivos, que possibilitem uma experiência de acesso 

compreensível e ao mesmo tempo agradável. 

A Figura 8 apresenta a logomarca Estrela da Vida, como símbolo de 

emergência médica. Encontra-se centralizada, composta de seis faixas tendo 

localizado no seu centro, ao alto, um bastão com uma serpente enrolada. A identidade 

visual da marca foi posicionada no centro, para facilitar a identificação pelo usuário. 

 

Figura 8 – Logomarca Estrela da Vida 

 

Fonte: A autora. 
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Sugere-se a instalação do aplicativo pela loja de aplicativos AppleStore ou 

GoogleStore, onde a solução estará disponível para download e instalação segundo 

os requisitos técnicos de cada sistema.  

Após a instalação, o usuário já poderá acessar o app. Primeiramente deverá ir 

para a página de configurações, acessando o menu SELECIONAR e clicando na 

opção CONFIGURAÇÕES, logo a seguir toca-se o botão vermelho no canto inferior 

direito. 

A Figura 9 apresenta a tela Selecionar, com os módulos do aplicativo 

lateralizados à esquerda, para seleção da opção desejada através de um click. 

Figura 9 – Tela Selecionar 

 

Fonte: A autora. 
 

A Figura 10 refere-se à tela de configuração primária, em que o usuário se   

identifica, digitando a senha, a identificação do veículo, aqui representada pela sigla 

Id. Veículo e a Base, remetendo à base operacional que o profissional está lotado. 
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Figura 10 – Tela de configuração primária 

 

Fonte: A autora. 
 

Na tela representada pela Figura 10 os dados para configuração são inseridos 

pelo usuário e mantêm-se armazenados no dispositivo.  

LOGIN: identificação do usuário lotado na viatura. O Login se dá pelo número 

de registro do socorrista, e essa informação não está atrelada a base dados, serve 

apenas para identificação de relatórios que são gerados. 

Estruturou-se a aplicação primeiramente em uma tela inicial de instalação onde 

o usuário faz o seu login. O login de sistema é necessário para identificação do usuário 

que está operacionalizando o aplicativo. Entende-se que esse login é necessário, pois 

no caso de necessidade de emissão de algum relatório, o mesmo já terá em seu 

cabeçalho a identificação do usuário e do dispositivo, considerando que cada 

profissional dentro da unidades de transporte móvel terá instalado em seu aparelho 

smartphone pessoal o aplicativo Checklist digital para transporte móvel, e justamente 

por ser pessoal, rotinas mais pesadas de segurança não foram elencadas como 

prioritárias, como por exemplo algum tipo de validação por senha ou checagem de 

algum tipo para validação do usuário. Após esse procedimento único, toda vez que o 

usuário carregar o aplicativo, já será identificado no sistema. 

Após o carregar o aplicativo através de um ícone na tela, o sistema apresentará 

as telas de navegação para que o usuário escolha os itens que quer anotar/verificar. 
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Para melhor navegabilidade, os itens foram separados em seções de 

organização, chamadas mochilas e equipamentos. 

Os equipamentos têm a relação de todos os dispositivos mecânicos e 

eletromecânicos disponíveis no transporte móvel e que precisam também ser 

verificados. Já as mochilas têm os grupos de itens de consumo, como esparadrapos, 

agulhas, seringas, etc., e são separados por cores, verde, laranja e vermelha, em 

relação ao grau de emergência.  

Essa separação foi pensada para que se tivesse mais agilidade na hora de 

efetuar a checagem dos itens da unidade de transporte móvel, pois o operador pode 

procurar os itens diretamente em seus grupos. A apresentação dessa separação é 

exibida nas figuras de 11 a 14, listadas a seguir:  
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Figura 11 – Itens disponíveis na mochila verde 

 

Fonte: A autora. 
 

Figura 12 – Itens disponíveis na mochila laranja 

 
 

Fonte: A autora. 
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Figura 13 – Itens disponíveis na mochila vermelha 

 

      Fonte: A autora. 
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Figura 14 – Itens disponíveis na mochila azul 

 

        Fonte: A autora. 
 

Por padrão, os itens já são listados com estado de “OK” com um marcador 

dentro da caixa. Isso foi pensado para tornar mais fácil o manuseio do sistema, tendo 

o usuário que tocar em cima par mudar a condição de MARCADO para NÃO 

MARCADO, indicando um estado de atenção para o referido item. 

A Figura 15, a seguir, refere-se à tela em que o Ícone “Outros Itens” pode ser 

selecionado, para o caso de alguma eventual falta, necessidade de reparo, etc.. Ao 

clicar no ícone, o usuário é direcionado para próxima tela. 
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Figura 15 – Outros itens 

 

Fonte: A autora. 

 
 

A Figura 16 refere-se à tela em que o ícone “Outros Itens” pode ser preenchido. 

O usuário tem acesso a uma tela em branco, disponível para relatos referentes à 

intercorrências durante a checagem. 

 

Figura 16– Outros itens (descrição) 

 

Fonte: A autora. 
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Após concluída a verificação, é gerado um pequeno relatório em formato PDF 

e gravado no dispositivo, para que depois possa ser transmitido para algum contato 

de gerenciamento desses itens. 

O sistema não possui banco de dados nesta versão. Os registros dos checklist 

são armazenados em formato texto diretamente no cartão de memória do dispositivo 

estando disponíveis para posterior envio e consulta. 

O protótipo de aplicativo móvel permite aumentar a credibilidade e trabalha a 

imagem da instituição no mercado, mostrando que está atualizado e inserido no 

universo mobile. Além disso, é possível fixar uma concepção em pilares criativos e 

funcionais visando obter resultados mais refinados. 
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4 RESULTADOS  

 

Este estudo mostrou o desenvolvimento de um aplicativo para realização de 

checklist digital de transporte móvel, com acesso por meio de smartphone ou tablet a 

fim de agilizar o Atendimento Pré-Hospitalar. 

Conforme apresentado, o uso de protocolos no atendimento traz para o 

enfermeiro que atua em urgência e emergência menor tempo de atendimento 

prestado à vítima, maior eficiência, menores possibilidades de erros. 

As clínicas e hospitais poderiam ter sistemas e aplicações adaptados às suas 

necessidades, por meio de programas dedicados ao gerenciamento de dados, ao 

auxílio no processo de decisões ou ao gerenciamento de equipes. 

Por meio desta pesquisa, foi possível observar que a tecnologia atua como 

legitimadora do ato do profissional de saúde e da instituição que a adota, uma vez que 

pode se passar inclusive a ser empregada como critério de avaliação de qualidade 

dos serviços prestados pelos hospitais. 

Esta pesquisa é mais uma possibilidade de mostrar que o Design é capaz de 

aliar  tecnologia e  inovação à área de Enfermagem, contribuindo com propostas 

inovadoras na solução de problemas da prática profissional e na geração de produtos 

e tecnologias para o melhor desempenho no desenvolvimento da Enfermagem e da 

saúde no contexto do Sistema de Saúde brasileiro. Um dos pressupostos do Design 

está relacionado ao desenvolvimento de produtos que visem a melhorar a qualidade 

de vida do ser humano. 

Por isso, o Design, cada vez mais, tem buscado desenvolver estudos, 

inovações e produtos que não estejam apenas ligados ao desenvolvimento de objetos, 

focados em forma, mas, em objetos que colaborem com utilidade para o usuário, que 

tenham um bom efeito para a atuação desse usuário em seu campo de ação, como 

forma de ver, interpretar, conviver, compreender e agir no mundo. 

Nesta pesquisa, a inovação está no sistema de comunicação e informação 

elaborado para facilitar o resgate e o acesso de dados sobre o que é criado na prática. 

Além da agilidade no desenvolvimento do trabalho manual e intelectual, sugerido para 
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ser operacionalizado em grande parte pela máquina/dispositivo smartphone, o 

desenvolvimento de aplicativo móvel para checklist digital de transporte móvel é 

inovador, pois modifica a forma de se efetuar a checagem dos itens das unidades de 

transporte móvel, aperfeiçoando processos e serviços a fim de salvar vidas. 

Espera-se com este estudo oferecer subsídios para a prática de enfermagem 

dinâmica e segura, uma vez que o desenvolvimento de checklist digital é mais 

sustentável do que o realizado através método tradicional, que utiliza papel, uma vez 

que propicia confiabilidade, representando um fator de inovação para a sociedade. 

Espera-se também ter contribuído para que outras reflexões acadêmicas e 

práticas possam surgir. Desta feita, o objetivo foi desenvolver um app para checklist 

digital de transporte móvel visando a segurança do paciente. Não se pretendeu fazer 

a verificação de uso do aplicativo, o que se imagina vir a ser o desdobramento de 

novas pesquisas a serem desenvolvidas por esta ou por outros pesquisadores afeitos 

ao tema desta pesquisa.  
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5 CONSIDERAÇÕES 

 

O uso de tecnologia da informação em prol da qualidade da assistência e a 

segurança do paciente é uma enorme potencialidade, uma vez que tal mecanismo 

dinamiza amplamente a atuação do enfermeiro que atua direta ou indiretamente com 

o paciente.  

O resultado desta pesquisa mostra que o desenvolvimento de interfaces digitais 

para a checagem de informações e preenchimento adequado do formulário do 

Checklist digital de transporte móvel, que reúne todas as informações e as organiza 

em um único lugar, permite quantificar os materiais e equipamentos, apontar as 

necessidades de reparos, produzir alertas para prazos de validade, dentre  muitos 

outros benefícios ao trabalho de uma equipe de enfermagem.  

Todo o processo gera dados estatísticos para o controle da equipe de 

enfermagem e pode subsidiar o trabalho gerencial, otimizando o atendimento pré-

hospitalar ao paciente e contribuindo significativamente para o salvamento de vidas. 

Em outras palavras, acredita-se que a utilização de tecnologias dessa natureza 

pode modificar significativamente os procedimentos de enfermagem antes de se 

chegar ao hospital melhorando o atendimento ao paciente, contribuindo para a 

segurança do paciente, salvamento de vidas, uma vez que se pode gerar informações 

ainda no atendimento pré-hospitalar a serem fornecidas diretamente à equipe de 

enfermagem do hospital para a melhoria do processo de trabalho de equipes de 

enfermagem que podem se preparar com mais assertividade para os protocolos de 

recebimento do paciente. 
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Anexo A 

 

Checklist Transporte Móvel tipo A, e B 

 

Fonte: A autora. Adaptado conforme BRASIL. Ministério da Saúde. Regulamento Técnico dos Sistemas 
Estaduais de Urgência e Emergência. Portaria nº 2048/GM de 5 de novembro de 2002. Brasília: MS, 
2002. 
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Anexo B 

 

Checklist Transporte Móvel tipo C, D, E ou F 

 
Fonte: A autora. Adaptado conforme BRASIL. Ministério da Saúde. Regulamento Técnico dos Sistemas 
Estaduais de Urgência e Emergência. Portaria nº 2048/GM de 5 de novembro de 2002. Brasília: MS, 
2002. 
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Anexo C 

 

Checklist Transporte Móvel medicações 

 

Fonte: A autora. Adaptado conforme BRASIL. Ministério da Saúde. Regulamento Técnico dos Sistemas 
Estaduais de Urgência e Emergência. Portaria nº 2048/GM de 5 de novembro de 2002. Brasília: MS, 
2002. 
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ANEXO D – Materiais, equipamentos e medicamentos 

As ambulâncias deverão dispor dos seguintes materiais, equipamentos e 

medicamentos com eficácia equivalente:   

 

Ambulância de Transporte (Tipo A): Sinalizador óptico e acústico; 

equipamento de rádiocomunicação em contato permanente com a central reguladora; 

maca com rodas; suporte para soro e oxigênio medicinal.    

 

Ambulância de Suporte Básico (Tipo B): Sinalizador óptico e acústico; 

equipamento de rádiocomunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte 

para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local 

de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a 

alimentação do respirador; b fluxômetro e umidificador de oxigênio e c  aspirador tipo 

Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de 

oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e 

infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos 

variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, 

esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, 

pacotes de gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para 

oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas 

cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para 

placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, braceletes de 

identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; 

talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete 

imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens 

triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, 

máscaras e aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em 

protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também 

ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, 

aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg, 
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fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com 

compartimento isolado para a sua guarda, oferecendo um salão de atendimento às 

vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos.  

 

Ambulância de Resgate (Tipo C): Sinalizador óptico e acústico; equipamento 

de rádio comunicação fixo e móvel; prancha curta e longa para imobilização de coluna; 

talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete 

imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico; bandagens triangulares; cobertores; 

coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de 

proteção; material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas; maleta 

de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg; fitas e cones sinalizadores 

para isolamento de áreas. Quando realizarem também o suporte básico de vida, as 

ambulâncias de resgate deverão ter uma configuração que garanta um salão de 

atendimento às vítimas de, no mínimo 8 metros cúbicos, além de compartimento 

isolado para a guarda de equipamentos de salvamento e deverão estar equipadas 

com: maca articulada e com rodas; instalação de rede de oxigênio com cilindro, 

válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio 

com régua tripla (a  alimentação do respirador; b  fluxômetro e umidificador de oxigênio 

e c  aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para 

oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de emergência contendo: 

estetoscópio adulto e infantil; ressuscitador manual adulto/infantil, luvas descartáveis; 

cânulas orofaríngeas de tamanhos variados; tesoura reta com ponta romba; 

esparadrapo; esfigmomanômetro adulto/infantil; ataduras de 15 cm; compressas 

cirúrgicas estéreis; pacotes de gaze estéril; protetores para queimados ou 

eviscerados; cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de 

parto contendo: luvas cirúrgicas; clamps umbilicais; estilete estéril para corte do 

cordão; saco plástico para placenta; cobertor; compressas cirúrgicas e gazes estéreis; 

braceletes de identificação.  

 

Ambulância de Suporte Avançado (Tipo D): Sinalizador óptico e acústico; 

equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; maca com rodas e articulada; dois 



76 

 

Centro Universitário Teresa D’Ávila 
Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação – Mestrado Profissional 

 
 
suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede portátil de oxigênio 

como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita 

ventilação mecânica por no mínimo duas horas); respirador mecânico de transporte; 

oxímetro não invasivo portátil; monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica 

disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor 

com marcapasso externo não invasivo); bomba de infusão com bateria e equipo; 

maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de 

vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; 

seringa de 20ml; ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; sondas para 

aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; máscara para 

ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geleia e “spray”; cadarços para fixação de 

cânula; laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; estetoscópio; 

esfigmomanômetro adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios guia para 

intubação; pinça de Magyll; bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; material 

para cricotiroidostomia; conjunto de drenagem torácica; 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 metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção 

óssea; garrote; equipos de macro e micro gotas; cateteres específicos para dissecção 

de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; cortadores de soro; 

lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de infusão 

de 3 vias; frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado; caixa completa 

de pequena cirurgia; maleta de parto como descrito nos itens anteriores; sondas 

vesicais; coletores de urina; protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de 

madeira; sondas nasogástricas ; eletrodos descartáveis; equipos para drogas 

fotossensíveis; equipo para bombas de infusão; circuito de respirador estéril de 

reserva; equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e 

aventais; cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; campo 

cirúrgico fenestrado; almotolias com antisséptico; conjunto de colares cervicais; 

prancha longa para imobilização da coluna. Para o atendimento a neonatos deverá 

haver uma Incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à 

tomada do veículo (12 volts). A incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas 
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fixadas quando dentro da ambulância e possuir respirador e equipamentos adequados 

para recém-natos.  

 

Aeronave de Transporte Médico (Tipo E): Aeronaves de Asas Rotativas 

(Helicópteros) para atendimento pré-hospitalar móvel primário:  Conjunto aeromédico 

(homologado pelo Departamento de Aviação Civil – DAC): maca ou incubadora; 

cilindro de ar comprimido e oxigênio com autonomia de pelo menos duas horas; régua 

tripla para transporte; suporte para fixação de equipamentos médicos;  Equipamentos 

médicos fixos: respirador mecânico; monitor cardioversor   com bateria; oxímetro 

portátil; bomba de infusão; prancha longa para imobilização de coluna;  Equipamentos 

médicos móveis: maleta de vias aéreas composta de: conjunto de cânulas 

orofaríngeas; cânulas endotraqueais de diferentes tamanhos; cateteres de aspiração; 

adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 20 ml; ressuscitador manual 

adulto/infantil completo; sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de 

procedimentos; lidocaína geleia e spray; cadarços para fixação de cânula; 

laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas curvas e retas; estetoscópio; 

esfigmomanômetro adulto/infantil; fios; fios guia para intubação; pinça de Magyll; 

bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; material para cricotiroidostomia; 

conjunto de drenagem de tórax; 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 

metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea; garrote; equipos de 

macro e microgotas; cateteres para dissecção de veias tamanhos adulto/infantil; 

tesoura; pinça de Kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários 

tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de infusão polivias; frascos de solução salina, 

ringer lactato, e glicosada para infusão venosa; caixa de pequena cirurgia; maleta de 

parto contendo: luvas cirúrgicas; clamps umbilicais; estilete estéril para corte do 

cordão; saco plástico para placenta; absorvente higiênico grande; cobertor ou similar 

para envolver o recém nascido; compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gases 

estéreis e braceletes de identificação; sondas vesicais; coletores de urina; protetores 

para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas; 

eletrodos descartáveis; equipos para drogas fotossensíveis; equipos para bombas de 
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infusão; circuito de respirador estéril de reserva; cobertor ou filme metálico para 

conservação do calor do corpo; campo cirúrgico fenestrado; almotolias contendo 

antisséptico; conjunto de colares cervicais; equipamentos de proteção à equipe de 

atendimento: óculos, máscaras, luvas. Outros: colete imobilizador dorsal; cilindro de 

oxigênio portátil com válvula; manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para 

oxigenação; bandagens triangulares; talas para imobilização de membros; coletes 

reflexivos para a tripulação; lanterna de mão; equipamentos de proteção à equipe de 

atendimento: óculos, máscaras, luvas.  

 

Aeronaves de Asas Fixas (Aviões) e Aeronaves de Asas Rotativas 

(Helicópteros) para atendimento pré-hospitalar móvel secundário ou transporte 

inter-hospitalar:  Conjunto aeromédico (homologado pelo Departamento de Aviação 

Civil – DAC): maca ou incubadora; cilindro de ar comprimido e oxigênio com 

autonomia de pelo menos 4 horas; régua tripla para transporte; suporte para fixação 

de equipamentos médicos.  Equipamentos médicos fixos: respirador mecânico; 

monitor cardioversor com bateria com marcapasso externo não invasivo; oxímetro 

portátil; monitor de pressão não invasiva; bomba de infusão; prancha longa para 

imobilização de coluna; capnógrafo;  Equipamentos médicos móveis: maleta de vias 

aéreas contendo: cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres de aspiração; 

adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 20 ml; ressuscitador manual 

adulto/infantil completo; sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de 

procedimentos; lidocaína geleia e spray; cadarços para fixação de cânula; 

laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas curvas e retas; estetoscópio; 

esfigmomanômetro adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios; fios guia 

para intubação; pinça de Magyl; bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; 

material para cricotiroidostomia; conjunto de drenagem de tórax; 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 metálicas, plásticas e agulhas especiais para 

punção óssea; garrote; equipos macro e microgotas; cateteres específicos para 

dissecção de veias tamanhos adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; cortadores de 

soro; lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de 
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infusão polivias; frascos de solução salina, ringer lactato e glicosada para infusão 

venosa; caixa de pequena cirurgia; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas; clamps 

umbilicais; estilete estéril para corte do cordão; saco plástico para placenta, 

absorvente higiênico grande; cobertor ou similar para envolver o recém-nascido; 

compressas cirúrgicas estéreis; pacotes de gases estéreis e braceletes de 

identificação; sondas vesicais; coletores de urina; protetores para eviscerados ou 

queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas; eletrodos descartáveis; 

equipos para drogas fotossensíveis; equipos para bombas de infusão; circuito de 

respirador estéril de reserva; cobertor ou filme metálico para conservação do calor do 

corpo; campo cirúrgico fenestrado; almotolias com antisséptico; conjunto de colares 

cervicais; equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras, 

luvas. 

 

Embarcação de Transporte (Tipo F): veículo motorizado aquaviário, 

destinado ao transporte por via marítima ou fluvial, equipado como indicado para as 

Ambulâncias de Tipo A, B, ou D, dependendo do tipo de assistência a ser prestada 

(BRASIL, 2002a). 

 

Definição dos medicamentos das ambulâncias 

Verificam-se na literatura corrente os seguintes medicamentos obrigatórios que 

deverão constar nos veículos de suporte avançado, seja nos veículos terrestres, 

aquáticos e nas aeronaves ou naves de transporte médico (Classes D, E e F):  

Lidocaína sem vasoconstritor; adrenalina, epinefrina, atropina; dopamina; aminofilina; 

dobutamina; hidrocortisona; glicose 50%;  Soros: glicosado 5%; fisiológico 0,9%; 

ringer lactato;  Psicotrópicos: hidantoína; meperidina; diazepan; midazolan;  

Medicamentos para analgesia e anestesia: fentanil, ketalar, quelecin;  Outros: água 

destilada; metoclopramida; dipirona; hioscina; dinitrato de isossorbitol; furosemida; 

amiodarona; lanatosideo C. (BRASIL, 2002a). 

 


	Figura 3 - Veículo Médico de emergência utilizado na Alemanha - Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF)
	Fonte: The German emergency and disaster medicine and management system, 2018



