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Objetiva-se com esta pesquisa conhecer a atuação dos profissionais componentes da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar móvel, da área da saúde, no socorro às vítimas de trauma na cidade do Rio Grande. O trauma - lesão caracterizada por uma alteração estrutural ou fisiológica resultante da exposição a uma energia de natureza mecânica, térmica, elétrica (Pavelqueires et al, 2002) - tem tido destaque entre as causas de morbimortalidade da população. Em virtude disso, tem-se buscado implantar políticas públicas que visualizam adequar os serviços de saúde, principalmente com vistas ao atendimento hospitalar de emergência e o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) fixo e móvel. Nesse sentido, o Ministério da Saúde editou, em 05 de novembro de 2002, a Portaria n.º 2.048/GM, tendo como anexo o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. E em 29 de setembro de 2003, regulamentou a Implantação da Política Nacional de Atenção Integral às Urgências, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU/192. Como enfermeira da Unidade Pronto-Socorro pude perceber a importância da qualidade no Atendimento Pré-Hospitalar e da necessidade de profissionais capacitados para atuarem neste primeiro atendimento, permitindo manter a vítima viva até a chegada no ambiente hospitalar e evitar outras lesões ou não agravar as já existentes. O estudo envolve o atendimento realizado pela Secretaria da Saúde do Município, Polícia Rodoviária Estadual e ECOSUL – praça de pedágio do Capão Seco.Vale ressaltar que serão consideradas as vítimas do trauma decorrente de acidentes de trânsito - colisão e atropelamento, ferimentos por arma de fogo e ferimentos por arma branca. Esta pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, exploratório-descritiva. A coleta de dados será realizada através de entrevista semi-estruturada com questões abertas e fechadas com 15 profissionais que trabalham no APH móvel no turno diurno, e da técnica de observação, acompanhando o atendimento, complementando os dados.


