RESUMO
A inclusão do enfermeiro para atuar na área de urgência e emergência apresenta
um desafio permanente para a
melhoria da qualidade do atendimento pré-hospitalar, no âmbito do Sistema Único
de Saúde – SUS. Atuar nos
serviços de emergência pré e intra-hospitalar constitui um dos maiores desafios
vivenciados pelos enfermeiros
que lidam diariamente nas urgências e emergências, desafios estes que são
aumentados pelas dificuldades
encontradas no dia a dia do profissional. A presente pesquisa tem como tema
central “A Importância da Inclusão
do Enfermeiro no Atendimento Pré- hospitalar”. Durante o desenvolvimento desta
pesquisa foi utilizada a
pesquisa bibliográfica para o levantamento do tema proposto, por meio de
pesquisa em revistas cientificas, livros
monografias teses, dissertações utilizando a internet como meio de pesquisa. O
resultado encontrado aponta para
a fundamental importância do profissional enfermeiro inserido na equipe de
atendimento pré- hospitalar este tipo
de atendimento coloca o profissional enfermeiro na execução de atividades que
requer tomada de decisões e
procedimentos que lhe são atribuídos pela emergência do atendimento, gerando
conflitos de interpretação de
suas funções ou discussões acerca de suas condutas e atitudes. Assim, a
presente pesquisa tem como objetivo
Verificar a importância da inclusão do profissional enfermeiro nos serviços de
atendimento as urgências e
emergências pré-hospitalares a efetividade das atribuições do profissional
enfermeiro dentro das equipes de
atendimento pré- hospitalar.
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ABSTRACT
The inclusion of nurses to work in the area of emergency care presents an ongoing
challenge to improve the
quality of pre -hospital care under the Unified Health System - SUS . Acting in
emergency and pre -hospital
services is one of the biggest challenges experienced by nurses who deal daily in
emergency care, these
challenges that are compounded by the difficulties encountered in day to day use.
This research is focused on
“The Importance of Inclusion of the Nurse in pre-hospital care." During the
development of this research to the
literature survey of the subject, through research in scientific journals, monographs
books theses , dissertations
using the internet to research was used . The results found points to the
fundamental importance of the
professional nurse in the team inserted this type of prehospital care puts the nurse
in performing activities that
require decision-making and procedures assigned to him by the emergence of
service , generating conflicts

interpretation of its functions or discussions about their behaviors and attitudes .
Thus, this research aims to
determine the influence of the inclusion of the professional nurse in the emergency
care services and pre hospital emergencies the effectiveness of the professional nurse assignments
within teams of prehospital care.
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