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Os serviços de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) móvel têm a finalidade de atender 

precocemente às vítimas de agravos à saúde de diversas naturezas nos locais das ocorrências. 

Existe, mundialmente, diversidade na composição das equipes e das funções que os 

profissionais executam, conforme os modelos organizacionais adotados. Sendo assim, 

destaca-se o interesse pelas características das equipes, que interferem na dinâmica de 

trabalho e na qualidade dos atendimentos prestados. O estudo teve por objetivo identificar, 

analisar e sintetizar as evidências disponíveis na literatura nacional e internacional sobre as 

características das equipes e das condições de trabalho nos serviços de APH móvel. Realizou-

se uma Revisão Integrativa da literatura, para responder a questão norteadora: “Quais as 

características das equipes de atendimento pré-hospitalar móvel e das respectivas condições 

de trabalho?”. Para a coleta das informações foram acessadas as seguintes bases de dados: 

LILACS, BDEnf, PubMed, CINAHL, Scopus, Web of Science, EMBASE e o portal de 

periódicos SciELO. Os descritores utilizados foram: Ambulance; Emergency Medical 

Services; Health Manpower; Nursing, Team; e Working Conditions. A busca foi realizada no 

período de fevereiro a abril de 2013. Foram incluídos os estudos publicados de 2002 a 2012 

em português, inglês e espanhol. Foi realizada leitura do título e do resumo de todos os 

materiais encontrados em cada busca, tendo em vista a questão norteadora. Identificaram-se 

256 artigos, destes 84 foram pré-selecionados. Após a exclusão de 40 publicações duplicadas, 

avaliaram-se 44 na íntegra, das quais 09 foram excluídas, pois não apresentavam resultados 

ou discussões diretamente relacionados à temática do estudo. Desta forma, incluíram-se na 

amostra final 35 artigos científicos, selecionados mediante leitura na íntegra e preenchimento 

de um instrumento de avaliação. Além disso, as publicações foram classificadas de acordo 

com os níveis de evidência. Na fase de análise, os dados foram comparados entre si a fim de 

verificar informações relevantes ao objeto de pesquisa e, posteriormente, os resultados foram 

sintetizados. Predominaram na amostra estudos com baixo nível de evidência. As equipes 

profissionais que compõem os serviços de APH diferem no cenário internacional quanto à 

nomenclatura e à formação exigida para as funções assumidas. Os salários, a carga horária de 

trabalho e os aspectos que afetam a saúde e a satisfação dos profissionais também têm se 

mostrado temáticas de interesse nos diferentes contextos de APH. A falta de evidências fortes 

não permite apontar fatores conclusivos com vistas a intervir sobre o perfil e as condições de 

trabalho nesses serviços. 


