
1 

 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SUA REVALIDAÇÃO 
 

Palomma Stephane Dias Gomes, 1ºTen Aluna. 
Ricelly Lignani de Miranda, 1ºTen Aluna. 

Flávio Roberto Campos Maia, Capitão, Orientador 
Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro, RJ. 

 
 
RESUMO 

Atualmente, o Exército Brasileiro (EB) vem aprimorando sua abordagem na 
capacitação do seu capital humano. Neste sentido, o atendimento pré-
hospitalar (APH), que é a assistência prestada em nível primário de atenção, 
procedimento necessário antes da chegada do paciente ao ambiente 
hospitalar, ganha destaque. Tendo como objetivo geral avaliar a efetividade da 
revalidação do APH e da capacitação dos profissionais que nele atuam, e os 
objetivos específicos, caracterizar o APH militar e explicar a importância da 
capacitação técnica para profissionais atuantes no APH do Exército Brasileiro, 
este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica. Os artigos revisados 
precisariam estar indexados no Google Acadêmico, PUBMED, SCIELO, 
LILACS, MEDINE, ECONHECER, EBUSCAM COOPAB, entre outros, de 2001 
a 2018, e se utilizou as palavras de busca isoladas: Atendimento, Exército, 
Revalidação, Capacitação e busca combinada de duas ou três palavras 
Atendimento - Pré-hospitalar, Exército Brasileiro - Revalidação, Capacitação - 
Atendimento. Os trabalhos que não combinavam três palavras foram excluídos, 
bem como os que não se enquadravam nos anos pré-selecionados, de 2001 a 
2018. O critério de exclusão também se aplica para os artigos que, após leitura, 
não se referiam ao objetivo principal da presente pesquisa. No total, foram 
recrutados 20 trabalhos, dentre eles cinco em inglês e 15 em português. O 
APH chama a atenção da sociedade e dos profissionais que exercem suas 
atividades de assistência à saúde em ambientes de emergência e, destacando-
se a complexidade dos procedimentos realizados, a revalidação contínua 
desses profissionais é de suma importância para a sociedade. 
 
Palavras Chave: Atendimento pré-hospitalar. Forças Armadas. Exército 
Brasileiro. Capacitação. Revalidação. 
 
 
ABSTRACT 
 
Currently, the Brazilian Army (EB) has been improving its approach to training 
its human capital. In this sense, pre-hospital care (PHC), which is the 
assistance provided at the primary level of care, a necessary procedure before 
the patient's arrival in the hospital environment, is highlighted. With the general 
objective of evaluating the effectiveness of the revalidation of the APH and the 
training of the professionals who work in it, and the specific objectives, 
characterizing the military APH and explaining the importance of technical 
training for professionals working in the APH of the Brazilian Army, this study 
deals with a bibliographic review. The reviewed articles would need to be 
indexed on Google Scholar, PUBMED, SCIELO, LILACS, MEDINE, 
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ECONHECER, EBUSCAM COOPAB, among others, from 2001 to 2018, and 
the isolated search words: Service, Army, Revalidation, Training and combined 
search of 2 or three words Service - Pre-hospital, Brazilian Army - Revalidation, 
Training – Service. Works that did not match three words were excluded, as 
well as those that did not fit in the pre-selected years, from 2001 to 2018. The 
exclusion criterion also applies to articles that, after reading, did not refer to the 
main objective of this search. In total, 20 jobs were recruited, including 5 in 
English and 15 in Portuguese. The APH draws the attention of society and 
professionals who carry out their health care activities in emergency 
environments and, highlighting the complexity of the procedures performed, the 
continuous revalidation of these professionals is of paramount importance for 
society. 
 
Keywords: Prehospital care. Armed forces. Brazilian army. Training. 
Revalidation. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade brasileira e mundial, o atendimento nas áreas de 

urgência e emergência tem crescido e se tornado cada vez mais expressivo. 

Fato este gerado, principalmente, pela constatação de que, segundo Barreto, et 

al (2001), o trauma tem assumido um dos primeiros lugares entre as causas de 

morte nas duas últimas décadas do século 20, tendo afetado mais os jovens. 

Isso acarreta grande perda social, seja pelos prejuízos para o sistema público 

de saúde, decorrentes do aumento nos gastos para tratamento e recuperação 

de feridos, ou pelos gastos do sistema previdenciário, decorrentes dos auxílios 

pagos por invalidez, temporária ou permanente, e das pensões pagas por 

motes do contribuinte. 

 Tal fenômeno tem motivado o surgimento de diversos serviços de 

Atendimento Pré-Hospitalar (APH) no Brasil, tal qual afirmam Gentil, Ramos e 

Whitaker (2008), ao se referirem sobre a motivação do surgimento de inúmeros 

serviços de saúde, públicos e privados, de APH e de remoção inter-hospitalar 

ao focarem sobre o reconhecimento da efetividade da assistência precoce às 

pessoas em situação de emergência. 

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) consiste em toda e qualquer 

assistência realizada direta ou indiretamente, fora do âmbito hospitalar, visando 

à manutenção da vida e a minimização de sequelas. É uma prática de 

atendimento bastante usual em vários países, principalmente nos Estados 
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Unidos da América (EUA) e, no Brasil, que tem se consolidado nos últimos 

anos (HEIINZMAN, 2017). 

O APH chama a atenção da sociedade e dos profissionais que 

exercem suas atividades de assistência à saúde em ambientes de emergência, 

destacando-se a complexidade dos procedimentos realizados. Diversas 

políticas de governo têm sido desenvolvidas para a organização desses 

atendimentos (MACHADO, 2011). 

Para o Ministério da Saúde, o APH pode ser definido como a 

assistência prestada em um primeiro nível de atenção, aos portadores de 

quadros agudos de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, quando 

ocorrem fora do ambiente hospitalar (ADÃO; SANTOS, 2012). 

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o Atendimento Pré-

Hospitalar (APH) e sua Revalidação no âmbito militar, para esclarecer a 

importância aos profissionais na área de saúde militar. 

O estudo justifica-se pelo fato de o Atendimento Pré- Hospitalar ser de 

tamanha relevância no atendimento das urgências e emergências no meio 

militar. O EB vem tentando organizar e elaborar diretrizes para a 

sistematização do serviço de APH, quando empregado em atividades de risco, 

de acordo com a legislação nacional vigente. A inclusão de procedimentos de 

suporte à vida no ambiente pré-hospitalar proporciona um ganho evidente na 

probabilidade de sobrevivência de vítimas, tanto em atividades operacionais, 

quanto nas atividades de rotina de uma organização militar (OM). 

Visando atender ao objetivo do estudo, procurou-se responder a 

seguinte indagação: “Existe necessidade de atualização dos profissionais que 

atuam no APH?’’, bem como mostrar a relevância prática da capacitação 

constante dos profissionais que atuam no APH. 

Tendo como objetivo geral : avaliar a efetividade da revalidação do 

APH e da capacitação dos profissionais que nele atuam; e os objetivos 

específicos: caracterizar o APH militar e explicar a importância da capacitação 

técnica para profissionais atuantes no APH do Exército Brasileiro. 
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2. METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem de 

caráter qualitativo e caracteriza-se como sendo uma pesquisa do tipo 

qualitativa que, segundo Boccato (2006, p. 266), é uma pesquisa bibliográfica 

que busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais 

teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. 

Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 

pesquisado, como e sob qual enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto 

apresentado na literatura científica. 

Como critério para este trabalho, os artigos sobre o Atendimento Pré-

Hospitalar (APH) e sua Revalidação, precisariam estar indexados no Google 

Acadêmico, PUBMED, SCIELO, LILACS, MEDINE, ECONHECER, EBUSCAM 

COOPAB, entre outros, de 2001 A 2018, em pesquisa na rede internacional de 

computador. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1  O APH Militar 
 

A organização do APH no Brasil foi de vital importância para a 

estruturação do sistema de saúde no país nas últimas décadas, com várias 

ações executadas pelo Estado Brasileiro, que viabilizaram a implantação e o 

funcionamento desse tipo de atendimento. A Portaria 2048/GM, de dois de 

novembro de 2002, do Ministério da Saúde (MS), publicou a implantação do 

Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, 

iniciando o APH no território nacional (HEIINZMAN, 2017). 

Adão (2012) explica que o atendimento pré-hospitalar (APH) envolve 

todas as ações que ocorrem antes da chegada do paciente ao ambiente 

hospitalar e pode influir positivamente nas taxas de morbidade e mortalidade 

por trauma ou violências. 

Com a institucionalização do APH e das várias situações de emprego 

do Exército, seja nas missões constitucionais, em que o risco de conflito é 
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iminente, seja nas ações subsidiárias, o Exército Brasileiro (EB), a partir 

daquela portaria ministerial, adaptou suas rotinas e condutas, com legislação 

específica, para que o apoio de saúde à instrução militar acompanhasse a 

tendência atual de atendimento das urgências e emergências, remodelando, 

com isso, as atividades médicas da Força Terrestre (FTer) (HEIINZMAN, 

2017). 

O modelo de APH que o EB adota é baseado em protocolos 

internacionais de atendimento, logicamente adaptados e adequados à 

realidade do Brasil, seguindo a doutrina do Prehospital Trauma Life Support 

(PHTLS), da National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), 

que é o padrão de capacitação internacionalmente consagrado para este tipo 

de atendimento (PONS, 2013). 

No EB, a implementação da atividade de APH teve seu aprimoramento 

a partir de 2007, quando o Estado-Maior do Exército (EME) publicou as 

diretrizes norteadoras das atividades militares em tempo de paz, utilizando os 

militares de saúde não médicos para o apoio à instrução (HEIINZMAN, 2017). 

 

Exercício operacional tático promove treinamento de atendimento médico em combate. 

Fonte: https://www.defesa.tv.br/exercicio-operacional-tapio-promove-treinamento-de-

atendimento-medico-em-combate/ 
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3.2  A importância da capacitação em APH tático 
 

Uma equipe de APH, com militares capacitados e material adequado, 

pode substituir a presença física do oficial médico, deixando-o para ser 

empregado em atividades que exijam o emprego exclusivo desse profissional, 

ou mesmo para regular, à distância, outra equipe de APH (BRASIL, 2015). 

O APH tático consiste no atendimento à vítima em um ambiente tático, 

nas atividades militares, com o emprego de um conjunto de manobras e 

procedimentos emergenciais. É baseado em conhecimentos técnicos de 

suporte de vida básicos e avançados para serem aplicados nas vítimas ou em 

si mesmos, por indivíduos previamente treinados, com o objetivo de 

salvaguardar a vida humana e prover a estabilização para a evacuação até o 

suporte médico adequado (Brasil, 2018). 

 O APH tático é exercido privativamente pelo Médico, pelo Enfermeiro, 

pelo Técnico de Enfermagem e pelos militares com a formação complementar 

no APH tático, previamente capacitados em APH, de acordo com as normas 

em vigor (Brasil, 2018). 

É preciso apontar que a falta de formação profissional e a ausência da 

educação continuada dos trabalhadores das urgências resultam no 

comprometimento da qualidade na assistência e na gestão do setor. Os 

Núcleos de Educação em Urgências (NEUs) possuem como objetivos 

capacitar, certificar e recertificar os currículos mínimos de capacitação e 

habilitação para o atendimento às urgências. Atualmente, ainda existe 

escassez de docentes capazes de desenvolver um enfoque efetivamente 

problematizado na formação profissional de trabalhadores para o APH 

móvel, havendo necessidade de preparar instrutores e multiplicadores com 

certificação e capacitação pedagógica para atender a demanda existente 

(BRASIL, 2002). 

Segundo Chiavenato (2004), a capacitação é o processo de 

desenvolver qualidades nos recursos humanos para habilitá-los a serem mais 

produtivos e contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais, com o 

propósito de aumentar a produtividade dos indivíduos em seus cargos, 

influenciando no comportamento deles, a fim de produzir uma mudança 
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relativamente permanente em um individuo e melhorar sua capacidade de 

desempenhar um cargo. 

Ainda que tenha formação profissional básica voltada para a área da 

saúde, o aprimoramento do atendimento depende da aquisição e do 

desenvolvimento de determinadas habilidades, de destreza manual, de 

técnicas de realização de procedimentos, mas, sobretudo, de uma preparação 

para o cenário que irá encontrar e para as dificuldades prováveis que surgirão.  

Simulações de situações são indispensáveis para que o profissional tenha uma 

noção mais clara daquilo com o que vai deparar e estar preparado técnica, 

física e psicologicamente para enfrentar as adversidades do cenário do seu 

cotidiano (COSTA DA SILVA, 2010). 

Os profissionais devem saber que as situações que enfrentarão são 

diferenciadas, individualizadas, peculiares e que cada cena presenciada 

poderá provocar diversos efeitos psicológicos. Daí a importância de prepará-lo, 

apresentando o que poderão encontrar e municiá-los de suporte psicológico 

para minimizar os efeitos nocivos que possam ser desencadeados pelo tipo de 

atendimento a ser prestado (BRADLEY, et al, 2008). 

 

Curso de Saúde Operacional – CSOp – Atendimento Pré-hospitalar Tático. 

Fonte http://www.esslog.eb.mil.br/images/Noticias/08-mar/saude- 

http://www.esslog.eb.mil.br/images/Noticias/08-mar/saude-
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3.3  A revalidação do APH tático 
 

De acordo com a portaria nº 072-EME, de 6 de abril de 2015, o 

acidente ou um mal súbito é uma ocorrência inopinada e bastante previsível no 

contexto das atividades operacionais. Portanto, é de extrema importância que 

todos os militares adquiram um conhecimento mínimo de APH, o que deve ser 

providenciado através da adaptação dos currículos das escolas de formação e 

do Programa de Instrução Militar (PIM/COTER) aos princípios que regem a 

atividade do APH. 

A capacitação de militares para o APH deve ser realizada de forma 

sistemática nos cursos da Linha de Ensino Militar de Saúde, proporcionando a 

atualização e a complementação dessa capacitação de forma regular e 

periódica, ao longo da carreira militar, na forma de educação continuada. 

A capacitação dos efetivos, sob o ponto de vista da saúde operativa, 

torna o EB mais eficaz nas situações de conflito, propiciando aos seus militares 

maior conforto durante as operações e, com certeza, o aumento da moral de 

suas tropas. No cenário atual, e alinhado com o Plano Estratégico do Exército 

(PEEx), valorizar a dimensão humana e capacitar seus efetivos são ações de 

suma importância no processo de transformação que a força vem passando, o 

que é claramente evidenciado na valorização do adestramento em APH. Neste 

contexto, o EB, com assertividade, vem disponibilizando aos seus quadros o 

curso de saúde operacional, que ratifica a capacitação e adestramento 

contínuo das tropas (BRASIL, 2005). 

Dentro do contexto de adestramento constante dos efetivos da F Ter, o 

apoio do Serviço de Saúde (Sv Sau) prevê equipes de militares qualificados e 

preparados para atender toda e qualquer urgência e emergência, 

principalmente traumas decorrentes das atividades militares praticadas nos 

treinamentos e instruções. Muitas vezes, estas equipes são desprovidas de 

médicos militares, por motivos diversos, e têm que lançar mão de militares de 

saúde, não médicos, para o atendimento dos incidentes e acidentes na 

instrução (HEIINZMAN,2017). 

Os trabalhos dos envolvidos no APH são diferentes dos executados em 

um hospital. Mesmo os médicos e enfermeiros de nível superior, assim como 

os demais profissionais de saúde que já recebem treinamento durante sua 
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formação profissional, devem possuir capacitação para que exerçam as 

atividades previstas. 

Os Oficiais Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Enfermeiros e os 

Subtenentes e Sargentos de Saúde que possuem Curso Técnico de 

Enfermagem estão habilitados a executar o APH, de acordo com as suas 

respectivas atribuições, desde que tenham sido qualificados em cursos 

reconhecidos pela legislação vigente, cuja grade curricular contemple os 

conteúdos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, (BRASIL, 2001). 

A habilitação em APH é um importante fator de qualificação que deve 

ser considerado, com prioridade, no processo de seleção para o Serviço Militar 

de todos os militares temporários da Qualificação Militar de Subtenentes e 

Sargentos (QMS) de Saúde. 

Neste contexto, a capacitação dos quadros da Força é de caráter 

imprescindível, independente da maneira em que o EB está sendo empregado. 

Para que o APH seja executado da melhor maneira possível, propiciando a 

elevação da moral dos efetivos e a capacidade de melhor gerenciar os 

possíveis danos, é fundamental a educação continuada e de qualidade. 

A implementação do APH no EB vem evoluindo ao longo dos anos, 

principalmente a partir 2007. O Estado Maior do Exército (EME) publicou 

diretrizes norteando essas atividades, moldando e tornando-as eficazes para 

atender as necessidades do EB. Atualmente, há uma evidente preocupação 

com o adestramento das tropas e o aparelhamento de todas as unidades de 

saúde para adequação do sistema. 

Para o Sargento Matassoli, especialista na área (Técnico em 

Enfermagem e Instrumentador Cirúrgico pela Escola Técnica Tecnim – Escola 

Técnica; Auxiliar de Enfermagem pela Escola de Saúde do Exército (EsSEx); 

Curso de Formação do Corpo de Voluntários (CVE) / Curso de Acidentes 

Aeronáuticos pela Infraero; Curso de Operações com Produtos Perigosos pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ); Instrutor 

do Curso de Enfermagem Operativa da Escola Nacional de Formação 

Profissional (ENFOP) da Marinha do Brasil; Instrutor do Estágio de Salvamento 

e Resgate da Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf Pqd) do Exército 

Brasileiro; Instrutor do Estágio de Atendimento de Saúde em Operações 

Militares do Centro de Adestramento Leste (CA-Leste) do Exército Brasileiro; 
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Instrutor do Nivelamento Técnico de Tactical Combat Casualty Care (TCCC) do 

Centro de Instrução de Operações Especiais (CIOpEsp) do Exército Brasileiro; 

e Instrutor do Curso de Saúde Operacional (CSOp) do Exército Brasileiro), a 

capacitação do profissional é essencial para que possa atuar no APH tático. Já 

sobre a revalidação, acredita que, para o profissional que atue diariamente na 

área, colocando em prática seus conhecimentos e aperfeiçoando suas 

técnicas, deve ser realizada apenas quando houver atualizações de protocolos, 

ou novas evidências científicas, para que estejam sempre atualizados. Para os 

profissionais capacitados, mas que não atuem na área, a revalidação torna-se 

necessária em intervalos menores, conforme preconizem os institutos 

responsáveis pela capacitação e revalidação, pois a falta de prática não 

garante a manutenção dos conhecimentos e técnicas aprendidas (informação 

verbal).  1 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados apontados pela presente pesquisa, foi 

possível concluir que o APH é a assistência primária das vítimas de trauma e 

disfunções clínicas preconizado em diversos países e no Brasil. Os motivos 

clínicos de assistência durante as ações realizadas pelas equipes de APH, no 

meio militar, não são habituais, certamente, pela saúde potencial dos efetivos, 

que deve ser levado em conta na higidez dos seus quadros. Observa-se ainda 

o fato de as tropas serem compostas por jovens com vigor físico único para o 

cumprimento das missões.  

O atendimento básico de suporte à vida é o aplicado no APH e tem, 

como premissa básica, o fato de que suas tarefas podem ser desenvolvidas por 

qualquer militar habilitado neste tipo de procedimento. A capacitação dos 

efetivos empregados é de suma importância para a efetiva implantação do 

APH. Este aspecto propicia ainda um sistema mais fluido e desonera o 

atendimento de alguns setores mais especializados. 

                                                 
1
 Comunicação verbal em debate sobre o tema com o Sargento Diego David Silva Matassoli, na Escola de 

Saúde do Exército, em agosto de 2020. 
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As instituições/serviços devem incentivar e promover a capacitação e o 

aperfeiçoamento para que os profissionais que nele atuam se sintam seguros 

ao realizar o APH móvel e estejam bem preparados para a solução dos 

problemas que se apresentarem. Portanto, é essencial a capacitação prévia e o 

incentivo à participação em programas de EPS ao profissional da saúde que 

vai atuar na equipe de APH móvel. 

O conhecimento, a habilidade e a competência do profissional da área 

da saúde podem contribuir beneficamente e trazer mais segurança, tanto para 

os trabalhadores que exercem atendimento às vitimas de trauma como para as 

próprias vítimas. Por isso, esses serviços deveriam contar com uma equipe 

multiprofissional da saúde trabalhando de forma integrativa. 

Dentro deste estudo, podemos concluir que a capacitação é 

indispensável para a atuação do profissional na área. No entanto, a revalidação 

do APH para os profissionais que atuam diariamente nessa área, sem que haja 

atualização de protocolos, torna-se dispensável, pois não teria aperfeiçoamento 

teórico ou prático, além do que já obtiveram no curso de capacitação e em sua 

rotina diária. Para aqueles profissionais que têm o curso de capacitação, mas 

não atuam diariamente na área, é imprescindível a revalidação regular e 

periódica, conforme legislação vigente, mesmo que não haja atualização de 

protocolos. Esta exigência deve-se ao fato de que o profissional, apesar de 

habilitado, não coloca em prática seus conhecimentos, fazendo com que a falta 

de experiência prejudique sua atuação em uma possível necessidade de 

operar no APH tático. 
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