
Questionário 
 

Ana Rita Gonçalves do Rio, aluna do 4.º ano de Enfermagem na Universidade Fernando 

Pessoa, pretende realizar o seu Projecto de Graduação intitulado “Papel do Enfermeiro 

na emergência pré-hospitalar – Conhecimentos dos alunos do 4.º ano de Licenciatura 

em Enfermagem da Universidade Fernando Pessoa”, para o que solicita a sua 

colaboração no preenchimento deste questionário. 

 

Neste sentido, apelo à sua compreensão para que leia atentamente as instruções e para 

que responda a todas as questões. 

 

Este questionário será utilizado apenas para o efeito de investigação, sendo garantido o 

seu anonimato e confidencialidade. 

 

Antecipadamente agradece-se a sua preciosa colaboração e disponibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aluna ______________________________ 

                   (Ana Rita Gonçalves do Rio) 

 

 

 



Responda às perguntas que se seguem assinalando com uma cruz (X) no quadrado a 

resposta que for adequada e complete-a, se for caso disso, nos seguintes elementos de 

caracterização. 

   

I – Caracterização da amostra  

 

1.1. Idade: _____anos 

 

1.2. Género:  

Feminino �    

Masculino �  

 

1.3. Local de Residência: _________________________ 

  

1.4. No local onde reside existe Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

(VMER)? 

Sim � 

Não � 

  

1.5. No local onde realizou o ensino-clínico de Enfermagem de Urgência e 

Emergência havia VMER?  

Sim � 

Não � 

 

1.6. Se havia, teve contacto com a VMER nesse local de estágio? 

Sim � 

Não � 

 

1.7. Possui algum curso de primeiros socorros ou de suporte básico de vida?  

Primeiros socorros � 

Suporte básico de vida �  

Não � 

 

1.8. Se possui algum desses cursos, onde o tirou? _____________________________  



1.9. Em alguma circunstância, de foro pessoal ou familiar, teve contacto com a 

VMER?  

Sim � 

Não � 

 

II – Conhecimento acerca do papel do Enfermeiro na emergência pré-hospitalar  

 

2.1. Possui algum tipo de informação acerca do papel do enfermeiro na emergência 

pré-hospitalar? 

Sim �  

Não � 

 

2.2. Se respondeu sim à questão anterior, onde obteve essa informação? 

Aulas da unidade curricular de Enfermagem de Urgência e Emergência � 

Livros � 

Revistas � 

Jornais � 

Televisão � 

Legislação � 

Outro �             Qual? __________________________________________________   

  

2.3. Considera a informação obtida sobre o papel do Enfermeiro na emergência 

pré-hospitalar: 

Muito boa � 

Boa � 

Suficiente � 

Insuficiente �  

Nula �  

 

 

 

 

 



2.4. Na sua opinião, que papel atribui ao Enfermeiro na emergência pré-

hospitalar? 

Principal � 

Secundário � 

Justifique: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

 

2.5. Para si a VMER é: 

É um veículo de intervenção pré-hospitalar concebido para o transporte rápido de uma 

equipa médica directamente ao local onde se encontra a vítima � 

É um veículo de intervenção pré-hospitalar concebido para o transporte rápido de 

doentes � 

É um veículo de intervenção pré-hospitalar tripulado por um Enfermeiro e um 

Tripulante de Ambulância de Emergência �   

 

2.6. O curso VMER-Médicos é idêntico ao curso VMER-Enfermeiros? 

Verdadeiro �  

Falso�   

Não sei �   

 

2.7. O curso VMER-Médicos tem a mesma carga horária que o curso VMER-

Enfermeiros? 

Verdadeiro �  

Falso�   

Não sei �   

 

2.8. Se respondeu falso à questão anterior, considera que a carga horária do curso 

VMER-Enfermeiros é: 

Superior à carga horária do curso VMER-Médicos � 

Inferior à carga horária do curso VMER-Médicos � 

 



2.9. A emergência pré-hospitalar é uma área da enfermagem que gostasse de 

ingressar? 

Sim � 

Não � 

Justifique: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

  

2.10. São os Enfermeiros a conduzir a VMER? 

Verdadeiro � 

Falso � 

Não sei �   

 

2.11. O Enfermeiro tem autonomia para decidir quais os procedimentos a 

adoptar? 

Verdadeiro � 

Falso � 

Não sei �   

 

2.12. Considera importante a existência de VMER na área onde reside? 

Sim � 

Não � 

Na área onde resido não existe VMER �  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grata pela sua Colaboração 


	Questionário

