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RESUMO
O Serviço de atendimento Móvel às Urgências faz parte da Rede de Atenção as Urgências e Emergências, e tem por
objetivos  chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de qualquer
natureza. Conhecer as características desses atendimentos permite que os gestores realizem ações de melhoria do
serviço. Assim, o objetivo da presente pesquisa foi caracterizar os atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento
Móvel à Urgência em um município localizado no Noroeste do Paraná.  Trata-se de um estudo transversal, descritivo
exploratório de abordagem quantitativa, realizado na sede do Serviço de Atendimento Móvel à Urgência do município de
Sarandi, localizado no Noroeste do Paraná. Foram coletados dados de 1987 fichas de atendimento referente aos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2014 a 2017. A coleta dos dados se deu nos meses de março a julho de 2017, sendo
organizados em planilha do Microsoft Excel 2013, sendo posteriormente tabulados, analisados e discutidos a luz de
estudos realizados sobre o tema. Foram realizados 2611 atendimentos no período estudado, sendo desconsideradas as
fichas com dados incompletos e menores de 18 anos. Prevaleceram os atendimentos de causa neurológica e do sexo
feminino. Observou-se que grande parte dos atendimentos realizados pela unidade móvel são desnecessários, pois
poderiam ser atendidos em unidades básicas de saúde, visto que a causa não era de urgência e emergência. Diante
disso,  faz-se  necessário  realizar  ações  educativas  com  a  comunidade  a  fim  de  minimizar  os  atendimentos
desnecessários e impróprios por esse serviço.

PALAVRAS-CHAVES: epidemiologia; atendimento de urgência; Assistência Pré-Hospitalar; gestão em saúde.

1 INTRODUÇÃO

Os serviços de urgência/emergência objetivam diminuir a morbi-mortalidade e as sequelas
incapacitantes, logo, se faz necessária garantir  os elementos necessários para que a atenção à
urgência seja eficaz, considerando os recursos humanos, infraestrutura, equipamentos e materiais,
afim de  que  se  possa  assegurar  a  integralidade  da  assistência,  com qualidade  e  continuidade
(AZEVEDO et al., 2010)

A Rede de Atenção as Urgências e Emergências é uma rede complexa que visa atender
casos clínicos, cirúrgicos, traumatológicos e de saúde mental entre outros, sendo estruturada de
forma  integrada,  articulada  e  sinérgica  com  profissionais  capacitados,  acolhimento  adequado,
informações e regulação do acesso (BRASIL, 2013).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), entre os jovens, as
causas externas como os acidentes de trânsito são as principais causas de morte. Já em pessoas
acima de 40 anos, ocorre alta morbimortalidade relacionada as doenças cardiovasculares como o
infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Em 2010, 8,2% das internações SUS
foram destinadas a pacientes vítimas de causas externas. A faixa etária de 15 a 59 anos ocupou
78% das internações e acima de 60 anos 10% (DATASUS, 2010).

Nesse ínterim, para conhecer melhor o serviço e os atendimentos realizados neste local e
propor  estratégias  de  melhoras,  necessita-se  estudar  o  perfil  dos  atendimentos  realizados  pelo
SAMU  na  área  de  abrangência  escolhida  para  coleta  de  dados.  Pretende-se  identificar  as
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dificuldades na realização dos atendimentos, contribuindo assim para melhorias do processo de
trabalho e atendimento as necessidades do serviço e do usuário.

O  objetivo  deste  estudo  foi  caracterizar  os  atendimentos  realizados  pelo  Serviço  de
Atendimento Móvel à Urgência (SAMU) em um município localizado no Noroeste do Paraná.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo exploratório de abordagem quantitativa. 
O estudo foi realizado na base de SAMU de Sarandi e a coleta se deu a partir da autorização

do Comitê de Ética e Pesquisa da Unicesumar pelo parecer Nº 1.845.128.
O SAMU do município de Sarandi/Paraná possui uma ambulância de atendimento básico e,

quando necessário, é acionado o serviço de atendimento avançado que é regulado pelo serviço de
regionalização as urgências e emergência localizada na cidade de Maringá/Paraná.

Os critérios de inclusão foram atendimentos realizados em pessoas maiores de 18 anos e
fichas de registro com dados completos.

Foram coletados os dados das fichas dos atendimentos realizados nos meses de janeiro,
fevereiro e março dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Foi utilizado um instrumento elaborado
especificamente  para  a  pesquisa,  onde foram colhidas informações sobre  o  atendimento  como:
idade, sexo, endereço, causa do atendimento, e encaminhamentos realizados.

Posteriormente, os dados da pesquisa foram inseridos em planilha Microsoft Excel 2013 para
tabulação e análise dos dados, sendo realizada análise estatística descritiva simples e discutidos a
luz de estudos realizados sobre o tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Causas dos atendimentos realizados pelo SAMU

CAUSA DO ATENDIMENTO
2014 2015 2016 2017

TOTAL
n % n % n % n %

Ginecológicas/Obstétricas 75 17,2 44 9,1 49 9,9 65 11,3 233
Psiquiátricas 45 10,4 71 14,6 49 9,9 58 10,1 223
Neurológicas 79 18,2 68 14 71 14,4 85 14,8 303
Uso/abuso de Drogas 28 6,4 44 9,1 49 9,9 64 11,2 185
Gastrointestinais 09 2,1 19 3,9 28 5,7 37 6,5 93
Respiratórias 17 3,9 24 4,9 26 5,3 19 3,3 86
Genitourinárias 05 1,1 03 0,6 06 1,2 05 0,9 19
Dor 29 6,7 44 9,1 53 10,8 45 7,9 171
Cardiocirculatória 24 5,5 22 4,5 20 4,0 25 4,4 91
Causas Externas 26 6,0 58 11,9 44 8,9 97 16,9 225
Metabólicas 08 1,8 07 1,4 13 2,6 06 1,0 34
PCR 09 2,1 06 1,2 08 1,6 10 1,7 33
Mal estar Geral 61 14 47 9,7 50 10,1 33 5,8 191
Óbito 04 0,9 06 1,2 07 1,4 03 0,5 20
Outros 16 3,7 23 4,7 20 4,1 21 3,7 80
TOTAL 435 100 486 100 493 100 573 100 1.987

Fonte: Fichas de atendimento SAMU Sarandi 
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Foram analisadas 2611 fichas de atendimentos realizados nos meses de janeiro a março dos
anos de 2014 a 2017. Dessas, foram colhidos dados de 1987 atendimentos, visto que 624 fichas
foram excluídas por serem de pessoas com menos de 18 anos ou com preenchimentos incompletos.

Dos atendimentos realizados, 51% eram do sexo feminino. Quanto ao local do atendimento, a
maioria dos chamados foram nos domicílios (65,5%) ou em via pública (11,5%). No estudo realizado
em Ijuí, 47% dos atendimentos foram realizados no domicílio e 14% de via pública (CASAGRANDE;
STAMM; LEITE, 2013)

Em relação as causas dos atendimentos, destacam-se as neurológicas com 15%, seguidas
das ginecológicas e obstétrica (11,7%) e causas externas (11,3%), indo de encontro aos achados do
estudo realizado em Porto Alegre, onde os atendimentos neurológicos foram os mais frequentes
(MARQUES; LIMA; CICONET, 2011).

Pode-se  observar  que  grande  parte  dos  atendimentos  realizados  não  se  enquadra  em
situação de urgência ou emergência, visto que poderiam ser atendidos em unidades básicas de
saúde, onerando assim o serviço do SAMU.

Nos quatro trimestres estudados, o maior número de atendimentos no 1º trimestre ocorreu no
ano de 2017 com 29% dos registros.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O SAMU é um importante serviço de atendimento pré-hospitalar que tem por objetivo atender
imediatamente aos chamados realizados pelos usuários que necessitem de atendimento imediato e
estão impossibilitados de se deslocarem até a unidade de saúde de referência. Nesse sentido, são
realizados inúmeros atendimentos diários que se configuram em diversos graus de necessidade. 

Pelo  estudo realizado,  ao  se  tratar  dos motivos  dos atendimentos,  depreende-se que há
muitos casos em que o deslocamento de uma unidade móvel é desnecessária, onde os usuários
poderiam ter se deslocado até a unidade básica de saúde mais próxima e deu problema de saúde
seria resolvido.

A partir disso, acredita-se que estratégias de educação em saúde a população precisam ser
traçadas, buscando orientar melhor os usuários para o uso adequado de cada serviço de saúde,
otimizando os atendimentos.

Como  mediada  educativa,  durante  o  atendimento  realizado  pela  unidade  móvel,  ao  se
identificar  casos em que não há necessidade desse serviço,  sugere-se que haja acolhimento e
classificação de risco desses pacientes ao darem entrada na unidade de pronto atendimento de
referência. 

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, A.L.C.S.; PEREIRA, A.P.; LEMOS, C.; COELHO, M.F.; CHAVES, L.D.P. Organização de
serviços de emergência hospitalar: uma revisão integrativa de pesquisas. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 
v. 12, n. 4,  2010, p.736-45. Disponível em: https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v12/n4/v12n4.htm.  
Acesso em 13 maio 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. Datasus. Estatísticas vitais. Disponível em: 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&id=6937. Acesso em 12 maio 2016.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011. Reformula a Política 
Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 jul. 2011.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Especializada. Manual instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. 

CASAGRANDE, D.; STAMM, B.; LEITE, M.T. Perfil dos atendimentos realizados por uma Unidade 
de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Rio Grande do Sul. 
Scientia Medica (Porto Alegre), v.23, n.3, p. 149-155, 2013.

MARQUES, G.Q.; LIMA, M.A.D.S.; CICONET, R.M. Agravos clínicos atendidos pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Porto Alegre/RS. Acta Paul Enferm. v.24, n.2, 2011.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

