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RESUMO 

 

O Serviço de Atendimento Móvel à Urgência é um dos serviços que compõem a Rede de 

Atenção as Emergências, logo, conhecer as características dos atendimentos realizados pelo 

serviço poderão auxiliar nas ações de gestão local. O objetivo desta 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 retrospectivo, 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 referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 

2014 a 2017. Após a coleta foi realizada a tabulação de dados e acompanhamento de serviço 

móvel. Os resultados apontaram que a maioria dos atendimentos foram de pessoas do sexo 

masculino, com idade entre 18 e 27 anos e acima de 60. As principais causas foram referentes 

a problemas neurológicos e ginecológicos/obstétricos, seguidos das causas externas. A 

maioria dos chamados ocorreram em domicílios dos usuários. Diante dos resultados 

depreende-se que há falhas no atendimento à população local na atenção básica, refletindo 

negativamente nos atendimentos realizados pelo SAMU, visto que a maioria dos 

atendimentos realizados deveriam ser atendidos nas unidades básicas de saúde. Assim, 

sugere-se que sejam realizadas ações de reestruturação da atenção básica naquele município, 

bem como atividades de educação em saúde para a comunidade para que haja melhor 

compreensão dos atendimentos de urgência e emergência.  

  

Palavras-chave: Epidemiologia; Assistência Ambulatorial; Assistência Pré-Hospitalar; 

Gestão em Saúde; Enfermagem. 

 

 

CHARACTERIZATION OF ATTENDMENTS PERFORMED BY SAMU (MOBILE 

EMERGENCY HEALTH CARE SERVICE) IN A MUNICIPALITY OF THE 

NORTHWEST OF PARANÁ 

  

 

ABSTRACT 

  

The Mobile Emergency Service is one of the services that make up the emergency attention 



network, so knowing the characteristics of the services performed by the service may assist in the 

actions of local management. The objective of the present search was to characterize the service 

performed by the mobile emergency service in a municipality located in the northwest of Paraná. 

This is a retrospective study, exploratory descriptive of approach quantitative, held at the 

headquarters of mobile emergency service of the municipality of Sarandi, located in the 

northwest of Paraná. Were collected files from 1987 service sheets referring to the months of 

january, february and march of 2014 to 2017. After collection was performed tabulation of data 

and monitoring of mobile service. The results pointed out that most of the attendances were male 

people aged between 18 and 27 years old and above 60. The main causes were related to 

neurological and gynecological/obstetric problems, followed by external causes. Most of the 

calls took place from the users domicile. In the face of the results, it appears that there are flaws 

in the local population in basic care, negatively reflected in the attendances conducted by the 

service mobile emergency, since most of the attendances performed should be attended to the 

basic health units. Therefore, it is suggested that actions for the restructuring of the basic 

attention in that municipality, as well as health education activities for the community, should be 

carried out for better understanding of urgent and emergency care. 

 

Keywords: Epidemiology; Ambulatory Care; Prehospital Care; Health Management; 

Nursing. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os serviços de urgência/emergência objetivam diminuir a morbimortalidade e as 

sequelas incapacitantes, logo, se faz necessário garantir os elementos importantes 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). 

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 às doenças 

cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Em 2010, 

8,2% das internações no 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% (BRASIL, 

2010). 

Diante desse cenário de internações, mortes precoces, sequelas decorrentes dos 

acidentes de trânsito e outras formas de violência e das complicações das doenças 

cardiovasculares, surgiu a necessidade de readequar o sistema de atenção às urgências e 

emergências, visando a redução de custos e diminuição do sofrimento das famílias (BRASIL, 

2013). 

Nesse pensar, foi organizada a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, sendo 

essa uma rede complexa que visa a 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). 

Fazem parte desse programa os seguintes componentes: prevenção e promoção; 

atenção primária; Unidades de Pronto Atendimento e serviços que prestem atendimento 24 

horas; Serviço de Atendimento Móvel às Urgências; portas hospitalares de atenção às 

urgências (SOS emergências); enfermarias de retaguarda e unidades de cuidado intensivo; 

inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias (AVC, IAM, traumas) e atenção 

domiciliar (melhor em casa) (BRASIL, 2011). 

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 a coleta de dados. Pretende-se identificar 



 

 

as dificuldades na realização dos atendimentos, contribuindo assim para melhorias do 

processo de trabalho e atendimento às necessidades do serviço e do usuário. 

Diante da problemática exposta, acredita-se que com os resultados do estudo, poderão 

ser propostas ações de melhoria ao Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, refletindo 

em um atendimento de excelência à população atendida. Outro ponto que justifica a 

realização deste estudo são as lacunas existentes na área da pesquisa sobre o assunto. 

Considerando que as contribuições serão fundamentais para a tomada de decisão dos gestores 

locais, assim como a melhoria do atendimento realizado. 

Assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar os atendimentos realizados pelo 

Serviço de Atendimento Móvel à Urgência em um município localizado no Noroeste do 

Paraná. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo exploratório de abordagem 

quantitativa. A pesquisa exploratória objetiva proporcionar maior familiaridade com o 

problema, buscando constituir hipóteses ou torná-lo mais explícito. Dizendo então, que essas 

pesquisas têm como principal objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Portanto, seu planejamento é bastante flexível, afim de possibilitar a consideração 

dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2010). A pesquisa descritiva tem 

o foco primordial na descrição das características da população, realizando relação entre as 

variáveis. Uma característica definida desta metodologia e a utilização de técnicas 

padronizadas para realizar a coleta de dados, que podem ser através de questionário e da 

observação (GIL, 2010). 

De acordo com Richardson (1989), o estudo quantitativo é caracterizado pelo emprego 

da quantificação, tanto nas coletas de informações, quanto no tratamento das mesmas através 

de técnicas estatísticas, desde as mais simples até mesmo às mais complexas. Richardson 

(1989) refere que este método geralmente é aplicado nos estudos descritivos (aqueles que 

esperam descobrir e classificar a relação entre variáveis), os quais buscam investigar “o que 

é”, ou seja, a localizar as características de um fenômeno como tal.   

O local selecionado para o estudo foi a base do Serviço de Atendimento Móvel à 

Urgência do município de Sarandi, localizado no Noroeste do Paraná. A base do SAMU de 

Sarandi faz parte de um conjunto de municípios que pertencem ao SAMU regional Norte 

Novo, iniciado em agosto de 2016. A sede regional localiza-se no município de Maringá- PR. 



 

 

A população estimada em 2017 para o município de Sarandi é de 94.181 habitantes, 

em uma área territorial de 103,463 km
2
. Segundo dados do último censo do IBGE (2010), 

número populacional de 82.847 pessoas e densidade demográfica de 800,74 hab./km
2
. 

Esse serviço conta com uma ambulância de Suporte Básico de Vida (SBV), tendo sua 

base localizada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas de Sarandi – PR, com equipe 

composta por técnicos de enfermagem e condutores socorristas. 

 O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Unicesumar, sob parecer Nº 1.845.128. 

Foram coletados os dados referentes aos atendimentos realizados dos meses de janeiro 

a março do ano de 2014 a 2017, através de fichas de atendimentos dos pacientes, sendo 

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. 

Os dados coletados foram inseridos em planilha Microsoft Excel 2013 para 

organização em gráficos e tabelas, dispostos em medidas de frequência simples e percentual, 

sendo posteriormente discutidos à luz de estudos realizados sobre o tema. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados 2.611 relatórios de atendimentos do SAMU de Sarandi. Destas, 

foram excluídas 624 fichas (24%), sendo 288 (11%) por serem menores de 18 anos, e 336 

(13%) por não gerarem atendimento, devido às remoções por terceiros, cancelamentos e até 

mesmo trotes. Assim, para o estudo foram utilizados os dados de 1.987 relatórios de 

atendimentos do serviço móvel à urgência.  

Nos dados obtidos, observou-se que os usuários que solicitaram o serviço, eram a 

maioria (51,5%) do sexo feminino e 48,5% do sexo masculino. Diferentemente de um estudo 

realizado em Aracaju, no Nordeste brasileiro, onde 69% dos 2.919 atendimentos destinaram-

se à população masculina (MARTINS, 2012).  

Segundo DALL’AGNOL (2009), as pessoas usam as atividades de saúde seguindo 

critérios de escolha que não se restringem às facilidades de acesso geográfico, mas 

envolvendo vantagens provenientes do processo de trabalho do serviço de saúde. Fator que 

causa desuso da atenção básica que fornece promoção da saúde, e busca excessiva das redes 

de urgência, por proporcionar cuidado imediato. Altas taxas de internação por condições 

consideráveis à atenção primária podem indicar sérios problemas de acesso ao sistema de 



 

 

saúde ou de seu desempenho, assim como o excesso de hospitalizações representa problemas 

na rede de atenção, sobretudo na resolubilidade da atenção primária (SOARES et al., 2015). 

 

Gráfico 1 - Distribuição de atendimentos de acordo com a faixa etária, SAMU, Sarandi, 

Paraná/2017

 

Fonte: Fichas de atendimento SAMU Sarandi. 

 

No Gráfico 1, pode-se verificar que em relação à idade, a maioria dos atendimentos 

está nas faixas etárias de 18 a 27 anos (23%) e acima de 68 anos (22%). Com esses resultados 

pode-se verificar, que apesar do envelhecimento populacional e do elevado número de 

doenças crônicas, os atendimentos têm se destinado a usuários jovens com possibilidades de 

inserção no mercado de trabalho. Um estudo realizado por Gawryszewski et al. (2009) mostra 

que a população de adultos jovens, na faixa etária de 20 e 29 anos, concentrou a maior 

proporção de casos traumáticos, indicando a importância dessas lesões entre os grupos mais 

jovens.  

De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, 

no ano de 2015 ocorreram 59.080 casos de homicídios no Brasil, sendo responsável por 

47,8% de óbitos entre homens de 15 a 29 anos (BRASIL, 2017). Poll et al. (2008) descreve as 

causas externas como problemas visíveis quando se faz uma avaliação dos Anos de Vida 

Potencialmente Perdidos (AVPP), havendo necessidade de buscar elementos para reduzir o 

impacto dessas perdas, olhando a violência e os acidentes como problemas sociais, e não 

apenas o trauma causado por ambos.  

Seus estudos sugerem que a expectativa de vida poderia ser bem maior, se não 

houvessem tantas mortes ocasionadas por causas externas. Dados do Senso 2010 do IBGE 
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mostraram que a pirâmide etária brasileira vem apresentando mudanças nas últimas décadas, 

com estreitamento de sua base e alargamento do corpo e topo, demonstrando um elevado 

envelhecimento populacional. Conforme Marques (2007), normalmente as doenças em idosos 

são crônicas e múltiplas, perduram por vários anos e exigem acompanhamento e cuidado 

permanentes, medicação contínua e exames periódicos, justificando assim, o alto número de 

atendimentos. 

 

Tabela 1 - Distribuição de atendimentos de acordo com causas/período, SAMU, Sarandi, 

Paraná/2017 

CAUSA DO 

ATENDIMENTO 

2014 2015 2016 2017 TOTAL 

n % n % n % n % n % 

Neurológicas 79 18,2 68 14 71 14,4 85 14,8 303 15,3 

Ginecológicas/ 

Obstétricas 
75 17,2 44 9,1 49 9,9 65 11,3 233 11,7 

Causas Externas 26 6,0 58 11,9 44 8,9 97 16,9 225 11,3 

Psiquiátricas 45 10,4 71 14,6 49 9,9 58 10,1 223 11,2 

Mal estar Geral 61 14 47 9,7 50 10,1 33 5,8 191 9,6 

Uso/abuso de Drogas 

Lícitas e Ilícitas 
28 6,4 44 9,1 49 9,9 64 11,2 185 9,3 

Dor 29 6,7 44 9,1 53 10,8 45 7,9 171 8,6 

Gastrointestinais 09 2,1 19 3,9 28 5,7 37 6,5 93 4,7 

Cardiocirculatória 24 5,5 22 4,5 20 4,0 25 4,4 91 4,6 

Respiratórias 17 3,9 24 4,9 26 5,3 19 3,3 86 4,3 

Outros 16 3,7 23 4,7 20 4,1 21 3,7 80 4 

Metabólicas 08 1,8 07 1,4 13 2,6 06 1,0 34 1,7 

PCR 09 2,1 06 1,2 08 1,6 10 1,7 33 1,7 

Geniturinárias 05 1,1 03 0,6 06 1,2 05 0,9 19 1 

Óbito 04 0,9 06 1,2 07 1,4 03 0,5 20 1 

TOTAL 435 100 486 100 493 100 573 100 1.987 100 

Fonte: Fichas de atendimento SAMU Sarandi. 

 

Em análise à natureza das ocorrências, houve predomínio dos atendimentos 

neurológicos (15,3%), seguido dos ginecológico-obstétricos (11,7%), causas externas (11,3%) 

e psiquiátricas (11,2%), como podem ser observadas na Tabela 1.  



 

 

Nas causas neurológicas houve maior prevalência nos atendimentos às crises 

convulsivas e síncopes. Alguns autores trazem a crise convulsiva como ocorrência clínica 

mais atendida pelo SAMU, sendo elas em sua maioria, provenientes de um evento inicial, seja 

o traumatismo crânio encefálico, infecção do SNC, ingestão de fármacos, anormalidades 

metabólicas (hipoglicemia ou hiponatremia), ou absorção alcoólica, porém, a causa de muitas 

delas ainda permanece desconhecida (SOUTH-PAUL, 2014). Pitterri (2010) define síncope 

como perda súbita da consciência, com incapacidade de manutenção do tônus postural, 

ocorrendo repentinamente ou sendo precedida de tontura, visão turva, náusea, calor e 

palpitação, sendo responsável por 3 a 5% dos atendimentos em emergência.  

Dentre as ocorrências ginecológicas e obstétricas, prevaleceu a dor em baixo ventre e 

o trabalho de parto. No estudo de Michelin (2016), as principais queixas que motivaram o 

chamado ao SAMU, foram: contração uterina, perda do tampão mucoso ou de conteúdo 

vaginal, perda de líquido amniótico pela via vaginal, sangramento vaginal e dor no baixo 

ventre ou supra púbica. Mazoni (2013) refere que 100% das parturientes que participaram do 

estudo, apresentaram dor, tanto na fase ativa inicial como na ativa final do trabalho de parto, 

sendo a dor no baixo ventre associada às dores lombares, por mais de 60% dos relatos.  

Em relação às causas externas, observou-se chamados para atendimentos a situações 

relacionadas a quedas e agressão física. Grande parte dessas quedas foi da própria altura e em 

idosos, corroborando com o estudo realizado por Almeida (2016), onde destaca a necessidade 

de atenção especial a essa população, devido à sua vulnerabilidade e o significado disso na 

qualidade de vida e nos custos com internações, cirurgias e reabilitações.  

O trabalho do SAMU tem sido importante para a melhoria no atendimento da 

população nas situações de acidentes e violências, apesar de haver necessidade de melhorias 

na implantação do serviço (ANDRADE, 2012).  

Nas causas psiquiátricas, verificou-se predominância em pacientes que manifestavam 

agitação psicomotora proveniente do abuso de substâncias tóxicas psicoativas. Uma crise 

psiquiátrica pode ser estimulada por uma ou mais condições que vão além da capacidade da 

pessoa manter a sua homeostase. O estudo de Nicastri (2001) demonstra que indivíduos que 

fazem uso de substâncias psicoativas apresentam maiores taxas de comorbidades 

psiquiátricas, doenças clínicas (incluindo, dentre outras, hepatite, cirrose, doenças 

cardiovasculares, diabetes, desnutrição e infecção pelo HIV/AIDS), uso lícito ou ilícito de 

medicamentos e índice de quociente intelectual (QI) abaixo da média. 

O uso de substâncias psicoativas está envolvido em até 92% dos episódios notificados 

de violência doméstica; o álcool atuando como um desinibidor, facilitando a violência; e 



 

 

estimulantes como cocaína, crack e anfetaminas sendo responsáveis por reduzirem a 

capacidade de controle dos impulsos e por aumentar as sensações de persecutoriedade 

(ZILBERMAN, 2005). 

Para BIRMAN (1983), a pessoa em crise se encontra em um estado mental onde não é 

possível aprender algo essencial, e a angústia é tão importante que gera o sentimento de que a 

vida está escapando, uma experiência de perda de seus sistemas de referência, isto é, a ameaça 

de perda da própria identidade. Assim, necessitam de uma ação de urgência por parte dos 

profissionais, demandando alguma intervenção de forma iminente (FERIGATO, 2007).  A 

respeito do abuso de substâncias psicoativas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

considera seu consumo um problema crescente de saúde pública, tanto em países 

desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento (NICASTRI, 2001).   

 

Gráfico 2. Percentual de atendimentos conforme local de chamado nos meses de janeiro a 

março nos anos de 2014 a 2017, SAMU, Sarandi, Paraná/2017 

 

Fonte: Fichas de atendimento SAMU Sarandi. 

 

Outro ponto importante a destacar, são as origens dos chamados para atendimentos de 

urgência. Foram realizados 1.323 (66,6%) atendimentos em domicílio, seguido por 229 

(11,5%) em via pública e apenas 33 (1,7%) em local de trabalho, revelando que as demais 

ocorrências atendidas são muitas vezes provenientes de transportes inter-hospitalares (Gráfico 

2).  
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Muitos usuários acionam o serviço pela presença de médicos e medicamentos nas 

viaturas, mas não conhecem a real função do serviço, confundindo-a com um serviço de 

transporte de pacientes (ALMEIDA, 2016). No estudo de Casagrande (2013), os chamados 

por socorro ocorreram em 69,7% dos atendimentos do SAMU e 30,6% foram solicitações 

para transporte de pacientes provenientes de Unidade de Saúde 24 horas.  

Quanto ao destino dos pacientes, prevaleceram os transportes para hospitais (46,6%) e 

UPA’s (45,8%), deixando com baixos índices os relatos de óbitos e recusa de transporte 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Destino de atendimentos conforme período, SAMU, Sarandi, Paraná/2017 

DESTINO DO 

ATENDIMENTO 

2014 2015 2016 2017 TOTAL 

n % n % n % n % n % 

Hospitais 207 47,6 245 50,1 212 43,3 263 45,9 927 46,65 

UPA’s 193 44,4 208 42,5 233 47,5 276 48,2 910 45,80 

Recusa Transporte 12 2,8 08 1,6 19 3,9 13 2,3 52 2,62 

Óbito 13 3,0 12 2,5 13 2,7 09 1,6 47 2,37 

Recusa Atendimento 09 2,0 13 2,7 11 2,2 10 1,7 43 2,16 

Outros 01 0,2 03 0,6 02 0,4 02 0,3 08 0,40 

TOTAL 435 100 489 100 490 100 573 100 1987 100 

Fonte: Fichas de atendimento SAMU Sarandi. 

 

Um estudo realizado por Marques (2007), em Porto Alegre/RS mostrou que 73,2% dos 

usuários atendidos pelo SAMU 192, foram transportados para um serviço de saúde, porém 

apenas 3,7% destes apresentavam uma real situação de emergência.   

Observa-se uma grande dificuldade dos usuários em conseguir atendimento na rede 

básica de saúde, devido à escassez de profissionais, elevada espera para atendimento, 

agendamentos a longo prazo e até mesmo inatividade de Unidades Básicas de Saúde, fator 

que pode acarretar em uma grande demanda dos serviços de urgência e emergência.  

Neste contexto, vemos que a dificuldade para a prática de exames e consultas 

especializadas constitui-se em um dos grandes problemas para o trabalho das equipes da 

atenção básica, já que acarreta uma adversidade para a continuidade da atenção. Sendo 

necessário um investimento por parte dos administradores públicos, através da contratação de 

novos profissionais, aquisição de materiais e aparelhagem para exames, ou até mesmo a 

contratação de serviços de empresas privadas de saúde.  



 

 

Ainda foram identificados em alguns estudos, fragilidades do sistema de informações 

e em oposição a informações que incidem negativamente sobre os princípios da integralidade 

e a assiduidade da assistência, consecutivos de uma excessiva concentração da média e alta 

dificuldade em um ponto único do sistema e descolado da Atenção Primária em Saúde 

(BRASIL, 2009). 

Em pesquisa executada por Rehem (2001) pode-se observar que os profissionais da 

atenção básica, em algumas situações, por não ter retaguarda para descrever, de maneira 

oportuna, o requisito apresentado pelo paciente, acaba encaminhando-o para serviços onde 

esse atendimento possa ser realizado com maior brevidade. Situação similarmente que 

contribui para o descrédito dos indivíduos com correlação aos serviços na UBS.   

Para Mendes (2012) mesmo com os avanços do SUS partindo do princípio da 

universalidade, através da ampliação do acesso, em especial às populações de baixa renda, é 

indiscutível que também haja dificuldades para o acesso aos serviços de saúde.  

Pelo fato exposto pelo autor acima, leva-se a entender que muitos pacientes procuram 

a rede de urgência e emergência, por não conseguirem acesso aos serviços de saúde básica, 

dificuldade que acaba aumentando a demanda nesse setor, gerando chamados do SAMU sem 

a real necessidade de atendimento prioritário.  

De acordo com Azevedo et al. (2010), a Política Nacional de Atenção Básica é uma 

estratégia apontada para atuar de forma regionalizada, contínua e sistematizada, atendendo a 

maior parte das necessidades de saúde, integrando os componentes preventivos e curativos, 

bem como a atenção a cidadãos e o coletivo (AZEVEDO, 2010). 

Nesse pensar, torna-se impossível constituir hospitais terciários de urgência e 

emergência sem remover deles o grande número de atendimentos às urgências menores. 

Logo, se faz necessário que tais atendimentos sejam realizados na atenção básica e nas 

Unidades de Pronto-Atendimento, de modo que cada nível de atendimento faça o que lhe cabe 

(AZEVEDO, 2010).  

Embora haja dificuldades da rede de atenção básica para assegurar acesso e 

resolutividade, parte da demanda espontânea para serviços hospitalares de 

urgência/emergência decorre da ampla aceitabilidade desses serviços perante a população, 

visto que nesses locais concentra-se maior tecnologia, confiabilidade nos profissionais, 

expectativa sobre a qualidade da assistência, experiência particular e/ou rede social, agrado 

com o atendimento, além da abertura geográfica (KOVACS, 2005). 

Nesse pensar, para que os serviços tenham credibilidade da população nos 

atendimentos, deve-se investir em educação continuada para conhecimento dos profissionais 



 

 

sobre os conceitos de qualidade, a acreditação e os demais aspectos relativos à gestão da 

qualidade (LIMA, 2006).   

Na visão de Freire et al. (2015) é essencial a reestruturação dos atendimentos de 

emergência a pacientes gravemente enfermos ou politraumatizados que correm perigo de vida 

e que necessitam de assistência imediata. A assistência imediata se faz essencial, uma vez que 

quanto menor o tempo de atendimento maior a sobrevida de pacientes em perigo imediato de 

vida.  

Destarte, a busca por serviços de urgência e emergência para casos que poderiam ser 

resolvidos em serviços de menor densidade tecnológica, acontece independentemente do nível 

de desenvolvimento econômico e social dos países. Observa-se que, embora a progressiva 

expansão da rede básica e da implantação do Programa Saúde da Família, a demanda pelos 

serviços de urgência e emergência não tem se modificado, verificando a procura da população 

pelos serviços de urgência, sem que fique claro as causas dessa busca (RATI et al., 2013). 

Outro problema é a falta de políticas públicas, onde a baixa qualidade e resolutividade 

oferecida nos serviços, aliada à hábitos culturais e crenças populacionais, tem levado o 

usuário a buscar assistência médica onde exista porta aberta (MARQUES et al., 2007). Assim, 

Tomasi et al. (2011), acredita que são necessárias opções inovadoras, como a educação 

continuada de profissionais e usuários, para poder suprir as limitações e aproximar-se de um 

modelo ideal e permanente, acertado às necessidades dos indivíduos de cada região e a 

capacidade de oferta do sistema.
 
 

Pode-se observar nas colocações de Camerro et al. (2015), que se faz necessário o 

Acolhimento com Classificação de Risco, que é executado nas portas de entrada dos serviços 

de urgência e emergência a fim de caracterizar a prioridade clínica ou o nível de dor de cada 

paciente que aguarda atendimento. O essencial propósito deste sistema é identificar pacientes 

que necessitam de assistência imediata e distinguir aqueles que são capazes de aguardar em 

segurança, antes que haja a análise diagnóstica e terapêutica completa, dessa maneira, 

reduzindo o tempo de espera de pacientes com complicações mais graves e diminuindo 

morbimortalidades. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo mostrou que a maioria dos atendimentos foram realizados a pessoas jovens 

de 18 a 27 anos e idosos acima de 68 anos, sexo masculino, sendo acometidos por causas 



 

 

neurológicas, ginecológicas/obstétricas e as externas e os chamados foram realizados do 

domicílio dos usuários.  

Destaca-se que pôde-se identificar que há desvio de finalidade dos atendimentos 

realizados pelo SAMU, sendo que muitos poderiam ter sido efetivados nas unidades de 

atenção básica. Acredita-se que os usuários não compreendem o objetivo real do serviço de 

urgência e o utilizam como forma de acesso fácil aos serviços de saúde. 

Tal observação pode decorrer de uma estrutura deficiente da atenção básica, com 

estruturas físicas e recursos humanos insuficientes para atender adequadamente a população, 

gerando descrédito do serviço. 

Nesse ínterim, faz-se necessário que ações efetivas dos gestores da saúde sejam 

realizadas afim de melhorar os atendimentos da atenção básica, diminuindo e melhorando a 

qualidade da assistência às ocorrências atendidas pelo SAMU e que realmente sejam de 

urgência e emergência. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Idade: 

Sexo: (    ) feminino   

          (    ) masculino  

Mês/ano de atendimento: 

Sinais e sintomas:  

Local do chamado: 

Endereço do atendimento: 

Local de destino: 

Fichas não-preenchidas: 

Indivíduos menores de 18 anos de idade: 

 

 


