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ASSISTÊNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA A 

POPULAÇÃO 

 

ROSE MARIA ALMEIDA COSTA
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MARIANGELA FRANCISCA SAMPAIO ARAUJO
2 

 

RESUMO 

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), caracteriza-se por ser um 

atendimento pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas, aos recursos que elas necessitam de 

forma rápida. Logo, este serviço tem como principal objetivo chegar rapidamente à vítima, 

após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência, que possa cominar em 

sofrimento, sequelas ou, até mesmo, em morte. Objetivo geral: conhecer a realidade total do 

atendimento no SAMU, através dos dados encontrados em literaturas e contribuir, assim, para 

a expansão dos conhecimentos científicos na saúde. Método: este estudo se configura como 

uma pesquisa bibliográfica sistematica incluindo dados do DATASUS, cujos trabalhos foram 

localizados no SCIELO, LILACS, livros e artigos já publicados. Resultados e discussão: o 

trabalho em questão mostra que a maior incidência de mortalidade e morbidade por causa 

externa, no estado do Piauí, em 2010, se concentra entre as idades entre 20 a 29 anos, 

responsável por 602 casos, equivalente a 29,10% do total estudado. Entre as crianças de até 1 

ano, o índice é menor, registrando apenas 0,29% dos casos, e em números, 6 ocorrências. Esta 

pesquisa também constata que a população masculina morre mais do que a feminina, 

ocorrendo em 1.715 dos casos, o que equivale a 82,89% das ocorrências registradas por 

causas externas. Já entre as mulheres, são registrados 353 casos, ou seja 17,06%. Nisso, no 

Piauí, episódios envolvendo doenças no aparelho circulatório, causam uma maior 

mortalidade, resultando um total de 5.753 dos óbitos observados. Tais doenças, podem ser a 

hipertensão, diabetes, dentre outras que são consideradas como fatores de risco. Como a 

segunda maior causa de óbito, vem as neoplasias e tumores, que correspondem a 2.141. Em 

relação ao gênero, ambos os sexos têm maior mortalidade por doenças no aparelho 

circulatório, correspondendo a 3.093 casos verificados nos homens, e 2.660 nas mulheres. 

Nesse contexto, foram encontrados 34 trabalhos publicados sobre o tema, sendo que 3 dessas 

pesquisas não estão relacionadas ao SAMU e o seu atendimento. Assim, dados obtidos 

através da SCIELO, corresponderam a 90,6% dos artigos. Ao passo que, trabalhos publicados 

e os que foram encontrados na LILACS, representaram 9,4%. Conclusão: neste estudo, foi 

possível observar que ainda existem poucos trabalhos sobre o serviço de atendimento móvel e 

seu atendimento. Não obstante, entre o já escasso, foi possível notar que há mais material no 

portal da SCIELO, do que na LILACS, em português. 

 

Palavras-chave: SAMU. Saúde. Serviço. Atendimento pré-hospitalar. Humanização em 

saúde. 
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ABSTRACT 

 

SAMU is a prehospital service that aims to connect victims to the resources they need and as 

soon as possible. Therefore, SAMU aims to reach the victim early after any emergency or 

emergency situation that may lead to suffering, sequelae or even death. General Objective: 

Know the SAMU service in its total reality through the data in the literature and contribute to 

the expansion of scientific knowledge in health. This study was set up as a Library Research, 

whose work will be located in Scielo, books and published articles, studies and publications 

which include information on the care of the SAMU. Analyze data: This study shows that the 

highest incidence of mortality and morbidity due to external causes, in Piauí, in 2010, is at the 

age of 20 to 29 years, with 602 total, equivalent to 29.10%. Since the age group under 1 year 

is equivalent to a lower incidence of 6 total, equivalent to 0.29%. It also shows that the male 

population dies more than women with the number of 1715 (82.89%) due to external causes, 

while women with 353 (17.06%). And in the Piauí population dies more for diseases of the 

circulatory system which is 5753 total, this may be hypertension, diabetes and others, who are 

a risk factor, and is the second leading cause of cancer, tumors, which corresponds to in 2141. 

With regard to sex, both die from diseases of the circulatory system, corresponding to 3093 

for men and 2660 for women. And finally found 34 papers on the subject, and third jobs are 

not related to SAMU and care, and a total of 32 publications about this issue, we choose only 

the databases SCIELO corresponding to 29 (90.6% ) published and LILACS with 3 (9.4%) 
published works. Conclusion: This study demonstrated that there are few studies on the 

subject SAMU, care and served by him, showing that the portal scielo has published more 

than lilacs in Portuguese, even more so, there are few published studies in these two 

databases. 

 

 

Keywords: SAMU. Health Service. Pre-hospital care. Humanization in health. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), tem como objetivo chegar 

rapidamente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência, que possa 

resultar em sofrimento, sequelas ou em morte. São circunstâncias que podem ser consideradas 

situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre 

outras. Nesse sentido, o SAMU é um serviço pré-hospitalar que visa conectar as vítimas aos 

recursos que elas necessitam, de forma mais rápida possível (BRASIL, 2013). 

O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, é uma atribuição da área da saúde. 

Esse serviço, é vinculado a uma central de regulação que possui uma equipe especializada e 

frota de veículos compatíveis com as necessidades da população de um município ou de uma 

região, porém, esse trabalho pode extrapolar os limítrofes municipais brasileiros (BRASIL, 

2002). 

Assim, esta pesquisa refere-se à forma de atendimento e o serviço do SAMU, 

incluindo os cuidados oferecidos e prestados pelos profissionais da urgência pré-hospitalar. 

Isto é, preocupando-se com os procedimentos anteriores a chegada do paciente ao hospital, 

sendo essa atividade de suma importância para a sobrevivência do paciente. Os profissionais 

desta área, estão capacitados para atender a todos os casos de urgências, que podem ser 

acidentes cranioencefálicos, até os traumas por armas de fogo ou acidentes de trânsito. Desse 

modo, é necessário que esses profissionais estejam não só atentos aos serviços, mas também a 

atenção familiar, pois os parentes presentes no local do acidente, tendem a se desesperar por 

não saberem o real estado do paciente, ou os procedimentos a serem adotados no familiar que 

está sendo atendido pelo SAMU. 

É possível verificar que no atendimento pré-hospitalar, as condutas tomadas tornam-

se, em muitas vezes, desumanas, em razão de serem rápidas. Todavia, tal rapidez é necessária 

para evitar sequelas no paciente e, até mesmo, a morte. Neste sentido, os profissionais têm um 

árduo trabalho, porque devem ter agilidade e trabalhar sempre em equipe. Isso é necessário 

para que haja sintonia na assistência, como, por exemplo, em uma parada cardiorrespiratória, 

onde serão realizadas compressões e, ao mesmo tempo, a ventilação por Ambu (Artificial 

Manual Breathing Unit), desse modo, a equipe deve trabalhar em conjunto, onde cada passo 

realizado por um profissional, deve ser acompanhado pela outra pessoa da equipe, para que 

haja rapidez e qualidade no atendimento e, assim, o serviço seja praticado eticamente. Porém, 

não só no atendimento prático que tais medidas devem ser adotadas, mas também nas tomadas 



 
 

de decisões. Por exemplo, em uma situação de acidente envolvendo mais de uma pessoa, 

estabelecer quem vai ser assistido primeiro, avaliando quem se encontra em um estado mais 

grave e, assim, prevenindo maiores danos. 

Desse modo, sabendo da importância do SAMU para a população, é extremamente 

válido realizar uma revisão bibliográfica sobre os serviços dos profissionais que compõem 

esse atendimento pré-hospitalar. A importância do SAMU, os tipos de atendimentos 

realizados por ele e os pacientes que esse serviço de atendimento móvel assiste, são aspectos a 

serem trabalhados nessa pesquisa. Portanto, pretende-se realizar um estudo com a finalidade 

de contribuir para a expansão dos conhecimentos científicos em saúde e conhecer o SAMU na 

sua total realidade.  

Nesse cenário, a visão do profissional que atua no atendimento pré-hospitalar, é de 

uma capacitação contínua. Tendo em vista os agravos e doenças existentes, é necessário 

possuir habilidades para um serviço satisfatório, focando em uma maior determinação dos 

profissionais, e superação dos seus medos que envolvam as decisões, atitudes, assistências e 

as reações da comunidade. Vale lembrar que os profissionais que prestam serviços pré-

hospitalares no SAMU, estão capacitados para atender a todas as situações de riscos, por isto, 

as decisões tomadas por eles, são de benefício para o paciente e para a sociedade como um 

todo.  

A pesquisa tem como importância estudar, conhecer, e descrever sobre o SAMU e seu 

atendimento à população. Conhecendo, dessa forma, sobre os perfis dos pacientes atendidos, e 

os benefícios de um atendimento rápido e preciso, para prevenir sequelas e até mesmo a 

morte. Com isso, esta pesquisa tem como objetivo geral realizar um levantamento de dados e 

informações de trabalhos já publicados sobre a temática em questão, e como objetivo 

específico, realizar um levantamento sistemático das publicações a respeito do SAMU, 

conhecendo e descrevendo sobre esse serviço de atendimento móvel, com a finalidade de 

contribuir para a sua melhoria, reafirmando o trabalho humanizado nos serviços hospitalares.  

 

REFERENCIAL TEMATICO 

 

O atendimento nas unidades de urgências, no Brasil, ainda possui muitas dificuldades 

de acesso, em vários níveis de atenção. Assim, a insuficiência de leitos especializados e 

incipiência dos mecanismos de referência, são expoentes dessa precariedade. Desse modo, a 

utilização inadequada desse serviço é prejudicial aos pacientes que de fato precisam de um 

atendimento rápido e preciso, por se encontrarem em estado grave. 



 
 

Por outro lado, os pacientes que não necessitam desse atendimento por não serem 

considerados casos graves, podem procurar a Estratégia Saúde da Família (ESF), nos casos 

em que não há faturas, para que, assim, haja uma maior eficácia no atendimento desses 

indivíduos. Nesse centro, os enfermos são atendidos de forma rápida, com medicação e 

realização de uma análise, reduzindo o uso inapropriado do serviço de emergência. Com 

efeito, diminui a lotação nos atendimentos das unidades de urgência e emergência, pois uma 

vez constatada a baixa gravidade do estado de saúde do paciente, ele será encaminhamento ao 

setor de ESF, em um hospital de referência (MACHADO; FERREIRA; O’DWYER, 2011). 

Segundo Machado, Ferreira e O’Dwyer (2011), a política nacional de atenção as 

urgências, no ano de 2003, confirma que os sistemas de atenção nas urgências estaduais, 

regionais e municipais, norteada pelo sistema único de saúde (SUS), propõem a promoção da 

qualidade de vida, organização em rede, operação de centrais de regulação, capacitação, 

educação continuada e humanização da atenção prestada. Itens primordiais para o cuidado nos 

serviços de urgência, e importantes para o correto funcionamento desse trabalho. 

Destarte, a solicitação de transferência de pacientes entre serviços, deve ser realizada 

pelo médico. Para tanto, esse profissional deverá assinar com o nome e CRM (Conselho 

Regional de Medicina) legíveis, o formulário a ser elaborado e adotado pelas Unidades de 

Saúde. Além disso, o médico responsável pelo paciente, deve realizar a solicitação de 

transferência à Central de Regulação e realizar contato prévio com o serviço potencialmente 

receptor. A responsabilidade do paciente transferido é do médico solicitante, até que ele seja 

recebido pelo outro médico da unidade receptora, nos casos de transferência em viatura de 

suporte básico de vida. Em casos de pacientes em estado grave, a responsabilidade é do 

médico solicitante, até que a pessoa que se encontra nesse estado, seja recebida pelo médico 

da unidade responsável pelo transporte em viaturas com suporte avançado de vida, como 

versa a portaria 2.048 de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 

Visto isto, a Unidade de Suporte Avançado (USA), é um veículo destinado ao 

transporte inter-hospitalar de pacientes que correm riscos de vida conhecidos, e ao 

atendimento pré-hospitalar, de pacientes com riscos desconhecidos. Sendo o último, 

classificado como indivíduos que não necessitarão de intervenção médica no local ou durante 

transporte, até que chegue no hospital de destino. Nos casos de atendimento pré-hospitalar de 

vítimas de acidentes, o SAMU deverá conter todos os materiais e equipamentos necessários 

para realizar a imobilização da pessoa ferida, como forma de cuidado do paciente com trauma 

e que corre risco de vida (BRASIL ,2001). 



 
 

Vale lembrar que até 2009, a maior parte das ambulâncias eram de suportes 

avançados. Porém, foi regulamentado que para cada uma ambulância de suporte avançado, 

deveria ter quatro de suporte básico, sendo que a cada 450 mil habitantes, era necessário haver 

uma ambulância de suporte avançado. Assim, para Machado, Ferreira e O’Dwyer (2011), isso 

faz com que o SAMU atenda de forma mais rápida a população. Tendo em vista isto, é 

importante identificar as necessidades de cada automóvel de socorro, ou seja, saber montar 

uma ambulância de suporte básico e de suporte avançado, com intuito de não haver perdas de 

vidas, em razão da falta de material adequado, como é mostrado na tabela1. 

 

Tabela 1. Diferenças entre ambulâncias de suportes básicos e de suportes avançados 

Fonte: FIGUEIREDO (2012). 

 

Vale lembrar que os procedimentos realizados pelos profissionais de urgência, são as 

reanimações cardiopulmonares, com início de uma ressuscitação básica, desfibrilação e 

suporte avançado de vida, sendo que a expectativa de sobrevivência de um paciente em 

Tipos de 

ambulâncias 

Ambulância para o suporte básico Ambulância para o suporte 

avançado 

Características 

dos materiais 

Rede de oxigênio com régua 

tripla, aspirador, oxigênio com 

umidificador, saída para 

ventilador, manômetro e 

fluxômetro individuais, dois 

cilindros de oxigênio, kits de 

materiais básicos para 

atendimento de emergência, 

material de imobilização com 

talas moldáveis e rígidas, jogo de 

colar cervical, colete de 

imobilização de coluna, duas 

pranchas longas de madeira com 

três cintos, presilha resistente em 

metal e fixador de cabeça, ambu 

infantil e adulto, conjunto de 

cânula de Guedel; máscara de 

reanimação cardiorrespiratória, 

maca à vácuo, cone de 

sinalização, colete refletivo para a 

tripulação, capas de chuva, óculos 

de proteção, sinalizador óptico e 

acústico, maca com rodas, suporte 

para soro e sistema de 

radiocomunicação 

sinalizador óptico e acústico, 

instalação de rede de oxigênio 

com régua tripla para permitir a 

alimentação do aspirador; 

cadeira de rodas dobráveis; maca 

com rodas; cilindro de O², com 

manômetro e fluxômetro 

individuais; monitor cardioversor 

com bateria e instalação elétrica 

compatíveis; respirador ciclado a 

pressão e volume; kit de vias 

aéreas; kit de acesso venoso; 

bandeja de pequena cirurgia; kit 

parto; jogo de colar cervical; 

prancha longa; material para 

imobilização; bomba de infusão; 

oxímetro de pulso; glucômetro; 

aspirador elétrico; medicamentos 

específicos para o atendimento; 

equipamentos de proteção da 

tripulação; óculos e máscaras; 

avental refletivo; capa de chuva 

e cone de sinalização 



 
 

parada cardíaca, diminuí entre 7% a 10%, a cada minuto sem atendimento (SEMENSATO, 

ZIMERMAN; ROHDE, 2011). 

 A inserção do enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) móvel, ocorreu por 

meio da política nacional de atenção as urgências. No Suporte Avançado de Vida (SAV), a 

ambulância é composta pela equipe médica, enfermeiro e o motorista socorrista, 

caracterizados e acionados por meio da regulação médica por agravos de ordem clínica, 

traumática, cirúrgica e psiquiátrica, que necessitam de intervenções complexas. Então, o 

enfermeiro participa, juntamente com a equipe de APH móvel, de ambientes diversos, com 

restrição de espaço físico e limite de tempo para chegar até a vítima, visto que minutos a mais 

até a chegada do socorro, pode resultar no óbito do paciente. Juntamente com o médico e os 

socorristas, o enfermeiro é responsável pela assistência, que tem como meta a reanimação e a 

estabilização do paciente no local de ocorrência e durante o transporte para o pré-atendimento 

fixo (ADÃO; SANTOS, 2012). 

A equipe básica é composta pelo condutor e técnico em enfermagem com capacitação 

em suporte básico e uso do desfibrilador externo automático (DEA). Já a equipe principal é 

constituída por condutor, enfermeira e médico com capacitação em suporte avançado. Em 

vista de um serviço de qualidade e tenha a capacidade para manipular os equipamentos e dos 

casos encontrados para as possíveis assistências (SEMENSATO; ZIMERMAN; ROHDE, 

2011). 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é bibliográfica sistematica incluindo dados do DATASUS, a qual é 

caracterizada por ser um levantamento de materiais elaborados, principalmente, em livros e 

artigos científicos. Logo depois de ter sido feito o levantamento, os conteúdos ou dados, 

foram analisados. Permitindo aos pesquisadores, os conhecimentos acerca do tema, 

favorecendo-lhes na busca de informações, em vista de não precisar realizar pesquisas diretas, 

uma vez que elas estarem, de forma organizada, em estudo como esses. Com efeito, não terá 

dificuldades para contar com as informações requeridas (GIL, 2010). 

Este estudo se configura como uma Pesquisa Bibliográfica, cujos trabalhos foram 

localizados nas plataformas de estudo SCIELO, LILACS, onde encontraram pesquisas e 

publicações sobre o tema em questão, e o atendimento do SAMU perante a sociedade. 

Portanto, a escolha do tema é um importante passo na elaboração de uma pesquisa 



 
 

bibliográfica, pois além de delimitar o tema, aprofunda os conhecimentos na área.Tem como 

problema este pesquisa: Qual a importância do SAMU? Os tipos de atendimentos, pacientes 

que o SAMU assiste a população? O que é o SAMU na sua total realidade? 

A primeira etapa foi a realização de um levantamento dos materiais bibliográficos 

sobre o tema deste projeto, os quais foram lidos e, em seguida, feita uma verificação das 

fontes, que foram disponibilizadas na plataforma do SCIELO, livros e outros artigos 

selecionados para análise. Na segunda etapa, aconteceu uma seleção de artigos sobre o SAMU 

e colheita de dados sobre o número de óbitos ocorridos em atendimento no estado do Piauí, 

segundo os dados do DATASUS. Posteriormente, essas informações foram colocadas em 

tabela. 

Logo foram feitos Sujeitos da pesquisa como o universo foram lidos vários materiais. 

A amostra tem como resultado final foi obtido 32 publicações (scielo, lilacs). Como critério 

de inclusão foram trabalhos publicados em portugues. E critério de exclusão trabalhos 

publicados em língua estrangeira e resumo. 

 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

Desde 2003, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência faz parte da Política 

Nacional de Urgências e Emergências, e ajuda a organizar o atendimento na rede pública, 

prestando socorro aos que necessitam. De acordo com o Ministério da Saúde (2011), com o 

SAMU 192, o governo federal está reduzindo os números de óbitos, o tempo de internação 

em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce. 

Ainda é válido lembrar que o serviço funciona 24 horas por dia, através do número de 

telefone 192, e é gratuito. Ademais, o serviço conta com uma equipe de médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem e socorristas, que atendem às urgências de natureza traumática, 

clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstetrícia e de saúde mental (BRASIL, 2011). 

 

Tabela 2. Levantamento sobre o número de produção científica acerca do SAMU, em agosto 

de 2018. 

Bases de dados n
o 

%  

Scielo 29 90,6  

Lilacs 3 9,4  

Total 32 100  

Fonte: SCIELO 



 
 

 

A respeito do levantamento de dados sobre o SAMU e o atendimento à população, 

foram encontrados 34 trabalhos publicados, sendo que 3 deles, não estão relacionados ao 

SAMU e o seu atendimento. Logo, apenas 32 dos trabalhos analisados, relacionam-se com o 

tema. Nisso, estão localizados 29 (90,6%) desses trabalhos, na base de dados do SCIELO, 

enquanto no LILACS, foram publicados apenas 3 (9,4%) estudos sobre a temática. Outrossim, 

todos os trabalhos em inglês, francês e outras línguas estrangeiras, foram excluídos. Ainda, 

observou-se que existem poucos trabalhos em português sobre o SAMU, nos respectivos 

bancos de dados selecionados para a formulação desse trabalho, dando respaldo a necessidade 

de pesquisas como essas. 

 

Tabela 3. Dados preliminares da ocorrência de óbitos por idade, segundo capítulo CID-10: 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade. 2018. No Piauí (a). 

Capitulo Cid 10 N
o
 de causas externas de morbidade e 

mortalidade 

% 

Menor de 1 ano 5 0,24 

1 a 4 anos 20 0,96 

5 a 9 anos 30 1,45 

10 a 14 anos 50 2,42 

15 a 19 anos 168 8,12 

20 a 29 anos 600 29,00 

30 a 39 anos 402 19,42 

40 a 49 anos 250 12,00 

50 a 59 anos 200 9,57 

60 a 69 anos 134 6,67 

70 a 79 anos 100 4,83 

80 anos a mais 96 4,65 

Idade ignorada 14 0,67 

Total 2069 100 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM  

 

Na tabela 3, são verificados os óbitos com base na faixa etária, segundo Capítulo CID-

10, por causas externas de morbidade e mortalidade no ano de 2018, no Piauí. Dessa forma, a 

maior incidência de mortalidade e morbidade por causa externa, ocorre entre os indivíduos de 

20 a 29 anos, correspondendo a 600 do total de casos, o equivalente a 29,00%. Já entre as 

crianças de 1 ano, a incidência é menor, totalizando 5 casos, ou 0,24%. Desse modo, nota-se 

que os jovens estão mais propícios aos riscos que podem levar a morte, ou morbidade por 



 
 

causas externas, podendo acontecer por acidentes com arma de fogo, trânsito, enchentes, 

afogamento desabamento, incêndios e etc. 

Nisso, a Política Nacional de Atenção às Urgências, foi instituída por meio da portaria 

1.863 de 29 de setembro de 2003, que rege a implantação dos serviços de atendimento móvel 

de urgências nos municípios brasileiros. Aliado a isso, a portaria 2.972 de 9 de dezembro de 

2008, orienta a continuidade do Programa de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência 

no Sistema Único de Saúde (SUS), para melhora esse tipo de trabalho, dentro e fora dos 

hospitais (FUDAP, 2010). 

 

 

 

Tabela 4. Número de óbitos por gênero, segundo o capítulo CID-10: XX. Causas externas de 

morbidade e mortalidade. 2018, no Piauí (b). 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

 

A tabela 4 mostra que a população masculina morre mais que a feminina, registrando 

1710 (82,65%) mortes por causas externas. Já entre as mulheres, constam 358(17,30%) casos. 

Provavelmente, a morte mais acentuada entre homens possa ser um reflexo dos riscos 

enfrentados por esse gênero, sobretudo no âmbito do trabalho, visto que eles são mais 

expostos aos riscos de acidentes no trabalho.  

Diante disso, foram adotadas estratégias nos atendimentos pré-hospitalares móveis, 

dando maior cuidado aos sistemas de urgências, com o intuito de melhorá-los no país. Nesse 

sentido, a figura do médico e outros profissionais da saúde no atendimento pré-hospitalar, 

pode diminuir a relação entre o serviço e o fluxo de pacientes, como, por exemplo, na 

identificação dos problemas para poder planejar uma assistência em relação às urgências. No 

Brasil, o SAMU pode favorecer a organização das redes de atenção às urgências, porque 

necessita da autorização das centrais de regulação dos serviços, as quais favorecem a 

regulação da assistência em outras áreas de serviço, como especialidades, consultas 

emergenciais, dentre outros. Isto é, estabelecem consultas que ainda podem esperar, em 

Capitulo Cid 10 Número de Causas externas de morbidade e 

mortalidade 

% 

Masculino 1710 82,65 

Feminino 358 17,30 

Ignorado 1 0,05 

Total 2069 100 



 
 

detrimento de cirurgias urgentes e assistências que não podem fazer isso, em razão do risco ao 

óbito (MACHADO; SALVADOR; O'DWYER, 2011). 

 

Tabela 5. Óbitos ocorridos, divididos por sexo, segundo o capítulo CID-10, 2018, Piauí (c). 

Capítulo CID-10 Masc. Fem. Ign Total 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 354 302 - 656 

II. Neoplasias (tumores) 1124 1020 - 2144 

III. Doenças sangue órgãos hematológico e 

transtorno imunitário 

43 55 - 98 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e 

metabólicas 

537 730 - 1267 

V. Transtornos mentais e comportamentais 171 39 - 210 

VI. Doenças do sistema nervoso 153 124 - 277 

VII. Doenças oculares e anexos 4 - - 4 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide - 4 - 4 

IX. Doenças do aparelho circulatório 3090 2660 - 5750 

X. Doenças do aparelho respiratório 585 527 - 1112 

XI. Doenças do aparelho digestivo 538 275 - 813 

XII. Doenças de pele e do tecido subcutâneo 20 24 - 44 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e tecido 

Conjuntivo 

27 42 - 69 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 162 112 - 274 

XV. Gravidez, parto e puerpério - 60 - 60 

XVI. Algumas afecção originadas no período 

perinatal 

312 250 6 568 

XVII. Malformação Congenita Deformidade e 

anomalias cromossômicas 

130 102 8 240 

XVIII. Sintomas sinais e achados anormais 

exemplo clínico e laboratoriais 

414 326 - 740 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 1718 354 2 2074 

TOTAL 9382 7006 16 16404 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 

 

Na tabela 5, mostra que no estado do Piauí, a maior parte das mortes são em 

decorrência do aparelho circulatório, totalizando 5.750 casos. Tais doenças podem ser 

hipertensão, diabetes, dentre outros fatores de risco. Já o segundo maior motivo de óbito, é 

causado pelas neoplasias e tumores, as quais correspondem a 2.144 registros. Em relação ao 

sexo, ambos morrem por doenças do aparelho circulatório, onde são registrados 3.090 casos 

nos homens, e 2660 nas mulheres.  

Esses dados são preocupantes, visto que as doenças do sistema circulatório podem ser 

evitadas com uma alimentação balanceada, exercícios físicos e acompanhamento médico. 



 
 

Porém, os homens não têm o hábito de realizar exames solicitados pelo médico em consulta, 

ou de rotina, ao contrário das mulheres.  Se tal hábito não fosse tão evidente, os índices de 

mortalidade diminuiriam na população masculina, e o diagnóstico de possíveis doenças seria 

mais rápido e precoce, o que maximizaria a possibilidade de êxito no tratamento, evitando, 

assim, agravos a saúde e até mesmo a morte. 

Com esses dados sobre a mortalidade associada a doenças, em relação ao SAMU ou 

unidade fixa de urgência, pode-se atentar que no Brasil, o atendimento nas urgências tem 

deficiências estruturais no sistema de saúde. Isto é, dificuldade de acesso em vários níveis, 

como a falta de leitos especializados, incipiência dos mecanismos de referência e inadequação 

na formação dos profissionais de saúde. Além de outros problemas, como na implantação do 

SAMU relacionado às condições estruturais, gestão, integração na rede, capacitação dos 

profissionais e práticas de atenção. Assim, todos esses fatores podem levar o paciente a óbito 

ou ficar com sequelas (MACHADO; SALVADOR; O'DWYER, 2011). 

Não obstante, observa-se, também, que as doenças cardiovasculares são responsáveis 

por 30,0% dos falecimentos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). No 

contexto brasileiro, isso representou 17,5 milhões de mortes em 2005, sendo estimado que 

mais da metade dos fatos ocorreram de forma súbita. Onde dois terços desses eventos súbitos, 

ocorreram na periferia. Nisso, as doenças circulatórias são responsáveis por 31,0% das mortes 

no país, com 302.817 óbitos em 2006 (SEMENSATO; ZIMERMAN; ROHDE, 2011). 

Ademais, números do ano de 2009, mostram que os óbitos por doenças do aparelho 

circulatório, totalizam um número de 300.000 mil, já por causas externas, 120.000 mil casos, 

segundo o Sistema de Informações de Mortalidade, do IBGE (2009). 

O atendimento do SAMU inicia-se a partir do contato com os telefonistas, que 

atendem o pedido de socorro e desencadeiam os processos para o acesso a esse serviço de 

saúde. Depois disso, os médicos responsáveis por atender as demandas por telefone, tentam 

buscar a melhor resposta para cada solicitação. Aliado a ele, há os profissionais de 

enfermagem que assistem os pacientes baseados nas prescrições à distância, os condutores de 

veículos que, além de dirigirem a ambulância, também participam das intervenções de saúde, 

os operadores de rádio que são decisivos para um deslocamento consciente. Todos esses 

fatores, favorecem a política de atenção às urgências pré-hospitalares móveis (MARQUES; 

LIMA; CICONET, 2011). 

 

 



 
 

CONCLUSÃO 

 

O SAMU é indispensável nas urgências, por ser de fundamental importância para uma 

assistência que requer maior rapidez no deslocamento e agilidade no serviço de saúde. Esse 

serviço de atendimento móvel, conta com a ajuda de profissionais da saúde no deslocamento e 

no serviço móvel, com todo o aparato necessário para a realização dos serviços básicos e 

avançados, com um fim de salva vida e diminuir a mortalidade. Assim, esses serviços visam a 

melhor qualidade de vida da sociedade, proporcionado por um atendimento móvel qualificado 

e rápido. 

Além disso, este estudo revela a porcentagem de óbitos por idade, sexo, dentre outros 

aspectos. Nisso, no Piauí, as doenças relacionadas ao aparelho circulatório, possuem um 

maior índice de mortalidade, e tendo como a sua segunda maior causa, as neoplasias e 

tumores. No âmbito nacional, em 2005, as doenças cardiovasculares eram as principais causas 

de óbitos, as quais poderiam ser evitadas por meio de uma alimentação balanceada e 

exercícios físicos, além de consultas de rotina, para os homens e as mulheres. Todavia, isso 

ocorre, principalmente, entre os homens, pois são os que mais morrem, tendo como um dos 

motivos, o desábito de ir ao médico. 

Por fim, foi observado que existem poucos trabalhos realizados sobre o serviço de 

atendimento móvel de urgência, e seu atendimento. A plataforma de estudo da SCIELO, tem 

mais trabalhos publicados do que a LILACS, em português. Entretanto, no geral, os números 

de trabalhos publicados são escassos nesses dois bancos de dados. O que é preocupante, pois 

trabalhos sobre o serviço de urgência pré-hospitalar móveis, são fundamentais, uma vez que 

podem proporcionar discussões sobre os serviços e as realizações que eles oferecem a 

sociedade, bem como evidenciar as dificuldades encontradas pelos profissionais. Com efeito, 

tendo em base tudo o que foi exposto, este estudo contribui, diretamente, para uma melhora 

nos serviços, e nas políticas de urgência e emergência do atendimento móvel de urgência. 
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