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Enfermagem no tráfego

PRESSA AMIGA DA PERFEIÇÃO

Em razão das proporções da capital paulista, a rapidez das 
ações para chegar aos locais dos acidentes é crucial para que 
os serviços de urgência consigam salvar vidas.
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Com uma frota de mais de sete 
milhões de veículos (dados 
de 2011 do Departamento 

Estadual de Trânsito), população de 11 
milhões de habitantes (estimativa do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) e área de 1.550 km², São Paulo está 
entre as cinco maiores cidades do mun-
do. Nos horários em que o trânsito atinge 
seu pico (segunda a sexta-feira, entre 7h 
e 10h e das 17h às 20h), os acidentes che-
gam a ser considerados comuns. 

O serviço de atendimento pré-hos-
pitalar móvel foi criado no Brasil em 
1979. Para aperfeiçoá-lo, o Ministério 
da Saúde usou a estrutura existente para 
criar, em 2003, o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (SAMU). Foram 
então uniformizados os atendimentos de 
urgência de acordo com as exigências de 
complexidade, organização e demanda 
do atendimento em áreas urbanas.

Na cidade de São Paulo, a média diá-
ria de acidentes de trânsito e transporte 
atendidos pelo SAMU aproxima-se de 
100. Ao ser chamado em ocorrências 
com alguma gravidade, o SAMU envia 
uma equipe interdisciplinar que sempre 
conta com pelo menos um profissional 
de Enfermagem. Todos esses membros 
passam por um curso preparatório com 
carga horária de 170 horas para enfer-
meiros, 164 para médicos, 154 para au-
xiliares de enfermagem e 200 para con-
dutores. 

“Apresentamos a teoria mas valoriza-
mos muito mais a parte prática durante 
a capacitação. Posteriormente, os pro-
fissionais ainda passam por alguns plan-
tões com caráter de estágio para que se 

acostumem e aprendam mais”, explica 
Denise Santos, coordenadora do Núcleo 
de Educação do SAMU.

Ao receber a ligação, o atendente faz 
uma série de perguntas para identificar o 
tipo de ocorrência e avaliar a gravidade do 
caso, seguindo os padrões da Academia 
Internacional de Despacho de Emergência. 
Com as informações analisadas, o atenden-
te define o grau da prioridade e determina 
a ambulância a ser despachada. “Todos os 
atendentes passam pelo treinamento para 
vítima engasgada e para reanimação car-
diopulmonar, para que eles possam auxiliar 
e orientar a pessoa que ligou. Isso pode sal-
var vidas”, explica a coordenadora. 

Velocidade e cautela
Segundo Denise Villela Santos, os 

protocolos e a prioridade de atendi-
mento são definidos de acordo com a 
gravidade do caso. Os chamados echo 
ou delta, que são eventos mais sérios, 
requerem despacho imediato da am-
bulância. No caso dos alfa ou bravo, 
menos graves, é possível aguardar al-
gum tempo se não houver pessoal e 
veículos disponíveis imediatamente. 

“Os chamados da classificação 
echo são atendidos no local do aci-
dente, em média, em 10 minutos. A 
agilidade é essencial para a eficiên-
cia, principalmente em casos de ex-
trema urgência”, avalia Ângela Oli-
veira, coordenadora de Enfermagem 
da Central de Operações.

No local de atendimento, a equi-
pe do SAMU faz inicialmente uma 
avaliação dos possíveis riscos à sua 
própria segurança. Se necessário, so-
licita-se apoio da Polícia Militar ou 
do Corpo de Bombeiros. 

Posteriormente, inicia-se a avalia-
ção primária da vítima e verifica-se 

“ Os chamados da 
classificação echo são 
atendidos no local do 
acidente, em média, 
em 10 minutos ”

Curso de capacitação do SAMU
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Números do SAMU-SP

140 602 171 80 155 30324
Enfermeiros

1220
Auxiliares

Médicos Condutores Ambulâncias Motolância Atendentes Postos de despacho
Enfermeiros e

Auxiliares de Enfermagem

a existência de risco de morte. Caso 

haja, a equipe busca estabilizar o es-

tado clínico da pessoa e a partir de 

então se faz a avaliação secundária, 

que consiste em um exame físico 

mais detalhado para afastar quaisquer 

perigos que possam agravar o estado 

da vítima. Finalmente, é feita a imo-

bilização e o acidentado é transporta-

do ao hospital, se necessário.

No caminho das instalações 

hospitalares, os profissionais da saúde 

orientam o motorista a conduzir o 

veículo de acordo com a necessidade 

da vítima. A central do SAMU, 

que monitora ininterruptamente as 

ambulâncias, define o destino da 

equipe, de acordo com a proximidade, 

a estrutura e a disponibilidade dos 

hospitais.

“Ao chegarmos, entregamos o pa-

ciente ao médico responsável junta-

mente com uma ficha de atendimen-

to, que contém as avaliações e os 

procedimentos realizados. Essa ficha 

já é anexada ao prontuário do pacien-

te”, complementa Denise Santos.

Cortando caminhos 
Para aprimorar o serviço, o SAMU 

adotou algumas estratégias de descen-

tralização do atendimento. A partir de 

análise das ocorrências, bases móveis 

são implantadas em aproximadamente 

dez dias em locais que estejam com 

alta incidência de chamados do servi-

ço. Dessa maneira, “as bases móveis 

estarão mais próximas das ocorrên-

cias e quanto mais próxima à ocorrên-

cia, menor o tempo gasto para chegar 

ao local”, afirma a enfermeira Ângela 

Oliveira. A equipe do SAMU pode 

também pedir auxílio do helicóptero 

Águia da Polícia Militar para realizar 

alguma remoção de extrema urgência. 

Neste caso, a equipe solicita apoio 

via rádio a um médico regulador, que 

contata o Centro de Operações Bom-

beiro Militares (Cobom), auxiliado 

por um oficial dos bombeiros que fica 

na central do SAMU. 

As Unidades Rápidas de Atendi-

mentos por Motocicleta (URAM) são 

utilizadas para chegar aos locais dos 

Enfermeira coordenadora Denise Villela com a equipe de Capacitação do SAMU
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acidentes mais rapidamente do que as 

ambulâncias. As motolâncias são pilo-

tadas por auxiliares de enfermagem e 

enfermeiros habilitados e treinados para 

dirigir no trânsito intenso.
Sempre em duplas, possuem materiais 

complementares que permitem a reali-
zação do atendimento básico. Se houver 
necessidade de atendimento avançado, 
os profissionais pedem apoio da ambu-
lância. Assim é possível realizar os pri-
meiros socorros enquanto o veículo mais 
equipado está em deslocamento.

Desde julho de 2008, a parceria do 

SAMU com o Resgate do Corpo de 
Bombeiros vai além. O Sistema Inte-
grado de Atendimento Pré-Hospitalar 
da Cidade de São Paulo (SIAPH), pro-
jeto que conta com uma ambulância em 
cada uma de 29 bases dos bombeiros 
(quase a totalidade das existentes na ca-
pital). “Um bombeiro 24 horas por dia 
na Central do SAMU, bem como um 
profissional do SAMU no Cobom, bus-
cam uma maior interdisciplinaridade e 
melhorias nas condições do atendimen-
to de urgência”, conclui Denise Santos.

O SAMU também tem projetos para 

capacitar tecnicamente profissionais 

para apoiar o atendimento de 

urgência. Em parceria com a Defesa 

Civil, o projeto Primeiro no Local 

é direcionado aos trabalhadores 

assistenciais do SAMU, como 

agentes da Companhia de Engenharia 

de Tráfego, do Corpo de Bombeiros 

e da Guarda Civil Metropolitana, 

entre outros. Trata-se de um curso 

direcionado a esses profissionais para 

apoiar o SAMU da melhor forma no 

atendimento à vítima. 

Também são realizados trabalhos 

em escolas públicas, como o “Amigos 

do SAMU” e o Samuzinho (veja 

matéria sobre este projeto na edição 

1 de Enfermagem Revista). Ao 

educar crianças de escolas públicas e 

particulares a respeito da importância 

do serviço, o SAMU objetiva a 

redução de trotes recebidos, que são 

um entrave para o serviço.

“As bases móveis 
estarão mais 
próximas das 

ocorrências e quanto 
mais próxima à 

ocorrência, menor 
o tempo gasto para 

chegar ao local”

Ação: deslocamento da equipe do SAMU

Enfermeira coordenadora Denise Villela com a equipe de Capacitação do SAMU
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Bases SAMU

Centro-Oeste

Norte

Sul
Alvarenga
Balneário São José
Campo Belo (PB)
Capão Redondo (PB)
Cidade Ademar
Grajaú
Guarapiranga (PB)
Interlagos
Jardim Ângela
Jardim São luiz
Jardim Umarizal
M’Boi Mirim
Marsilac
Panambi
Parelheiros
Pirajussara
Santo Amaro (PB)
Teotônio Vilela (PB)
Vila Andrade
Washington Luís

Almanara (PB)
Anhanguera
Brasilândia
Cachoeirinha
Casa Verde
Dumont Villares
Edu Chaves
Horto Florestal (PB)
Jaçanã
Jaraguá (PB)
Mandaqui
Parapuã
Parque Novo Mundo
Penteado
Perus
Pirituba (PB)
Santana
Taipas
Tucuruvi
Vila Iório
Vila Maria

Alfredo Issa (PB)
Barra Funda
Bom Retiro
Campos Elíseos (PB)
Consolação (PB)
Jardim Sarah
Lapa
Nove de julho 
Pinheiros (PB)
Politécnica
São Jorge
Sé (PB)
Villa-Lobos

Sudeste
Água Rasa
Artur Alvim
BR-S
Cangaíba
Cangaíba (PB)
Ceret
Conselheiro Carrão
Cursino
Ibirapuera
Ipiranga
Ipiranga (PB)
Jabaquara
Jabaquara (PB)
Jardim Iva
Sacomã (PB)
Sapopemba (PB)
Tatuapé
Tatuapé (PB)
TCM
Vila Esperança (PB)
Vila Formosa
Vila Formosa (PB)
Vila Mariana (PB)
Vila Nordeste

Leste
Bonifácio
Boturussu
Cidade Tiradentes (PB)
Curuçá
Guaianases
Guaianases (PB)
Itaim Paulista
Itaim Paulista (PB)
Itaquera
Itaquera (PB)
Jardim Helena
Lajeado
Marechal Tito
Ponte Rasa
São Mateus
São Miguel
São Miguel (PB)
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Unidades Samu
Auxiliar/Técnico

Auxiliar

Enfermeiro

Enfermeiro Médico

Equipamentos para o atendimento inicial à 
vítima: talas de imobilização, colar cervical, 
prancha longa, kED, oxigênio portátil e fixo 
na ambulância, DEA, oxímetro de pulso, 
glicosímetro, bandagens, ataduras, gazes, etc. 
Equipe: condutor e auxiliar de Enfermagem 
(outros municípios possuem técnicos de 
Enfermagem nessa função).

Todos os equipamentos da AM de SBV, mais 
máscara laríngea, material para punção 
intraóssea, medicamentos e materiais para a 
sua utilização, conforme o protocolo 
pertinente, sempre com telemedicina, entre 
outros. Enfermeiro e condutor (recebem 
orientações do médico da central).

Todos os equipamentos da AM de SBV e 
SVE, mais os materiais e medicamentos 
utilizados conforme o protocolo de SAV, 
entre eles: monitor/desfibrilador cardíaco, 
respirador, material para intubação endotra-
queal, entre outros equipamentos utilizados 
em paradas cardíacas. Equipe: enfermeiro, 
condutor e médico.

Realizam o Suporte Básico de Vida com uma 
velocidade maior do que as ambulâncias mas sem 
remoção. Também é utilizada para primeiros socorros 
enquanto a ambulância não chega. Equipe: auxiliares 
de Enfermagem com treinamento específico para 
dirigir motocicletas.

Norte

LesteSudeste
Centro-Oeste

Sul


