
52 |

samuzinho

O 
projeto Samuzinho foi criado pelo 
Governo do Distrito Federal em 
2007 e vem sendo disseminado por 
municípios de todo país. Tem, como 
objetivo informar às crianças de 

escolas públicas e privadas a respeito das funções e da 
importância do SAMU (Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência) à sociedade, orientar como agir em 
situações de risco e quando acionar o 192. E com essa 
conscientização, reduzir o número de trotes, que é uma 
das principais dificuldades do serviço. 

Segundo levantamento nacional do Ministério 
da Saúde, em 2007, cerca de 40% das ligações para o 
SAMU, eram trotes. Os horários de pico desses tro-
tes são justamente o de intervalo das escolas, tanto 
de manhã quanto à tarde, e o de saída dos alunos. Os 
deslocamentos das ambulâncias em razão desses tro-
tes geram gastos e perda de tempo ao serviço. Mas a 
consequência mais preocupante é fazer com que uma 
pessoa que necessite realmente de socorro tenha que 
aguardar mais do que precisaria, agravando seu estado, 
ou, em alguns casos, vindo a falecer. Esse retrato real 
do cotidiano do SAMU também é exposto nas aulas 
do Samuzinho.

O Ministério da Saúde garante aos municípios que 
o desenvolvimento do projeto é a melhor forma de re-

dução dos trotes e, consequentemente, reduzir os gas-
tos que o serviço tem. Essa recomendação existe pois, 
no Brasil todo, em razão dos trotes principalmente, o 
serviço do SAMU tem dificuldades para atender toda a 
população. As aulas são ministradas pelos Núcleos de 
Educação do SAMU 192, constituídos de profissionais 
do serviço. Cada município que adota o projeto esco-
lhe a maneira como apresentá-lo aos alunos. A escola 
que tiver interesse em receber o serviço deve entrar em 
contato com a prefeitura do seu município ou com o 
SAMU e se informar sobre como agendar uma visita. 

Conscientizar a sociedade 
Em Santo André, o SAMU e a Prefeitura, em 2010, 

realizaram modificações na forma como apresentar o 
Samuzinho, e, no ano seguinte, o novo serviço foi imple-
mentado. “Em razão dos trotes serem feitos, geralmen-
te por crianças, surgiu a necessidade de conscientizá-
las, mas como sabemos que os trotes também são feitos 
por adultos, percebemos que deveríamos conscientizar 
a sociedade toda. Foi assim que nasceu o diferencial do 
nosso projeto. Além de apresentarmos a importância 
do serviço, quando usá-lo e o prejuízo que trotes nos 
trazem através de uma peça teatral ao visitarmos a es-
cola e ainda permitirmos a visita das crianças a uma 
de nossas ambulâncias, uma sala da escola (escolhida 

Quando os trotes deixam de 
ser uma brincadeira
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pela diretora) cria um jogral, uma música, 
ou uma peça teatral para apresentar à socie-
dade, tendo como base os materiais e as in-
formações que passamos a eles”, de acordo 
com Ana Verônica Dias, coordenadora do 
novo projeto de Santo André.

Segundo Verônica, trata-se de “um dia 
de curso, e os alunos que atendemos vão do 
2º ciclo da educação infantil ao 7º ano do 
ensino fundamental. Ao final, eles recebem 
um certificado, uma espécie de diploma que 
atesta que eles são multiplicadores do pro-
jeto SAMU nas escolas”.

Com esse novo formato de apresentar 
o projeto, Santo André ganhou destaque 
nos informativos do Ministério da Saúde e 
vem se tornando um exemplo a outros mu-
nicípios. “Em 2010, 43% das ligações que 
recebíamos eram trotes, já em janeiro de 
2012, em razão das melhorias implantadas, 
esse índice caiu para 12,38%”, complemen-
ta Verônica.

Conhecimento aprofundado
Já em Ribeirão Preto, o projeto Samuzinho 

existe desde 2011 e possui um formato peculiar. 
O curso completo dura 12 meses e é composto 
por crianças do 1º ao 9º ano do ensino funda-
mental, as quais são educadas por meio de aulas 
quinzenais no SAMU da cidade, aos sábados 
das 9h às 12h. A equipe criadora e mantenedora 
do projeto é composta por enfermeiros, auxilia-
res de enfermagem e médicos do SAMU. O ob-
jetivo é que essas crianças sejam divulgadoras da 
importância do serviço prestado pelo SAMU, 
aprendam diversas formas de prevenção de aci-
dentes, saibam como se comportar em situa-
ções emergenciais, e orientem outras pessoas.

Durante as 20 aulas do curso, os estudan-
tes recebem aulas dos mais diversos temas. 
“Damos grande relevância ao uso correto do 
192, pois sabemos que a maioria dos trotes 
são passados por crianças. Elas ainda apren-
dem noções de cidadania, como agir quando 
se deparar com quadros de crise convulsiva, 

Simulação de atendimento 
apresentada à crianças de 

escola de Santo André.
Foto: Samuzinho Santo André
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desmaio, hemorragias, queimaduras, choque 
elétrico, acidente por animais peçonhentos. 
Além de ensinamentos sobre prevenção de 
acidentes de trânsito e acidentes domésticos 
elas recebem noções de primeiros socorros, 
ou seja, é um curso bem amplo” de acordo 
com José Carlos Rios, enfermeiro do SAMU 
e Coordenador do Projeto Samuzinho de Ri-
beirão Preto.

“Visitamos as escolas e, juntamente com a 
direção da instituição, realizamos uma seleção 
dos estudantes. Para fazer parte do Samuzinho, 
o aluno precisa ter bom rendimento escolar e 
ter interesse no assunto. Temos, atualmente, 
duas turmas de 25 alunos cada, que já estão se 
formando”, afirma José Carlos.

Afim de divulgar o aprendizado e repassar o 
conhecimento obtido à sociedade, “após as au-
las teóricas, esperamos poder levar essas crian-
ças para o contato com o público em geral, re-
alizando  apresentações em locais onde houver 
eventos de notoriedade pública, como também 
em shoppings, praças públicas e instituições de 
ensino, em datas específicas e comemorativas”, 
finaliza José Carlos.

Remediar também é necessário
Outra manobra para repreender e, con-

sequentemente, impedir a prática de trotes ao 
SAMU, é a lei 14.738/12, chamada Lei do Tro-
te, de autoria da deputada estadual Rita Passos 
(PSD-SP), que está sendo regulamentada pelo 
poder executivo e entrará em vigor em poucas 
semanas (não vigorava até o fechamento desta 
edição). Segundo o texto inicial, a lei estabelece 
que o responsável pela linha telefônica que ori-
ginar o trote ao SAMU (192), à Polícia Militar 
(190) ou aos Bombeiros (193), receberá uma 
multa de R$ 1239,35. De acordo com a depu-
tada, a intenção da lei é inibir os trotes, que são 
tão prejudiciais a esses serviços de emergência.
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Projeto mostrando o interior de uma ambulância a crianças. (Foto: Samuzinho Santo André)

Revista em quadrinhos do Samuzinho. (Fonte: Samuzinho Santo André)


