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1. RESUMO 

O estudo teve como objetivo analisar a cobertura do serviço de 

atendimento móvel de urgência (SAMU - 192) no Município de São José do Rio 

Preto (SJRP) / SP. Trata-se de um estudo, quantiqualitativo, descritivo e 

retrospectivo, por meio de uma revisão integrativa da literatura e a cobertura do 

atendimento do SAMU na região de SJRP. Foi realizado um levantamento 

bibliográficos na base de dados da Scielo/Bireme, utilizando as palavras-chave: 

Atendimento Móvel de Urgência.  SAMU.  Central de Regulação de Urgências.  

Incluindo 19 artigos nacionais, publicados entre 2000/2016. Registrado no 

Núcleo de Atividades Acadêmicas Complementares (NAAC) nº 799 Iniciação 

Científica (IC) do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP).  Os resultados 

estão apresentados parcialmente na (Tabela 1) e a análise será apresentada 

em três eixos. O presente estudo é de suma relevância e justifica a dada 

importância na área de urgência e emergência no SAMU. 

Palavras-chave: Atendimento Móvel de Urgência. Atuação do enfermeiro no 

SAMU. Central de Regulação de Urgências. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) destina-se ao 

atendimento de 24 horas de urgência/emergências nas residências, locais de 

trabalho e vias públicas. O socorro é feito após chamada pelo telefone 192 e 

atendido por técnicos na central de regulação, que imediatamente transfere a 

ligação para o médico regulador, que faz o diagnóstico da situação e inicia 

orientando o paciente ou a pessoa sobre as primeiras ações (BRASIL, 2006).  

O SAMU deve ser chamado em casos de acidentes com vítimas, 

produtos perigosos, intoxicação, choque elétrico, crise hipertensiva, problemas 

cardiorrespiratórios, tentativa de suicídio e trabalho de parto, entre outros. 

Juntamente com o médico e o socorrista, o enfermeiro é responsável pela 

assistência, tendo como meta a reanimação e a estabilização do paciente no 

local de ocorrência e durante o transporte (AVELAR; PAIVA, 2010; THOMAZ; 

LIMA, 2000; BUENO; BERNARDES, 2010). 

Contudo, a cobertura do SAMU em SJRP/SP passou ser ampliada e 

regionalizada em 2012 para municípios, com repasse financeiro. Tendo como 



finalidade preservar a vida, os agravos das vítimas durante o socorro, a 

remoção e transporte.  

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral  

Analisar a cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU-192) no Município de São José do Rio Preto/SP. 

3.2 Objetivos específicos 

Classificar a cobertura do atendimento do SAMU por três eixos em 

SJRP/SP e região: primeiro eixo: cobertura do SAMU nos municípios; segundo 

eixo: atuação do enfermeiro no SAMU e terceiro eixo: repasse financeiro. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo, quantiqualitativo, descritivo e retrospectivo, por 

meio de uma revisão integrativa da literatura e a cobertura do atendimento do 

SAMU na região de SJRP.   Foi realizado um levantamento bibliográficos na 

base de dados da Scielo/Bireme, utilizando as palavras-chave: Atendimento 

Móvel de Urgência. SAMU. Central de Regulação de Urgências. Incluindo 19 

artigos nacionais, publicados entre 2000/2016. Registrado no Núcleo de 

Atividades Acadêmicas Complementares (NAAC) nº 799 Iniciação Científica 

(IC) do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP). Os resultados estão 

apresentados parcialmente na (Tabela 1) e a análise será apresenta em três 

eixos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O serviço teve como idealizador e primeiro coordenador o médico José 

Roberto Hansen. Contando com ambulâncias devidamente equipada na época, 

contava também com médico regulador nas 24 horas, para gerenciamento dos 

chamados, baseados em critérios técnicos precisos, com uma equipe de 

motoristas com formação em suporte básico de vida e enfermeiros 

especializados para o Atendimento Pré-hospitalar - APH (BRASIL, 2006).  

O SAMU foi inspirado no modelo francês de atendimento e emergências 

que foi implanto em 1986. No Brasil o processo de planejamento do SAMU 

começou em 1994 na cidade Campinas/SP. Assim, duas portarias entraram em 

vigor: a 1863GM, que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a 

qual tem como um de seus componentes o APH móvel, enquanto a segunda 



portaria, a 1864GM, oficializava a implantação do SAMU em municípios e 

regiões de todo o território brasileiro (BRASIL, 2003a; BRASIL, 2003b).  

O presente estudo é de suma relevância e justifica a dada importância 

na área de urgência e emergência no SAMU, no contexto de redução de 

morbimortalidade, mediante atendimento primário no local de ocorrência por 

equipe multiprofissional. 

 

6. RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta parcialmente a revisão integrativa por procedência 

do banco dados que foram encontrados na Scielo, relacionados à temática e 

com considerações relevantes.  Sendo possível classificar os três eixos 

propostos na cobertura do atendimento do SAMU em SJRP/SP e região: 

primeiro eixo: cobertura do SAMU em 31 municípios; segundo eixo: atuação do 

enfermeiro no SAMU e terceiro eixo: repasse financeiro. 

Tabela 1. Revisão parcial integrativa da literatura 

Proce- 
dência 

Autores Títulos dos artigos Periódico 
(vol, no, 
pág, ano). 

Considerações / Temática 

Scielo  SANTANA, J. 
C. B, BATISTA, 
C. E, DUTRA, 
B. S, et al. 

Perfil dos enfermeiros 
de um serviço de 
atendimento móvel de 
urgência. 

Rev. enfer. 
UFPE on 
line., 
Recife, 
7(7):4754-
60, jul.,2013 

É preciso que os enfermeiros 
aprofundem seus 
conhecimentos científicos e que 
apurem a técnica em cursos 
voltados para a realidade do 
atendimento pré-hospitalar 
móvel (APH). 

Scielo AVELAR, V. L. 
L. M.; PAIVA, 
K. C. M. 

Configuração identitária 
de enfermeiros de um 
serviço de atendimento 
móvel de urgência 

Rev. 
Brasileira 
de 

Enf.  2010, 

63 (6) 

Foram encontradas divergências 
nos relatos quanto às questões 
associadas aos relacionamentos 
entre os enfermeiros e os 
demais integrantes do SAMU. 
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