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RESUMO 

Os acidentes e violências estão entre as principais causas de mortalidade e morbidade da 

população jovem em todo o mundo, em especial nos países em desenvolvimento, e trazem 

grande demanda aos serviços de saúde. 

OBJETIVOS. O objetivo deste trabalho é avaliar o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), considerando os seguintes aspectos: examinar a viabilidade de construção 

de um modelo avaliativo do SAMU no município de Natal.  Identificar avanços e desafios da 

atenção pré-hospitalar às vítimas de acidentes e violências a partir de três perspectivas 

distintas: a dos gestores, a dos profissionais e a das vítimas, usuárias do serviço.   

MÉTODOS: Trata-se de um estudo qualitativo do tipo estudo de caso, na perspectiva de Yin. 

A primeira etapa foi constituída por um estudo de avaliabilidade do SAMU. Para a coleta de 

dados utilizou-se a análise documental e entrevistas do tipo semi-estruturadas, com 

informantes-chave. Para a validação dos indicadores optou-se pela utilização da Técnica de 

Consenso Delphi. A população do estudo foi constituída por gestores/chefias, trabalhadores e 

usuários do SAMU. No grupo dos usuários foram entrevistados 49 sujeitos, e no grupo de 

profissionais foram 21 sujeitos, além de três gestores. As entrevistas foram gravadas, 

transcritas e posteriormente analisadas através da ultilização do software ALCESTE
®
 que fez 

a análise lexical quantitativa e a análise hierárquica descendente. Também foi utilizada a 

análise de conteúdo de Bardin. As coletas ocorreram entre dezembro de 2014 e fevereiro de 

2015. 

RESULTADOS. O programa foi descrito e foram elaborados o modelo lógico e a matriz de 

relevância dos indicadores caracterizando os elementos estruturantes do mesmo; ocorreu a 

definição de indicadores de estrutura e de processo, além das perguntas avaliativas. O corpus 

foi categorizado em quatro classes: desafios da regulação e encaminhamento das vítimas, 

desafio de políticas educacionais, protocolos e fragilidades dos registros e educação 

permanente. 

CONCLUSÕES. O SAMU na atenção às vítimas de acidentes e violências é avaliável. 

Algumas limitações na operacionalização de vários dos componentes elencados foram 

detectadas, como: a ausência de mecanismos de mobilização social, ações pontuais de 

promoção em saúde e a utilização incipiente de indicadores de saúde produzidos pelo próprio 

serviço e, por fim, a ausência de mecanismos de controle social. A disponibilidade observada 

tanto na gestão municipal, quanto na equipe de profissionais que compõe o serviço, 

contribuíram para o desenvolvimento do estudo. A população, na sua maioria, relatou grande 

satisfação pelo atendimento recebido, elogiou a atenção, o acolhimento e a atitude 

profissional das equipes. Quanto às dificuldades, alguns usuários relataram angústia e 

sofrimento na espera pelo resgate, e desconforto no deslocamento pelo calor no interior dos 

veículos. Os profissionais se mostraram comprometidos e satisfeitos, apontando avanços na 

existência de equipes completas, equipamentos e infraestrutura adequados. Apresentam como 

desafios: a necessidade de políticas educacionais voltadas à prevenção de acidentes e 

violência, implantação de protocolos clínicos, fortalecimento da regulação e articulação com a 

rede hospitalar, e valorização e fixação dos recursos humanos.  

 

Palavras-chaves: Serviços Médicos de Urgência; acidentes de trânsito; violência; 

 



 

10 

 

 
 

 LISTA DE QUADROS, FIGURAS E TABELAS 

Tipo Nome Página 

MÉTODO 

Quadro 1  Portarias analisadas no estudo. 18 

Artigo 1 

Figura 1 Modelo Lógico proposto para a avaliação do SAMU, 

Natal/RN, 2015. 

31 

Quadro 1 Matriz de relevância de indicadores SAMU, Natal/RN, 2015. 33 

Artigo 2 

Quadro 1 Análise dos vocábulos do corpus. Relatório ALCESTE  

 

46 

Figura 1 Síntese da análise do ALCESTE. Dupla classificação 

descendente utilizada, com o detalhamento dos eixos e 

classes. 

47 

Artigo 3 

Quadro 1 Análise dos vocábulos do corpus. Relatório ALCESTE  

 

65 

Figura 1 Síntese da análise do ALCESTE. Dupla classificação 

descendente utilizada, com o detalhamento dos eixos e 

classes. 

66 

   



 

11 

 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

SAMU Serviços de Atenção Móvel de Urgência 

NEP  Núcleo de Educação Permanente 

PNRMAV Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências 

PNAU Política Nacional de Atenção às Urgências 

RAU Rede de Atenção às Urgências 

ATT  Acidentes de Transporte Terrestre 

USB Unidade de Suporte  

USA Unidade de Suporte Avançado 

ACLS Advanced Cardiac Life Support 

PHTLS Pre-Hospital Trauma Life Support Course 

PALS Pediatric Advanced Life Support 

ALCESTE
®
 Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rcseng.ac.uk/courses/course-search/phtls.html


 

12 

 

 
 

SUMÁRIO 

Dedicatória vi 

Agradecimentos vii 

Resumo viii 

Lista de quadros, figuras e tabelas ix 

Lista de siglas e abreviaturas x 

1 INTRODUÇÃO 12 

2 JUSTIFICATIVA 14 

3 OBJETIVOS 15 

3.1 - Objetivo geral 15 

3.2 Objetivos específicos  15 

4 MÉTODO 15 

4.1 – Desenhos do estudo 15 

4.2 – Cenário  16 

4.3 – População e amostra  16 

4.3.1 – Entrevista com gestor e chefias 17 

4.3.2 – Entrevista com o grupo de trabalhadores do SAMU 17 

4.3.3 – Entrevista com vítimas usuárias do SAMU 17 

4.4 – Análise documental da legislação 18 

4.5  – Procedimentos de Análise dos Dados   19 

4.5.1 –  Estudo de Avaliabilidade 19 

4.5.2 –  Estudo de Caso  20 

4.6  – Aspectos Éticos 21 

5 ARTIGOS PRODUZIDOS 23 

   5.1 – Artigo 1 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ÀS 

VÍTIMAS DE ACIDENTES E VIOLÊNCIAS: ESTUDO DE AVALIABILIDADE 

23 

   5.2 – Artigo 2 - AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR ÀS 

VÍTIMAS DE ACIDENTES E VIOLÊNCIAS 

42 

   5.3 – Artigo 3 - AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 

DE URGÊNCIA NA PERCEPÇÃO DAS VÍTIMAS  

59 

6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 75 

   REFERÊNCIAS  79 

   APÊNDICES 82 

   ANEXOS 88 



 

13 

 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 As lesões ocasionadas por causas externas afetam mais de cinco milhões de pessoas 

anualmente, gerando demandas por hospitalizações, atendimentos ambulatoriais, de urgência 

e emergência, além das necessidades de recuperação e reabilitação em todo o mundo. As 

mortes por causas externas representam cerca de 9% da mortalidade mundial
1, 2,3

.  

 O United Nations Office on Drugs and Crime, órgão das Nações Unidas que ajuda 

seus países membros no enfrentamento das ameaças representadas pelas drogas, crimes e o 

terrorismo, estimou que as mortes resultantes de homicídios dolosos passaram de 437 mil 

casos em 2012, em todo o planeta. O continente Americano foi onde se registrou a maior 

parte desses eventos (36%). O Brasil, que isoladamente registrou 42.416 mortes, responde por 

9,7% dos assassinatos registrados em todo o mundo
4
.  

 Enquanto a taxa global de mortes violentas está em torno de 6,2/100 mil, no Brasil 

esta taxa é de 21,9/100. Entretanto, vale ressaltar a grande disparidade existente entre os 

Estados da Federação
5
.  

 Outro evento bastante preocupante são os agravos relacionados aos acidentes de 

transporte terrestre (ATT). No Brasil, em 2011, foram 43.256 mortes, sendo que o maior 

crescimento observado da última década foi no grupo dos motociclistas. Em 2001 morreram 

4.541 motociclistas, o que correspondeu a uma taxa de 2,6/100 mil. Em 2011 foram 14.666, 

elevando esta taxa para 7,6/100 mil. A taxa de internações de motociclistas entre 2002 e 2012, 

aumentou em 288,7%. O total de internações realizadas pelo SUS em 2012, causadas pelos 

ATT somaram 159.152 casos. Destas, 88.438 envolviam motociclistas, resultando em uma 

taxa de 45,6/100 mil, no Brasil
6
.  

 O Rio Grande do Norte, estado da Região Nordeste do País, em 2012 foi considerado 

o nono mais violento, com uma taxa de 28,8/100 mil. Na capital, a cidade do Natal, a 

violência cresceu assustadoramente na última década. Entre 2002 e 2012 os óbitos cresceram 

180,3%, ao contrário da maioria das capitais, que observaram uma redução nesta taxa. A taxa 

de óbitos por arma de fogo em Natal, em 2012, foi de 50,4/100 mil, sendo considerada a 

quinta capital mais violenta do País
5
. O estado apresentou uma taxa de 70,9/100 mil no ano de 

2012. Fato que explica em parte a sobrecarga dos serviços de atenção pré-hospitalar, bem 

como toda a Rede de Atenção às Urgências no estado e no município
5
.  

 As urgências decorrentes das causas externas estão entre os principais agravos que 

acometem a população jovem e adulta brasileira e repercute de forma contundente em todo o 

sistema de saúde do País
7, 8

. 
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Pesquisas internacionais têm analisado os serviços de emergência e atenção pré-

hospitalar às vítimas de acidentes e violências. Estes estudos apresentaram distintas 

estratégias de estruturação e organização dos serviços, bem como critérios de classificação de 

risco e de atenção às vítimas
9, 10,11

. 

 O Estado brasileiro tem buscado dar respostas às demandas de atenção em saúde às 

vitimas de acidentes e violências. Vale ressaltar a consolidação da Política Nacional de 

Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências em 2001
12

, e a Política Nacional de 

Promoção da Saúde, de 2006, reeditada em 2014
13

, mas que já trazia um enfoque especial 

para estratégias de redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, na prevenção da 

violência e no estímulo à cultura de paz, além de atualizar a política, com destaque para a 

busca da mobilidade, da sustentabilidade, ambientes e práticas saudáveis e o fortalecimento 

das redes de atenção. 

 Dentre estas ações, destacam-se a sistematização, ampliação e consolidação do 

atendimento pré-hospitalar móvel. A estruturação do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU)
14

 ocorreu de forma heterogênea, inicialmente nas capitais e cidades de 

grande porte e, posteriormente, ocorreu a interiorização dos serviços. O cofinanciamento 

federal foi um importante elemento indutor
15, 16

. As vítimas demandam pelos serviços do 

SAMU, bem como necessitam da continuidade da atenção através dos demais serviços 

hospitalares de urgência e emergência e também aqueles de reabilitação. 

A estruturação e consolidação do SAMU foi uma das estratégias de enfrentamento 

desta problemática a partir de 2003
14, 15,16

. Anteriormente já existiam serviços similares em 

algumas capitais e cidades de grande porte, que atuavam de forma isolada. O SAMU alcançou 

uma cobertura populacional de 53,9% em 2009
14

.  

O SAMU caracteriza-se por prestar socorro às pessoas em situações de agravos 

urgentes, de natureza clínica ou traumática, nas cenas em que esses agravos ocorrem, 

garantindo atendimento precoce, adequado ao ambiente pré-hospitalar e ao acesso ao Sistema 

de Saúde.
  

As vítimas demandam pelos serviços de atenção pré-hospitalar, bem como pelos 

demais serviços hospitalares de urgência e emergência e também aqueles de reabilitação
14, 

16,17
, entretanto são escassos os estudos que avaliam os serviços a partir da perspectiva dos 

seus usuários. 

Assim, são pertinentes as seguintes questões que orientam este estudo: Considerando a 

atenção às vítimas de acidentes e violências, o SAMU é avaliável? É viável a construção de 

um modelo avaliativo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no município 
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de Natal, com a elaboração do modelo lógico, da matriz de medidas e julgamento, contendo 

recomendações necessárias com vistas a posteriores estudos avaliativos? Qual é a percepção 

dos profissionais médicos, enfermeiros socorristas e reguladores do SAMU, em relação aos 

serviços prestados à população, vítimas de acidentes e violências? Como os usuários que 

foram socorridos pelas equipes do SAMU na cidade do Natal/RN avaliam o atendimento 

recebido? Quais são possibilidades e sugestões para o enfrentamento dos acidentes e 

violências?  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O papel do SAMU está bem definido a partir das portarias ministeriais, que respaldam 

nos municípios e estados a estruturação e funcionamento do SAMU - 192. A regulamentação 

e o detalhamento são bastante favoráveis na medida em que permitem o estabelecimento de 

parâmetros de organização, ordenação das estruturas e modelos de atenção pactuados.  

Na prática, os serviços estabelecidos nos municípios variam de acordo com os 

investimentos realizados, além das políticas locais específicas em relação às várias questões 

pertinentes ao funcionamento do serviço SAMU. A título de exemplo, os municípios e 

estados têm autonomia para a contratação de recursos humanos, através da realização de 

concurso ou para a contratação de profissionais temporários ou, ainda, estabelecendo 

convênios. Da mesma forma, a aquisição de imóvel e construção de estruturas específicas 

para o funcionamento do SAMU ou o aluguel de imóveis são deliberações da gestão local. 

Esta dinâmica local que permeia o funcionamento e a estruturação dos serviços traz 

particularidades e peculiaridades aos serviços, apesar das normatizações e recomendações.  

Vale destacar alguns dos importantes estudos avaliativos sobre o SAMU. Outro estudo 

de caráter multicêntrico analisou a implantação do serviço em cinco capitais brasileiras
17

. 

Outro estudo avaliativo analisou a questão da regulação e da integralidade no Rio de 

Janeiro
18

. Outra pesquisa realizou uma avaliação da Rede de Atenção às Urgências na região 

metropolitana de Recife, quando uma das subdimensões elencadas foi o serviço SAMU, com 

a construção de indicadores para o acompanhamento deste
19

. Um estudo analisou a satisfação 

profissional da equipe de enfermagem do SAMU/Natal, em 2009
20

. E, por fim, outro analisou 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência na atenção às urgências psiquiátricas
 21

.   
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A perspectiva da avaliação a partir da análise dos usuários é pouco usual, da mesma 

forma a avaliação participativa, com a contribuição das equipes que compõem o SAMU, no 

processo de análise e de reconhecimento do próprio serviço, não são comuns.  

Acredita-se, portanto, que os resultados dessa pesquisa possam contribuir com o 

SAMU e com a gestão municipal, na avaliação do serviço, na análise do serviço público, 

naquilo que é realizado e é ofertado aos munícipes, aos usuários do Sistema de Saúde, em 

todos os aspectos da temática abordada. Pode-se elucidar as questões apresentadas no estudo 

de caso e nas proposições ora apresentadas.   

 

3 OBJETIVOS 

3.1 - Objetivo geral 

- O objetivo deste trabalho é avaliar a implementação do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência às vítimas de violências em Natal, Brasil.  

 

3.2 Objetivos específicos  

- Discutir a avaliabilidade e elaborar um modelo teórico e lógico para avaliação do SAMU; 

- Analisar os avanços e desafios do serviço na percepção de profissionais, gestores e vítimas 

socorridas;  

- Propor algumas recomendações para melhoria da qualidade do serviço. 

 

4 MÉTODO 

  

4.1 – Desenhos do estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa com o método de Estudo de Caso na perspectiva 

de Yin
22

 que permite explorar, descrever e explicar um fenômeno contemporâneo (Atenção 

pré-hospitalar às vítimas de acidentes e violências), em um contexto (SAMU, Natal/RN, 

Brasil), sobre o qual o pesquisador tem pouco controle e pressupõe a implicação pessoal do 

investigador no estudo, permitindo abordagens qualitativas e quantitativas, com a utilização 

de diferentes métodos.   

Neste trabalho, o Estudo de Caso utilizou abordagem qualitativa, incluindo análise 

documental 
23 

e entrevistas.  
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4.2 – Cenário  

 

 A pesquisa foi realizada em Natal/RN, Brasil, entre fevereiro de 2014 a junho de 2015. 

O município está localizado no Nordeste brasileiro, com 850.00 habitantes
24

. Natal está entre 

as capitais com a maior taxa de crescimento de crimes violentos na última década
5, 6

.  

As entrevistas foram aplicadas em locais distintos, considerando-se os melhores locais 

para os encontros com os respectivos entrevistados, a saber: a entrevista com o secretário 

municipal de saúde aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. As 

entrevistas com a coordenação do SAMU e do Núcleo de Educação Permanente (NEP), bem 

como com os trabalhadores do SAMU foram realizadas na sede central do SAMU. Aquelas 

com os usuários, vítimas de acidentes e violências, resgatadas pelo SAMU ocorreram no 

principal serviço de referência para urgências e emergências, o Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel, também em Natal.  Em pesquisa realizada no SAMU Metropolitano de Natal (RN), 

foram analisados os atendimentos no primeiro semestre de 2009. No período o SAMU fez 

4.092 atendimentos. Destes, 46,38% relacionados às urgências traumáticas, provenientes de 

acidentes e violências. A maioria das vítimas era do sexo masculino (62,59%), com uma 

concentração na faixa etária que corresponde dos 20 a 29 anos (22,12%)
25

. 

 

4.3 – População e amostra  

  

 A amostra foi intencional, com 73 sujeitos entrevistados. Destes, três eram 

gestores/chefias: o secretário municipal de saúde, o coordenador do SAMU municipal e o 

coordenador no Núcleo de Educação Permanente (NEP). O grupo de profissionais foi 

constituído por 21 profissionais entre médicos e enfermeiros a partir dos critérios de inclusão: 

ser profissional de nível superior (médico ou enfermeiro), que tivesse pelo menos um ano de 

atividade no serviço e que atuasse tanto no resgate quanto na regulação, correspondendo a 

25,9% dos 81 profissionais de nível superior que atuavam no SAMU, com um tempo de 

trabalho variando entre 1 e 12 anos, na média de 3,5 anos de trabalho.  

Por fim, o grupo das vítimas, foram realizadas 49 entrevistas com indivíduos, maiores 

de 18 anos sendo excluidas aquelas menores de idade desacompanhadas, não socorridas pelo 

SAMU ou que por qualquer motivo não quiseram participar da pesquisa. A amostra foi 

composta por 42 homens e 7 mulheres, com idade mínima de 18 anos e máxima de 88 anos 

média de 37,9 anos. O tamanho das amostras foi determinado pelo grau de saturação, ou seja, 



 

18 

 

 
 

após a verificação de que ocorriam repetições dos conteúdos das falas e não se apresentavam 

novos temas no discurso
26

. 

 

4.3.1 – Entrevista com gestor e chefias 

 

 Todas as entrevistas foram do tipo semiestruturada,  previamente agendadas. O 

secretário municipal de saúde, o coordenador do SAMU municipal e o coordenador no 

Núcleo de Educação Permanente (NEP). As questões norteadoras: Quais são os principais 

avanços e desafios no desenvolvimento das atividades do SAMU? Como está a questão de 

infra estrutura e de recursos humanos no serviço? Quais as estratégias para o enfrentamento 

do grande número de vítimas de acidentes e violências na cidade? Como avalia a atuação da 

central de regulação, o NEP e as ações desenvolvidas pelas equipes? 

 

4.3.2 – Entrevista com o grupo de trabalhadores do SAMU 

 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas previamente agendadas, na sede do 

SAMU. O roteiro constou do perfil dos entrevistados (sexo, tempo de serviço e profissão) e as 

questões norteadoras: O que considera de mais relevante e os maiores desafios para o SAMU? 

Quais as suas sugestões para o enfrentamento do grande número de vítimas de acidentes e 

violências? Todas foram gravadas, tiveram uma duração média de quinze minutos. Em 

seguida foi feita a devolutiva aos entrevistados, para conferência dos conteúdos aos sujeitos 

participantes. As vinte e uma entrevistas resultaram em trezentos e dezesseis minutos de 

gravação e posteriormente foram transcritas e analisadas. 

 

4.3.3 – Entrevista com vítimas usuárias do SAMU 

 

 Com a população de usuários do SAMU foram realizadas entrevistas semiestruturadas. 

Foi utilizado um roteiro para as entrevistas, constituído de duas partes: na primeira foi 

registrado o perfil dos entrevistados - sexo, idade, profissão, escolaridade, tipo de agravo. Na 

segunda parte, foram elaboradas as seguintes questões norteadoras para a condução da 

entrevista: O que aconteceu com você? Sabe descrever o evento? Como foi o resgate do 

SAMU? Como foi o atendimento desde a chegada ao local, até a entrada no hospital? Quais as 

suas sugestões para o enfrentamento do grande número de vítimas de acidentes e violências? 

Os critérios de inclusão foram: ter sido vítima de acidentes ou violências e ter sido socorrido 
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pelo serviço SAMU; que se disponibilizasse a participar da pesquisa. Os critérios de exclusão 

foram: ter sido socorrido por outras causas externas ou clínicas; terem chegado ao serviço 

hospitalar por outro meio que não o SAMU; ou terem vindo de outro município. A pesquisa 

foi realizada no principal serviço de referência para urgências do Estado do Rio Grande do 

Norte, o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no período entre dezembro de 2014 e 

fevereiro de 2015. Optou-se por uma amostra intencional, constituída por 49 indivíduos, 

sendo 42 homens e sete mulheres, com idade entre 18 anos e 88 anos, e na média de 37,9 

anos. 

 

4.4 – Análise documental da legislação 

 

Os documentos sobre a legislação foram selecionados, tendo como eixos aqueles que 

tratassem da organização e estruturação do SAMU. Elegeram-se três elementos: a organização 

das equipes de resgate, o funcionamento e atendimento da central de regulação médica e a 

estruturação e funcionamento no Núcleo de Educação Permanente (NEP). 

 Esta etapa do estudo se deu a partir da análise da Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências
12

. Esta Política estabeleceu as bases legais e 

conceituais para os serviços de urgência e emergência, incluindo a atenção pré-hospitalar. 

Trata-se de um documento bastante completo que serviu de base para a estruturação do 

SAMU.  

 Foram analisadas as portarias apresentadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Portarias analisadas no estudo SAMU.  

Portarias  Descrição dos documentos 

Portaria nº 737/2001 GM/MS
12

. Aprova a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências. 

Portaria nº 5055/2004 GM/MS
27

. Institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 

SAMU, em Municípios e regiões do território nacional. 

Portaria nº 1600/2011 GM/MS
28

. 
Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e 

institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Portaria nº 1010/2012 GM/MS
29

. 

Redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central 

de Regulação das Urgências, componente da Rede de 

Atenção às Urgências. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2001,2204,2011,2012. 
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4.5 Procedimentos de Análise dos Dados   

4.5.1 Estudo de Avaliabilidade 

 

Inicialmente foi elaborado um modelo lógico, cuja finalidade foi demonstrar os 

aspectos que fundamentam o SAMU, de forma sistemática, através do detalhamento das 

atividades desenvolvidas, dos resultados esperados e as relações entre os setores e atores que 

constituem o serviço. 

Após a construção do modelo lógico, procedeu-se a elaboração da matriz de relevância 

dos indicadores. Os indicadores foram validados através da utilização da Técnica de Consenso 

Delphi, momento no qual foram convidados oito pesquisadores e especialista na área30. 

  Os documentos analisados constituem as bases legais para o funcionamento e a 

estruturação do SAMU em âmbito nacional, bem como estabelece os alicerces para o 

enfrentamento dos agravos decorrentes dos acidentes e violências, dentre outros. Com a 

formulação da política nacional e as portarias foi possível reconhecer a teoria que subsidia a 

lógica do modelo de atenção presente no serviço, a partir da identificação e detalhamento da 

organização administrativa e de gestão, bem como a descrição e detalhamento de todos os 

componentes das equipes multiprofissionais que atuam.  

 A apreciação da versão preliminar do modelo lógico, que objetivou checar os 

componentes e se o diagrama proposto representava a lógica do programa, foi realizada com 

médico chefe do SAMU e o enfermeiro coordenador do Núcleo de Educação Permanente 

(NEP), na sede do serviço, e o e o secretário municipal de saúde, na sede da Secretaria 

Municipal de Saúde. Foram utilizadas as entrevistas semiestruturadas com um roteiro 

proposto por Mclaughlin e Jordan31. 

 Durante o processo de construção da matriz de perguntas avaliativas, foram levados 

em consideração os seguintes eixos:  

 Infraestrutura,  

 processo de trabalho e resultados,  

 central de regulação,  

 equipe de gerência e Núcleo de Educação Permanente (NEP).  

 

 Foram contatados participantes, especialistas na área e profissionais que atuam nos 

serviços. Aqueles que concordaram em participar do estudo, tiveram disponibilizada uma 

plataforma digital, através da qual tiveram acesso à matriz de indicadores. No sistema era 
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possível  ser feita a classificação hierárquica de relevância para cada um dos indicadores 

propostos. O valor 1 significaria que o critério/indicador apresentava baixa relevância, 

enquanto que o valor 5 expressaria uma grande relevância.  Ao profissional foi permitido 

sugerir outros critérios, modificar aqueles propostos inicialmente. A matriz foi encaminhada 

para cada profissional via correio eletrônico, constando maiores esclarecimentos sobre a 

pesquisa, seus objetivos, garantia de anonimato e retorno dos resultados. 

 A matriz foi apreciada por oito profissionais da Saúde com atuação no SAMU e 

pesquisadores da área, tendo sido solicitado a cada avaliador atribuísse um valor para cada 

critério/indicador. Por fim, realizou-se o painel de especialistas para consolidação e análise 

dos dados, mediante consenso entre os pares, dos critérios selecionados. Ao final, a matriz foi 

validada e aprovada por profissionais e pesquisadores.  

A matriz de perguntas avaliativas foi elaborada com base na pesquisa bibliográfica e 

no modelo lógico do programa. Na fase convergente as perguntas foram direcionadas ao foco 

da avaliação (implantação do Serviço Móvel de Urgência SAMU) considerando as perguntas 

inicialmente formuladas no projeto de pesquisa, que se referem às indagações e inquietações 

dos pesquisadores e as entrevistas com os interessados na avaliação (fase divergente) 32.  

4.5.2 Estudo de Caso  

 

 Primeiramente as entrevistas, foram gravadas em meio digital e posteriormente foram 

transcritas e categorizadas. Após a transcrição, optou-se como estratégias de tratamento dos 

dados coletados, por dois procedimentos de análise, como será detalhado a seguir.  

Em seguida procedeu-se à análise lexical por contexto através da utilização do 

software Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte - ALCESTE
®
, 

versão 4.9, criado por Reinert
33

. O programa analisa os conteúdos essenciais contidos no 

conjunto das entrevistas. A análise é feita a partir das Unidades de Contexto Inicial (UCI): 

determinadas pelo pesquisador e pela natureza da pesquisa.  

Optou-se pela associação da análise do ALCESTE com a análise de conteúdo na 

perspectiva de Bardin
34

. A análise de conteúdo é um recurso metodológico que permite a 

categorização e a consolidação das classes, que são estruturadas a partir da correspondência 

entre a significação, à lógica do senso comum e a orientação teórica do pesquisador. A 

proposta foi buscar, a partir desta associação, níveis mais profundos de análise, a fim de 

ultrapassar o que foi manifestado nas falas. Buscou-se, para tanto, estabelecer as categorias 

com as estruturas sociais do problema de pesquisa.  
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Para categorização e análise realizou-se uma leitura guiada de todas as entrevistas 

realizadas, onde foram observadas as frequências e o aparecimento de temas, tipos de 

enunciados e conteúdos.  

Os passos seguintes foram, inicialmente, uma leitura flutuante de todas as entrevistas 

transcritas, para assimilar o conteúdo do material em sua relação com os pressupostos teóricos 

e objetivos do estudo. Nesse processo, agruparam-se os discursos que continham palavras 

idênticas ou com proximidade semântica para construção de unidades de significado 

encontradas nas falas dos sujeitos, instituindo, portanto, as categorias de análise que serão 

descritas.  

Por fim, foi solicitado a quatro consultores ad hoc que colaborassem na definição dos 

nomes dos eixos e das classes. Os nomes dos eixos e classes finais foram decididos em 

conjunto com o autor a partir das sugestões dos consultores. As classes contribuíram para o 

detalhamento e ordenação dos conteúdos analisados e observados e estão apresentadas nos 

artigos.  

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

O desenvolvimento do estudo seguiu as diretrizes da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, em vigor à época da coleta, que regulamenta as normas aplicadas às 

pesquisas que envolvem, diretamente ou indiretamente, seres humanos. 

 Precedendo o trabalho de campo, o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado no 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o número 

005/2011 (Anexo 1). As informações sobre a pesquisa (identificação do pesquisador(a), 

objetivos de estudo, relevância, metodologia) foram repassadas aos participantes que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 4) em que os mesmos 

atestaram a voluntariedade de participação no estudo, a retirada, a qualquer momento, da 

pesquisa, sem prejuízos pessoais ou profissionais, garantia de esclarecimentos antes, durante e 

depois da pesquisa e a autorização da divulgação dos resultados no relatório da pesquisa.  

Foi garantido o sigilo de informações e o anonimato em qualquer forma de divulgação 

dos resultados. Para dar cumprimento a esse requisito, as fitas e suas transcrições serão 

mantidas pelo pesquisador, evitando a manipulação dos dados por técnicos exteriores à 

pesquisa e o vazamento acidental de informações que possam vir a comprometer os 

participantes. As transcrições e informações dos instrumentos serão guardadas por um período 
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de cinco anos, após a finalização do estudo, como preconiza a Resolução 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde.   

Ainda para a garantia do anonimato, os entrevistados não são identificados 

individualmente, sendo as falas identificadas como Suj_1, Suj_2, etc. 
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS   

 

 

5.1 - Artigo 1 

 

O Artigo “SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE 

ACIDENTES E VIOLÊNCIAS: ESTUDO DE AVALIABILIDADE” foi enviado ao 

periódico REVISTA LATINO AMERICANA DE ENFERMAGEM, que possui fator de 

impacto 0,633 e Qualis B3 para Medicina II e A2 para Saúde Coletiva. 

  

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ÀS VÍTIMAS DE 

ACIDENTES E VIOLÊNCIAS: ESTUDO DE AVALIABILIDADE  

Oswaldo Gomes Corrêa Negrão 

Ardigleusa Alves Coêlho 

Claudia Santos Martiniano 

Severina Alice da Costa Uchôa 

 

RESUMO: 

Objetivo:  

Examinar a viabilidade de construção de um modelo avaliativo do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), no município de Natal.  

Método:  

Estudo de avaliabilidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no período de 

fevereiro de 2014 a junho de 2015, em Natal, Rio Grande do Norte. Para a coleta de dados 

utilizou-se a análise documental e entrevistas com informantes-chave. Para a validação dos 

indicadores optou-se pela utilização da Técnica de Consenso Delphi.  

Resultado:  

O programa foi descrito e foram elaborados o modelo lógico e a matriz de relevância dos 

indicadores, caracterizando os elementos estruturantes do programa; ocorreu a definição de 

indicadores de estrutura e de processo, além das perguntas avaliativas.  

Conclusão:  

 O SAMU na atenção às vítimas de acidentes e violências é avaliável. Há algumas limitações 

na operacionalização de vários dos componentes elencados, como a ausência de mecanismos 

de mobilização social, ações pontuais de promoção em saúde e a utilização incipiente de 

indicadores de saúde produzidos pelo próprio serviço e, por fim a ausência de mecanismos de 
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controle social. A disponibilidade observada tanto na gestão municipal, quanto a equipe de 

profissionais que compõe o serviço, contribuíram com o desenvolvimento do estudo. 

 

Palavras-chaves: Estudo de Avaliabilidade. Atenção pré-hospitalar. Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência. Acidentes. Violências. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As lesões ocasionadas por causas externas afetam mais de cinco milhões de pessoas 

anualmente em todo o mundo, o que representa cerca de 9% da mortalidade mundial
1

. Causam 

também danos a outros milhões de sobreviventes, gerando demandas por hospitalizações, 

atendimentos ambulatoriais, de urgência e emergência, além das necessidades de recuperação 

e reabilitação
1, 2,3

.  

 O United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), órgão das Nações Unidas 

que ajuda seus países membros no enfrentamento da ameaça representada pelas drogas, 

crimes e terrorismo estimou que as mortes resultantes de homicídio doloso passaram de 437 

mil casos em 2011, em todo o planeta. O continente americano foi onde se registrou a maior 

parte desses eventos (36%). O Brasil, isoladamente, registrou 42.416 mortes e responde por 

9,7% dos assassinatos registrados em todo o mundo
4 

.  

 Enquanto a taxa global de mortes violentas está em torno de 6,2/100 mil, no Brasil 

esta taxa é de 21,9/100 mil. Outro evento bastante preocupante são os agravos relacionados 

aos Acidentes de transporte Terrestre (ATT). No Brasil, em 2011 foram 43.256 mortes, sendo 

que o maior crescimento observado da última década foi no grupo dos motociclistas. Em 2001 

morreram 4.541 motociclistas, o que correspondeu a uma taxa de 2,6/100 mil e em 2011 

foram 14.666, elevando esta taxa para 7,6/100 mil. A taxa de internações de motociclistas 

entre 2002 e 2012, aumentou em 288,7% 
5

. 

 O total de internações realizadas pelo SUS em 2012, causadas pelos ATT somaram 

159.152 casos. Destas, 88.438 envolviam motociclistas, resultando em uma taxa de 45,6/100 

mil, no Brasil. No Rio Grande do Norte essas taxas são ainda mais robustas, chegaram a 

70,9/100 mil no ano de 2012. Fato que explica em parte a sobrecarga dos serviços de atenção 

pré-hospitalar, bem como em toda a Rede de Atenção às Urgências no estado e no município
6.

 

 As urgências decorrentes das causas externas estão entre os principais agravos que 

acometem a população jovem e adulta brasileira e repercute de forma contundente em todo o 
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sistema de saúde do País
7

. Diante deste quadro, em 2004 foi instituído o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
8

. 

No ano de 2011, foi instituída a Rede de Atenção às Urgências (RAU), que 

estabeleceu várias diretrizes com o intuito de organizar o sistema de atenção às urgências e 

emergências no País. Dentre elas, vale ressaltar duas: aquela que visa garantir a 

universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências relacionadas às causas 

externas (traumatismos, violências e acidentes). E, a outra, que trata do monitoramento e 

avaliação da qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho que investiguem a 

efetividade e a resolubilidade da atenção
9

.  

 Há pouco mais de uma década da estruturação do SAMU no País, os desafios 

continuam numerosos. É importante observar que na última década a distribuição dos 

acidentes e violências pouco se modificou. Ocorreu a diminuição dos registros em algumas 

regiões do País, em especial no Sudeste, enquanto que, em outras, como Norte e Nordeste, 

ocorreu o crescimento dos eventos violentos e dos acidentes, nas capitais, bem como nos 

municípios do interior
6, 10

. 

A morbidade decorrente das causas externas é crescente e a sobrecarrega os serviços 

de urgência e emergência repercutem na qualidade da atenção dispensada aos usuários dos 

serviços
11

. Na região metropolitana de Natal, bem como no SAMU Natal, as urgências 

clínicas são as principais ocorrências que demandam atendimentos, e os traumas decorrentes 

de acidentes e violências são a segunda causa
12

.  

 Poucos estudos avaliativos têm se debruçado sobre o SAMU, como é o caso do estudo 

que analisou a implantação do serviço em cinco capitais brasileiras
7

, e do estudo avaliativo 

que analisou o SAMU e a regulação e a integralidade segundo os gestores nas três esferas de 

governo no SAMU no Rio de Janeiro
13

. Outro estudo de avaliabilidade na análise da Rede de 

Atenção às Urgências na região metropolitana de Recife, quando umas das subdimensões 

elencadas foi o serviço SAMU, com a construção de quatro indicadores para o 

acompanhamento do serviço
14

. 

 Neste sentido, o presente artigo pretende examinar a viabilidade de construção de um 

modelo avaliativo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no município de 

Natal.    
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MÉTODO 

 

 O estudo de avaliabilidade (EA) ou de pré-avaliação é constituído por um conjunto de 

procedimentos que precedem a etapa da avaliação propriamente dita.  A finalidade é propiciar 

um ambiente mais favorável para a avaliação
15

. O EA permite que a etapa seguinte, a 

avaliação, seja desenvolvida com maior facilidade, maximizando seus potenciais e 

favorecendo também a racionalização de recursos, frequentemente escassos para o processo 

avaliativo
16

. O EA de um serviço vai determinar o quão avaliável ele é, naquele momento, 

ajudando a determinar os propósitos e o foco avaliativo, permitindo um entendimento 

aprofundado sobre o objeto. O EA busca, através de avaliações e críticas, uma descrição 

coerente de um plano para a avaliação que se seguirá, tornando-a mais consistente e com 

maior credibilidade
17

. 

 Os objetivos do EA são: descrever o serviço, identificando objetivos, metas e recursos; 

desenvolver os modelos, lógico e teórico, e propor as perguntas para a avaliação. Esses itens 

são considerados fundamentais para a caracterização do processo de avaliação apontando para 

sua utilidade e oportunidade
18

. 

Este é um estudo de avaliabilidade ou pré-avaliação
15

 que examinou a viabilidade de 

construção de um modelo avaliativo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Foi 

realizado no período de fevereiro de 2014 a junho de 2015, em Natal, Rio Grande do Norte.  

Inicialmente foi elaborado um modelo lógico, cuja finalidade foi demonstrar os 

aspectos que fundamentam o SAMU de forma sistemática, através do detalhamento das 

atividades desenvolvidas, dos resultados esperados e as relações entre os setores e atores que 

constituem o serviço. 

Durante o processo de elaboração e construção do modelo lógico, é imprescindível que 

existam momentos de revisão e, sempre que necessário, sejam feitas as readequações 

pertinentes, para a incorporação de novos aspectos não percebidos inicialmente, ou mesmo 

para a exclusão de elementos identificados posteriormente como desnecessários ou 

redundantes. O intuito é que o modelo lógico, desde a sua elaboração inicial, possa ser 

percebido como uma ferramenta útil na fase de delimitação do foco da avaliação
19

.
 

Para estruturação do modelo lógico foram utilizadas as técnicas de análise documental 

e realizadas as entrevistas com informantes-chave. Na análise documental, foram incluídos os 

documentos técnicos institucionais disponíveis no site www.saude.gov.br, a saber: 1) Portaria 

MS/GM n.º 737/01 que instituiu a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências (PNRAV)
20

; 2) a Portaria MS/GM n.º 5.055/2004, que instituiu o 
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SAMU
8

; 3) a Portaria MS/GM n.º 2.657/2004 que descreve as atribuições da Central de 

Regulação Médica das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências
21

; 4) A 

Portaria MS/GM n.º 1.600/2011, que Reformulou a Política Nacional de Atenção às 

Urgências e instituiu a Rede de Atenção às Urgências (RAU) no SUS
22

; e 5) a Portaria 

MS/GM n.º 1.010/2012, que redefiniu as diretrizes para a implantação do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, e 

estabelece indicadores para a avaliação do SAMU
9

. 

 Os documentos analisados constituem as bases legais para o funcionamento e a 

estruturação do SAMU em âmbito nacional, bem como estabelecem os alicerces para o 

enfrentamento dos agravos decorrentes dos acidentes e violências, dentre outros. Com a 

formulação da política nacional e as portarias foi possível reconhecer a teoria que subsidia a 

lógica do modelo de atenção presente no serviço, a partir da identificação e detalhamento da 

organização administrativa e de gestão, bem como a descrição e detalhamento de todos os 

componentes das equipes multiprofissionais que atuam.  

 A apreciação da versão preliminar do modelo lógico, que objetivou checar os 

componentes e se o diagrama proposto representava a lógica do programa, foi realizada com 

médico chefes do SAMU e o enfermeiro coordenador do Núcleo de Educação Permanente 

(NEP), na sede do serviço, e o secretário municipal de saúde, na sede da Secretaria Municipal 

de Saúde, tendo sido utilizadas as entrevistas semiestruturadas com um roteiro proposto por 

Mclaughlin e Jordan
23

. 

 Após a construção do modelo lógico, procedeu-se à elaboração da matriz de relevância 

dos indicadores. Os indicadores foram validados através da utilização da Técnica de Consenso 

Delphi
24

, onde foram convidados oito pesquisadores e especialistas na área.  

 A elaboração da matriz de perguntas avaliativas considerou os seguintes eixos: 

infraestrutura, processo de trabalho e resultados, central de regulação, equipe de gerência e 

Núcleo de Educação Permanente (NEP). Os participantes receberam eletronicamente uma 

senha de acesso a uma plataforma digital, onde a matriz dos indicadores foi apresentada para 

que se procedesse à classificação hierárquica de relevância de cada um dos indicadores 

propostos.    

 A matriz foi apreciada por oito profissionais de saúde com atuação no SAMU e 

pesquisadores da área, tendo sido solicitado a cada avaliador que atribuísse um valor para 

cada critério/indicador. O valor um significaria que o critério/indicador apresentava baixa 

relevância, enquanto que o valor cinco expressaria uma grande relevância. Ao profissional foi 

permitido sugerir outros critérios, modificar aqueles propostos inicialmente. A matriz foi 
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encaminhada para cada profissional via correio eletrônico, constando maiores esclarecimentos 

sobre a pesquisa, seus objetivos, garantia de anonimato e retorno dos resultados. Por fim, 

realizou-se o painel de especialistas para consolidação e análise dos dados mediante consenso 

entre os pares dos critérios selecionados. Ao final, a matriz foi validada e aprovada por 

profissionais e pesquisadores.  

A matriz de perguntas avaliativas foi elaborada com base na pesquisa bibliográfica e 

no modelo lógico do programa. Na fase convergente as perguntas foram direcionadas ao foco 

da avaliação (implantação do Serviço Móvel de Urgência) considerando as perguntas 

inicialmente formuladas no projeto de pesquisa, que se referem às indagações e inquietações 

dos pesquisadores e as entrevistas com os interessados na avaliação (fase divergente)
25

.  

Em conformidade com a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, o projeto 

de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte sob o número 005/2011 CEP/UFRN, estando de acordo com a Resolução nº 

196/96 do Ministério da Saúde. Os autores declaram não possuir qualquer conflito de 

interesse.  

 

RESULTADOS 

 

 Uma característica bastante marcante nesta última década foi o crescimento dos 

eventos violentos, em especial nas capitais da Região Nordeste, como é o caso de Natal e das 

demais capitais com porte populacional similar. Enquanto que as grandes cidades, como São 

Paulo, Rio de Janeiro e Recife tiveram reduções nos números de eventos violentos, outras 

capitais tiveram um crescimento dos acidentes e violências acima da média nacional. Na 

cidade do Natal, cenário do estudo de avaliabilidade, na última década, verifica-se o aumento 

significativo no crescimento da violência.  Entre 2002 e 2012 foi observado aumento no 

número de óbitos de 180,3%. A taxa de mortalidade por arma de fogo em Natal, em 2012, foi 

de 50,4/100 mil, classificando-a como a quinta capital mais violenta do país
6

. 

 A cidade do Natal foi uma das primeiras capitais da Região Nordeste a implantar o 

Serviço Móvel de Urgência e Emergência, o que a credencia como modelo nesse estudo, de 

modo a poder ser avaliada e comparada com as cidades de grande porte do País.  

 Assim, nos documentos analisados foi possível evidenciar que o serviço SAMU 192 é 

definido como o componente assistencial móvel da Rede de Atenção às Urgências, cujo 

objetivo é chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde, de 

natureza traumática, dentre outras. Nessas situações, é feito o envio de veículos tripulados por 
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equipe capacitada, acessado pelo número "192" e acionado por uma Central de Regulação 

Médica das Urgências
9
. Portanto, fica bastante claro o papel primordial do serviço, na atenção 

às vítimas.   

Outro elemento essencial para a organização do serviço e para a ordenação da atenção 

é a estruturação e funcionamento da Central de Regulação Médica das Urgências. Ela é 

formada por equipe multiprofissional e operacionaliza toda a regulação médica, desde o 

atendimento às ligações, a realização de orientação e/ou atendimento de urgência. Realizam a 

classificação e priorização das necessidades de assistência em urgência. Além disso, cabe à 

regulação a ordenação do fluxo das referências e contrarreferências dentro de uma Rede de 

Atenção (RAU)
9

.  

 O NEP se apresenta como uma proposta de programa de capacitação permanente, 

tanto para a equipe própria do SAMU quanto para os demais componentes da Rede de 

Atenção às Urgências e para a comunidade. Contribui na qualificação da assistência por meio 

da educação permanente das equipes de saúde do SUS na Atenção às Urgências, em acordo 

com os princípios da integralidade e humanização.  

 Os documentos normativos do SAMU, considerados para a construção do modelo 

lógico, detalham como componentes do programa: administração e planejamento, atenção à 

saúde, desenvolvimento institucional e humano e comunicação e mobilização social. Os 

componentes e subcomponentes estabelecidos pelo programa foram detalhados (Figura 1) a 

fim de explicitar a complexidade das ações e atividades a serem desenvolvidas pelo serviço, 

da seguinte forma: 1) administração e planejamento; 2) atenção à saúde; 3) desenvolvimentos 

institucional e humano; 4) Comunicação e mobilização social. Também foram propostos os 

seguintes subcomponentes: informações estratégicas, produção de material instrucional e 

cooperação técnica.  

A construção do modelo lógico também permitiu a compreensão da operacionalização do 

serviço, além da identificação e análise dos objetivos e das ações necessárias para o 

funcionamento do serviço. É possível também verificar a ampliação das atividades e 

atribuições dos profissionais, diante de novas demandas que vêm se somando no decorrer do 

processo de consolidação da Rede de Atenção de Urgência e Emergência do SUS. 

 Uma das linhas prioritárias do cuidado é a traumatologia. No tocante ao componente 

Atenção à Saúde, a promoção, prevenção e vigilância à saúde são destacados dentro da Rede 

de Atenção às Urgências. Outro aspecto importante é a necessidade de monitoramento e 

avaliação da qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho que investiguem a 

efetividade e a resolubilidade da atenção
9

. 
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Torna-se relevante relacionar a necessidade de participação e controle social dos 

usuários sobre os serviços, fato já amplamente conhecido na atenção básica, entretanto, ainda 

se apresenta como um dos desafios para os serviços de urgência e emergência, que pode ser 

evidenciado através do componente comunicação e mobilização social. 

Conforme as estruturas do modelo foram sendo construídas e apresentadas, verificou-se o 

fluxo dos recursos e dos resultados. As perguntas avaliativas resultantes da análise do modelo 

lógico e das entrevistas foram: Os recursos elencados descrevem e permitem a realização das 

atividades? As atividades propostas atendem aos componentes? As ações contidas no 

processo contemplam as atribuições e demandas? As atividades permitem a obtenção dos 

resultados? Com os resultados propostos é possível produzir impacto? 

 A matriz de relevância dos indicadores (quadro 1) foi elaborada levando-se em conta 

que a avaliação do serviço precisa estar baseada em parâmetros.
23

 Para cada um dos 

componentes do modelo proposto foram estabelecidos critérios e indicadores e padrões 

relacionados à estrutura e ao processo. As perguntas avaliativas elaboradas após as entrevistas 

e a construção do modelo lógico foram: Como pode ser avaliado o SAMU hoje em relação à 

Administração e ao Planejamento? O que pode ser incorporado nas práticas assistenciais e de 

gestão? As ações desenvolvidas hoje contemplam as ações de promoção em saúde e 

prevenção de agravos? Como fortalecer o controle social?  
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Figura 1 - Modelo Lógico proposto para a avaliação do SAMU, Natal/RN, 2015 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração 

e 

Planejamento  

-Implementação de ações educativas contínuas, 

com ênfase no trânsito seguro e direção defensiva, 

cultura da paz e prevenção de violências. 
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S ; 

- Apoio administrativo e técnico para a 

implementação das ações de planejamento e 

avaliação das ações de atenção às urgências e 

emergências. 

- Captação de vítimas de acidentes e violências 

com o adequado registro dos casos e notificação; 

Envio do socorro no menor tempo possível; 

Atenção às vítimas de acidentes e violências, no 

local do evento. 

 

- Envio do socorro no menor 

tempo possível; 

- Resgate resolutivo e adequado 

às demandas; 

- Regulação dos atendimentos 

para aos serviços de referência; 

- Adoção de protocolos de 

atenção às vítimas de acidentes e 

violências; 

- Registro adequado dos casos de 

violências e acidentes;  

- Prevenção dos agravos 

decorrentes dos acidentes e 

violências; 

- Promoção em saúde, cultura da 

paz e paz no trânsito. 

 

- Regulação e encaminhamento das vítimas 

socorridas para o serviço de Urgência e 

Emergência  

 

- Todas as ligações recebidas e as respectivas 

respostas ofertadas, registradas e analisadas. 

- Monitoramento e avaliação de indicadores 

epidemiológicos, elaboração de mapas de risco, de 

áreas de atuação, mapa da RAU. 

 

- Avaliação da situação 

epidemiológica da 

Morbimortalidade por acidentes 

e violências; 

- Melhoria da qualidade das 

ações desenvolvidas pelo SAMU 

no contexto municipal (Natal, 

RN); 

- Melhoria das condições de 

trabalho para as equipes e 

qualidade dos registros; 

- Adesão ao protocolo e 

avaliação permanente do 

processo de trabalho.  

 

- Monitoramento e análise do tempo médio dos 

atendimentos para as vítimas de acidentes e 

violências pelas equipes do SAMU; 

Notificação e investigação de casos de acidentes e 

violências. 

 

Atenção à 

Saúde  

Assistência 

 

Prevenção de agravos 

e promoção em saúde 

 

Regulação da atenção 

Apoio administrativo 

e técnico 

 

Vigilância 

epidemiológica  

Monitoramento e 

avaliação 

Informações 

estratégicas 

Melhoria das 

condições de 

trabalho e da 

gestão no 

SAMU, com 

repercussão na 

melhoria da 

satisfação do 

usuário e 

redução da 

morbimortalidad

e por acidentes e 

violências. 

Componente Subcomponente Estrutura Processo Resultados Intermediários Resultado Final 
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- Equipes treinadas e 

atualizadas para atuação no 

Resgate e atenção integral às 

vítimas, tanto a equipe própria, 

como os demais profissionais da 

Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências;  
 

-Implantação de protocolo para 

a normatização da atenção às 

vítimas de acidentes e 

violências; 
 

- Participação de comissões 

intersetoriais para o 

enfrentamento de acidentes e 

violências; 
 

- Melhoria no fluxo das 

ambulâncias na cidade, redução 

do tempo para o atendimento. 
 

- Redução no número de trotes 

para o número 192; 
 

- Controle social. 

Componente Subcomponente Estrutura Processo Resultados Intermediários Resultado Final 
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e 
H

u
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s;

 E
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S ; 

Desenvolvi- 

mento 

Institucional e 

humano 

Educação permanente 

Comunicação e 

mobilização social 

Produção de material 

instrucional 

- Elaboração e implementação de protocolo para 

atenção às vítimas de acidentes e violências; 
 

- Produção de material educativo e informativo 

para educação permanente e atividades de 

prevenção de agravos e promoção em saúde; 
  
- Realização/participação em Fóruns, seminários e 

oficinas em temas relacionados à atenção às 

urgências e emergências; 
 

- Apoio técnico aos demais serviços que compõem 

a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, 

para o desenvolvimento de ações conjuntas, com 

vistas à integralidade na atenção.  

 

 

 
- Mobilização da sociedade para evitar o trote e 

fazer o bom uso do serviço SAMU; 
 

- Mobilização da sociedade para a preferência das 

ambulâncias no trânsito; 
 

- Divulgação do serviço SAMU com ênfase nos 

atendimentos realizados, perfil de atendimentos e 

ações desenvolvidas periodicamente. 

 

Fonte: Banco de Dados do autor, 2015. 

Melhoria das 

condições de 

trabalho e da 

gestão no 

SAMU, com 

repercussão na 

melhoria da 

satisfação do 

usuário e 

redução da 

morbimortalidad

e por acidentes e 

violências. 

Comunicação 

e mobilização 

social  

Fortalecimento do 

controle social 

Cooperação técnica 

Comunicação em 

saúde 
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Quadro 1 – Matriz de relevância de indicadores SAMU, Natal, RN, 2015. 

Compo 

nente 

Critério Indicador Padrão Fonte de 

verificação 

Ponto de Corte Julgamento 

A
d

m
in

is
tr

aç
ão

 e
 P

la
n

ej
am

en
to

  

 

Apoio técnico 

e  financeiro 
Implementação do 

planejamento e avaliação 

no SAMU 

Pelo menos 80% das 

atividades planejadas 

executadas e avaliadas 

  

R
el

at
ó

ri
o

 d
e 

g
es

tã
o
 

  

80% das atividades: 1,0 ponto 

40% ou menos das atividades: 0,5 

ponto. 

Nenhuma atividade: 0  

 

Máximo de pontos do 

componente: 4,5 pontos 

 

4,5 a 3,0 pontos, componente 

implantado  

   

2,9 a 1,0 pontos, componente 

parcialmente implantado 

  

Menos que 1,0, componente não 

implantado 

Informações 

estratégicas 

 

 

Todas as ligações 

recebidas, e as 

respectivas respostas 

ofertadas, registradas e 

analisadas. 

100% das ligações 

recebidas de acordo com 

as respostas ofertadas 

segundo as demandas, 

analisadas.  

100% ligações: 1,0 ponto 

99% a 50%:  0,5 ponto. 

45% ou menos: 0 pontos 

 

 

Monitoramento 

e avaliação 

 

Notificação e 

investigação de casos de 

acidentes e violências; 

Monitoramento e 

avaliação de indicadores 

100% dos atendimentos 

com registros das 

violências notificáveis 

(crianças, mulheres e 

idosos) eventos analisados 

periodicamente. 

90 e 100%: 1,0 ponto 

89 a 50%: 0,5 ponto. 

45% ou menos: 0 ponto. 

Vigilância 

Epidemiológica 

Elaboração de mapas de 

risco, de áreas de 

atuação, mapa da RAU. 

100% dos eventos 

atendidos mapeados.  

Mapa da RAU e de 

atuação das equipes do 

SAMU.  

 

R
el

at
ó

ri
o

 d
e 

g
es

tã
o
 

Os três mapas elaborados e 

analisados: 1,5 ponto 

Dois mapas elaborados e 

analisados: 1,0 ponto. 

Um mapa elaborado e analisado: 

0,5 ponto 

A
te

n
çã

o
 à

 S
aú

d
e 

Organização da 

atenção ás 

vítimas de 

acidentes e 

violências, e 

prevenção de 

agravos 

Captação das demandas 

através do número 192 

com o adequado registro 

dos casos e eventos  

100% dos atendimentos às 

demandas com registros 

adequados de saídas e das 

chegadas aos locais das 

ocorrências.  

100% dos atendimentos com 

registros de saídas e chegadas aos 

locais das ocorrências.  

Tipo de ocorrência, de regulação 

devidamente registrada, tempo 

médio dos atendimentos analisados: 

4,5 pontos. 

 

Máximo de pontos do 

componente: 5,5 pontos 

 

3,0 a 2,0 pontos, componente 

implantado  

   

1,5 a 1,0 pontos, componente 

parcialmente implantado. 

Envio do socorro no 

menor tempo possível 

(em minutos) 

100% dos atendimentos às 

demandas com registros 

adequados e o tempo 
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médio dos atendimentos 

analisados periodicamente 

50 a 99% dos atendimentos  

45% ou menos: 1,0 pontos 

 

Menor que 44% 0 

  

Menos que 1,0, componente não 

implantado. 

 

 

 

Atenção às vítimas de 

acidentes e violências, no 

local da ocorrência.  

100% dos atendimentos às 

demandas com registros 

adequados de saídas e das 

chegadas aos locais das 

ocorrências. 

Regulação e 

encaminhamento das 

vítimas socorridas para o 

serviço de Urgência e 

Emergência  

100% das regulações 

registradas e adequadas, 

utilizando da Central de 

Regulação. 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

         

Educação 

Permanente 

Elaboração e divulgação 

de protocolo para 

atenção às vítimas de 

acidentes e violências. 

Protocolo elaborado, 

divulgado. 

100% da equipe conhecendo e 

utilizando o protocolo: 1,0 ponto 

Entre 99% e 75%: 0,75 p. 

Entre 74% e 50%: 0,5 p. 

Entre 49% e 25%: 0,25p. 

Menos de 24%: 0 p. 

Máximo de pontos do 

componente: 5,0 pontos 

 

2,0 a 3,0 pontos, componente 

implantado  

   

1,5 a 0,5 pontos, componente 

parcialmente implantado. 

  

0,45 ou menos, componente não 

implantado 

Produção de 

material 

instrucional 

Produção de material 

educativo e informativo 

para educação 

permanente e atividades 

de prevenção de agravos 

e promoção em saúde. 

Três materiais educativos 

por ano 

R
el

at
ó

ri
o

 d
e 

g
es

tã
o

 

Os três materiais educativos 

elaborados: 1,0 ponto. 

Dois materiais educativos 

elaborados: 0,75 pt. 

Um material: 0,5 pt. 

Nenhum material: 0 pt.  

 

Cooperação 

técnica 

Apoio técnico aos 

demais serviços que 

compõe a RAU, para o 

desenvolvimento de 

ações conjuntas. 

Apoio técnico e o 

desenvolvimento de pelo 

menos três atividades de 

ações conjuntas. 

3 ou mais atividades: 1,0 ponto 

1 a 2 atividades: 0,5 pontos 

Nenhuma atividade: 0 pt. 
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D
es

en
v

o
lv

im
en

to
  
  

  
S

o
ci

al
 e

 H
u

m
an

o
 

      

Treinamentos e 

atualizações para todos 

os profissionais do 

SAMU e demais 

unidades que compõem a 

RAU. 

100% da equipe SAMU e 

pelo menos 50% das 

unidades que compõem a 

RAU treinadas e 

atualizadas. 

R
el

at
ó

ri
o

 d
e 

g
es

tã
o

 

 

100% do SAMU e 50% da RAU 

treinadas: 1,0 ponto. 

50% ou > SAMU e > 25% da RAU 

treinadas: 0,5 ponto. 

> 50% SAMU e > 10% da RAU 

treinadas: 0 ponto. 

Realização de 

eventos 

Produção de material 

educativo e informativo 

para educação 

permanente/ações de 

promoção em saúde e 

prevenção de agravos 

Folders, cartazes e 

cartilhas produzidas. 

Pelo menos um tipo de material 

informativo: 0,5 ponto 

 

Apoio técnico Apoio técnico aos 

demais serviços que 

compõem a RAU no 

desenvolvimento de 

ações conjuntas. 

Pelo menos três atividades 

por ano  

 

3 ou mais atividades: 0,5 ponto 

1 a 2 atividades: ,05 pontos 

Nenhuma atividade: 0 ponto 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 e
 M

o
b

il
iz

a
çã

o
 S

o
ci

al
 

         

Comunicação 

em saúde 

Projetos de educação em 

saúde, comunicação e 

mobilização social: 

respeito às equipes e aos 

veículos de resgate no 

trânsito. 

Pelo menos dois projetos 

elaborados e implantados 

R
el

at
ó

ri
o

 d
e 

g
es

tã
o

 

2 ou mais projetos: 1,0 ponto 

1 projeto: 0,5 ponto 

Nenhum projeto: 0 ponto  

Máximo de pontos do 

componente: 3,0 pontos 

 

2,0 a 3,0 pontos, componente 

implantado  

   

1,5 a 0,5 pontos, componente 

parcialmente implantado 

  

0,45 ou menos, componente não 

implantado 

Comunicação e 

mobilização 

social 

Divulgação do SAMU 

com ênfase nos 

atendimentos realizados, 

e estímulo ao bom uso do 

192;  

Pelo menos dois projetos 

elaborados e implantados 

2  ou mais projetos: 1,0  ponto 

1 projetos: 0,5 ponto 

Nenhum projeto: 0 ponto  

Fortalecimento 

do controle 

social 

Instituição de ouvidoria e 

mecanismos de avaliação 

da satisfação dos 

usuários do SAMU  

Ouvidoria implantada e em 

funcionamento 

Ouvidoria instituída: 1,0 ponto 

Ouvidoria não instituída: 0 ponto 

 Fonte: Banco de Dados do autor, 2015.
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DISCUSSÃO 

 

 O estudo evidencia a necessidade da revisão de atividades rotineiras do serviço na 

atendimento às vítimas de acidentes e violência. As ações de resgate e demais atividades 

inerentes à atenção pré-hospitalar, precisam seguir os protocolos que normatizem todas as 

etapas do atendimento, desde o contato telefônico, ao registro adequado das informações 

referentes ao atendimento até o resgate. Da regulação até os encaminhamentos decorrentes da 

atenção às vítimas. Existe a necessidade de se aprimorar a articulação intersetorial que é 

característica de todos os serviços de saúde que compõe as Redes de Atenção às Urgências
7
.  

As ações relacionadas com as atividades de promoção em saúde também precisa ser 

fortalecidas e articuladas, de forma que sejam realizadas de forma contínua no próprio serviço 

e também em espaços públicos e privados.  

 Outro elemento essencial para o aperfeiçoamento do modelo de atenção é a 

incorporação da prática do controle social, através da consolidação de mecanismos de escuta e 

da participação de representantes de usuários junto ao serviço. Da mesma forma o 

aprimoramento da comunicação e mobilização social, podem contribuir para o bom uso do 

serviço por parte da população.  

 Além de todas as questões anteriormente levantadas, também são necessárias a 

dedicação de tempo, de recursos humanos e financeiros para que essas atribuições e 

atividades possam ser efetivadas de forma contínua. 

 O modelo lógico pode ser usado como elemento de análise, desde o processo de 

planejamento, avaliação e de acompanhamento do SAMU, de forma a facilitar a compreensão 

dos resultados esperados
15

. O esquema visual permite uma análise mais completa e uma 

melhor compreensão, o que justifica o uso de um modelo de avaliação, no contexto do SAMU 

que possibilite a inclusão de novos elementos que contribuam para a melhoria do programa. 

 A matriz de relevância de indicadores apresenta critérios, indicadores e padrões 

previamente elaborados, o que permite a emissão de juízo de valor sobre o SAMU, a fim de 

verificar se os resultados esperados no resgate às vítimas de acidentes e violências estão sendo 

atingidos, conforme planejado e esperado
26

. As perguntas avaliativas foram decisivas para o 

sucesso da análise, por estabelecer os limites do modelo proposto e deve estar em consonância 

com o objeto da avaliação
23

. 
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CONCLUSÃO 

 

O SAMU é um programa avaliável, a partir da identificação e detalhamento de cada 

um dos seus elementos estruturantes. A definição de indicadores, do acompanhamento dos 

processos de trabalho, da comunicação entre o serviço e a população que dela depende, pode 

contribuir para a produção do conhecimento e a melhoria dos serviços ofertados. Ao se 

analisar o modelo lógico e se confrontar com a realidade objetiva, percebem-se limitações na 

operacionalização de vários dos componentes elencados, como é o caso da ausência de 

mecanismos de controle social e a utilização incipiente de indicadores para o processo de 

avaliação e planejamento no serviço.  

Por fim, vale destacar a ausência de mecanismos de controle social, questão 

amplamente abordada nas diversas portarias que estruturam as redes de atenção em saúde, nos 

mais diversos níveis de atenção no SUS, ainda se apresenta como um dos grandes desafios no 

campo das urgências e emergências. A habilidade de se autoavaliar é uma questão que precisa 

ser amadurecida e estabelecida nos serviços de saúde. Também fica clara a necessidade de 

melhoria dos bancos de dados e a análise desses bancos, a fim de se construir indicadores que 

verdadeiramente contribuam para a consolidação de um sistema de informações que possa 

respaldar a tomada de decisão e o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo 

serviço. Vale ressaltar a disponibilidade observada na gestão municipal em contribuir com a 

pesquisa, tanto ao permitir as visitas ao serviço quanto a concessão das entrevistas que foram 

extremamente relevantes no desenrolar do estudo. 
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5.2 - Artigo 2 

 

O Artigo “AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR ÀS VÍTIMAS DE 

ACIDENTES E VIOLÊNCIAS” foi enviado ao periódico REVISTA PANAMERICANA DE 

SALUD PÚBLICA, que possui fator de impacto 0.886 e Qualis B4 para Medicina II e B2 

para Saúde Coletiva. 

 

Oswaldo Gomes Corrêa Negrão  

Ardigleusa Alves Coelho  

Grasiela Piuvezam 

Antônio Medeiros Júnior  

Severina Alice da Costa Uchôa 

 

RESUMO  

OBJETIVOS: Identificar avanços e desafios da atenção pré-hospitalar às vítimas de 

acidentes e violências em Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.   

MÉTODOS: Estudo de caso qualitativo realizado na sede do serviço em Natal, Brasil, entre 

abril e dezembro de 2014. A amostra foi intencional, com 13 médicos e 8 enfermeiros. As 

entrevistas foram semiestruturadas, gravadas e transcritas. Aplicou-se o software ALCESTE
®

 

4.5 que fez a análise lexical quantitativa e a análise hierárquica descendente.  

RESULTADOS: O corpus foi categorizado em quatro classes: desafios da regulação e 

encaminhamento das vítimas, desafio de políticas educacionais, protocolos e fragilidades dos 

registros e educação permanente. 

CONCLUSÕES: Os profisisonais mostraram-se comprometidos e satisfeitos, apontando 

avanços na existência de equipes completas, equipamentos e infraestrutura adequados. 

Representam desafios: a necessidade de políticas intersetoriais voltadas à prevenção de 

acidentes e violências; a implantação de protocolos clínicos; o fortalecimento da regulação e a 

articulação com a rede de atenção às urgências e emergências. E, finalmente, a consolidação 

de uma política permanente de fixação e valorização dos recursos humanos, pautada na 

educação permanente e no aperfeiçoamento contínuo das equipes multiprofissionais que 

compõem o SAMU no município.  

 

Palavras-Chave: Serviços médicos de emergência. Unidades móveis de saúde. Emergências. 
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ABSTRACT 

Objective: To assess the pre-hospital care to victims of road accidents and interpersonal 

violence, based on the analysis of users. Method: This is a case study with a qualitative 

approach. The sample was intentional with 49 subjects among the victims met 18 years. The 

interview was semi-structured, analyzed using the ALCESTE software and thematic content 

analysis. Results: The results left the narrative event that caused the injury, described the call 

for the rescue, the arrival of the team to the referral hospital for the service reference. 

Conclusion: it was identified favorable aspects, attention to care, quality of care and qualified 

hearing. The main problems mentioned were: the delay in the rescue, the discomfort and 

transport barriers in the continuity of care. 

 

Keywords: Emergency medical services. Mobile health units. Emergencies. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As violências interpessoais e acidentes automobilísticos estão entre as principais 

causas de mortalidade e morbidade das pessoas entre 15 e 44 anos em todo o mundo. A cada 

ano mais de um milhão de pessoas morrem, e cerca de cinco milhões sofrem ferimentos e 

mutilações, muitas vezes com sequelas permanentes
1
. 

 Estudos demonstram que as populações jovens são mais vulneráveis às causas 

externas, em especial nos países mais pobres e em desenvolvimento
2
.  A violência vem 

crescendo no Brasil na última década, em especial na Região Nordeste
3,4

. As mortes no 

trânsito passaram de 17,1/100.000 em 1980 para 23,7/100.000 em 2012, enquanto os 

homicídios passaram de 11,7/100.000 para 29,0/100.000, no mesmo período
4,5

. Na população 

jovem as taxas de mortalidade são ainda mais graves.  

 O Estado brasileiro tem buscado dar respostas às demandas de atenção em saúde às 

vítimas de acidentes e violências. Dentre estas ações, destacam-se a estruturação do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que ocorreu de forma heterogênea a partir de 

2003, inicialmente nas capitais e cidades de grande porte e, posteriormente, ocorreu a 

interiorização dos serviços. O cofinanciamento federal foi um importante elemento indutor 

para a estruturação do serviço. As vítimas que demandam atendimento do SAMU necessitam 
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também dos serviços hospitalares de urgência e emergência e, em diversas situações, de 

serviços de reabilitação
6
. 

 Estudos internacionais têm analisado os serviços de emergência e atenção pré-

hospitalar às vítimas de acidentes e violências e demonstrado diversas formas de organização 

desses serviços, bem como de classificação das vítimas e de modelos variados de atenção
7,8

. 

No Brasil, ainda são escassos os estudos avaliativos sobre o SAMU. Destacam-se, na 

literatura nacional, a análise da implantação do referido serviço em cinco capitais
9
 e, mais 

recentemente, a avaliação da implementação da Política Nacional de Atenção às Urgências, 

que identificou restrições significativas, como a falta de leitos hospitalares e de terapia 

intensiva, além de lacunas nos sistemas de informação
10

. O presente artigo tem como objetivo 

avaliar a atenção pré-hospitalar móvel às vítimas de acidentes e violências em uma capital 

brasileira, sob a ótica dos profissionais médicos e enfermeiros.   

 

MATERIAL E MÉTODO  

 

Delineamento do estudo  

 Trata-se de Estudo de Caso exploratório na perspectiva de Yin
11

 com abordagem 

qualitativa.  

Cenário  

 A pesquisa foi realizada entre abril e dezembro de 2014 em Natal, Rio Grande do 

Norte, Brasil. Este município está entre as capitais com a maior taxa de crescimento de crimes 

violentos na última década
5
. O SAMU atua desde 2003, e em 2014 contava com uma equipe 

composta por 81 profissionais de nível superior, dos quais 55 médicos e 26 enfermeiros. O 

serviço é constituído por 12 Unidades de Suporte Básico (USB) e quatro Unidades de Suporte 

Avançado (USA), conhecidas como UTI (Unidades de Terapia Intensiva) móveis. No 

decorrer da pesquisa ocorreu a substituição de cinco ambulâncias, sendo duas USB e três 

USA. Cada USB conta com uma equipe composta por um técnico de enfermagem e um 

condutor socorrista, enquanto as USA são compostas por um médico, um enfermeiro e um 

condutor socorrista. O SAMU Natal dispõe de número suficiente de profissionais, 

equipamentos e insumos necessários para o atendimento dos usuários. A sede do SAMU 

dispõe de um Núcleo de Educação Permanente (NEP) estruturado, que oferece regularmente 

atividades de educação continuada às equipes. Não foi possível verificar o perfil dos 

atendimentos efetuados pelas equipes nos últimos anos devido à perda dos bancos de dados 
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do serviço, proveniente da substituição da empresa terceirizada responsável pela 

informatização do sistema de informação do serviço. Contudo, um estudo publicado em 2014, 

que analisou os atendimentos realizados pelo SAMU metropolitano de Natal no primeiro 

semestre de 2009, verificou que houve 4.092 atendimentos dos quais, 46,38% relacionados às 

urgências traumáticas, provenientes de acidentes e violências. A maioria das vítimas era do 

sexo masculino (62,59%), concentradas na faixa etária entre os 20 a 29 anos (22,12%)
12

. 

População e amostra 

Os critérios de inclusão foram: ser profissional de nível superior (médico ou 

enfermeiro), que tivesse pelo menos um ano de atividade no serviço e que atuasse tanto no 

resgate quanto na regulação. Optou-se por uma amostra intencional. O tamanho foi 

determinado pelo grau de saturação, ou seja, após a verificação de que ocorriam repetições 

dos conteúdos das falas e não se apresentavam novos temas no discurso
13

. A saturação foi 

obtida após a entrevista com vinte e um profissionais, sendo treze médicos e oito enfermeiros, 

correspondendo a 25,9% dos 81 profissionais de nível superior que atuavam no SAMU.  

Coleta dos dados  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas previamente agendadas, na sede do 

SAMU. O roteiro constou do perfil dos entrevistados (sexo, tempo de serviço e profissão) e 

das seguintes questões norteadoras: O que considera de mais relevante e quais são os maiores 

desafios para o SAMU? Quais as suas sugestões para o enfrentamento do grande número de 

vítimas de acidentes e violências? Todas foram gravadas, tiveram uma duração média de 

quinze minutos. Em seguida foi feita a devolutiva aos entrevistados, para conferência dos 

conteúdos pelos sujeitos participantes. As vinte e uma entrevistas resultaram em trezentos e 

dezesseis minutos de gravação e posteriormente foram transcritas e analisadas. 

 

Análise dos dados  

 

Foram observadas as frequências e o aparecimento de temas, tipos de enunciados e 

conteúdos. Desta forma, as entrevistas foram analisadas e categorizadas. Para a análise das 

entrevistas foi utilizado o software Análise Lexical por Contexto de um conjunto de 

Segmentos de Texto - ALCESTE
®
, versão 4.9, criado por Reinert

14
. O programa realiza uma 

análise lexical quantitativa que considera a palavra como unidade, e também oferece a sua 

contextualização no corpus (conjunto das entrevistas). É uma técnica de análise de dados 
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textuais que possibilita a exploração da estrutura e a organização do discurso dos atores 

sociais, bem como permite o acesso às relações entre os universos lexicais
14, 15

. Foi solicitada 

a quatro consultores ad hoc a colaboração para a definição dos nomes dos eixos e das classes. 

Os nomes dos eixos e classes finais foram decididos em conjunto com os autores a partir das 

sugestões dos consultores. 

 

Aspectos éticos 

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFRN sob o número 

005/2011 CEP/UFRN. Todos os sujeitos do estudo assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido, conforme recomenda a Resolução nº 196/96 do Ministério da Saúde. Os 

autores declaram não possuir quaisquer conflitos de interesse.   

 

Resultados 

 A análise dos resultados é constituída pelo produto das entrevistas com os 

profissionais de nível superior, que compõe o corpus estabelecido através das 21 unidades de 

contexto inicial (UCI), e processado pelo software ALCESTE
®
. O relatório apresentou uma 

divisão do corpus em 724 unidades de contexto elementar, contendo 3360 palavras, formas ou 

vocábulos distintos. Foram desconsiderados na análise do corpus os vocábulos que 

possuíssem uma frequência inferior a três, posto que concerne ao critério estabelecido no 

cálculo do Khi
2
 (palavras com frequência maior que três, consequentemente, com Khi

2
 a 

partir de 3,84 foi considerado significativo com 1 grau de liberdade), conforme demonstra o 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1. Análise dos vocábulos do corpus.  

 
Fonte: Relatório ALCESTE, banco de dados do autor, 2015. 

 

Número de unidades de contexto inicial (UCI) 
21 

 
724 unidades de contexto elementares (UCE) 

 
(3360 palavras, formas e vocábulos distintos) 

frequência > 3 

 
Khi2 a partir de 3,84 considerado significativo 

 
85% unidades de contexto elementares  
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 As 727 unidades de contexto elementar (UCE) do corpus foram divididas em dois 

eixos e quatro classes, obtiveram aproveitamento de 616 UCE, que corresponderam a 85% do 

total.  

 Através da análise das entrevistas com os profissionais, os resultados foram 

categorizados em dois eixos, assim nomeados: Desafios na efetivação do SAMU e Educação 

permanente e continuada. E as quatro classes, também foram nomeadas, conforme demonstra 

a figura a seguir:  

 

Figura 1. Síntese da análise do ALCESTE. Dupla classificação descendente utilizada, com o 

detalhamento dos eixos e classes. 

 

Fonte: Relatório ALCESTE, banco de dados do autor, 2015. 

 

 

 



49 

 

 

Eixo 1 - Desafios na efetivação do SAMU  

Nesse eixo, constituído pelas três primeiras classes, os entrevistados expressam os 

principais desafios para a melhoria da qualidade da atenção do SAMU aos usuários, que diz 

respeito à continuidade da atenção às vítimas nos serviços de referências (classe 1), à carência 

de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos (classe 2) e às fragilidades dos 

registros de atendimentos (classe 3). 

Entre os avanços, destacaram-se a resolubilidade do serviço prestado, a competência das 

equipes e a satisfação com o trabalho desenvolvido, conforme observado nas seguintes falas: 

 

(...) O SAMU é um lugar onde a gente trabalha em condições razoáveis. Acredito que o SAMU 

é um serviço que funciona, ele consegue cumprir com o que promete. Suj_01. 

(...) É um orgulho estar aqui, é bem interessante. Acho que o mais relevante no SAMU é poder 

intervir em momentos da urgência clínica, ou do trauma, faz a diferença, é aquela hora de 

ouro, muito importante na sobrevida de alguns pacientes. Suj_05. 

(...) As pessoas gostam de trabalhar aqui, têm paixão pelo serviço, são poucos que não têm 

perfil, a maioria tem e gosta do que faz (...) é uma vontade de fazer o melhor para população. 

Ter orgulho de vestir esse macacão. Suj_07. 

 

Desafios da regulação no encaminhamento das vítimas 

Na primeira classe, a análise demonstrou que os desafios na efetivação do SAMU estão 

diretamente relacionados com a práxis do serviço. Nela se destaca a fragilidade na rede 

hospitalar de retaguarda para a atenção integral às vítimas:  

(...) O maior desafio que a gente encontra é para onde levar esses pacientes, a rede que recebe 

esses pacientes. Suj_01. 

 

(...) O principal desafio do SAMU hoje é encontrar uma porta aberta para que o paciente possa 

ser atendido. Suj_02. 

 

(...) Hoje em dia, sem dúvida, o principal desafio é a falta de leitos nos hospitais, é a falta de 

estrutura dos hospitais municipais. Suj_19. 

 

Chama atenção a grande demanda pelo serviço que está diretamente relacionado à 

violência urbana: 

(...) Tem uma questão social, a chacina, homicídio dos pobres, dos homens jovens e pobres, e 

algumas mulheres que estão entrando na bandidagem estão morrendo também. Vai ficar uma 

geração de crianças sem mãe, sem pai. Se o SAMU não existisse, morreria muito mais pobre, 

porque quem morre é o pobre, atropelado, que está sendo baleado, que está sendo esfaqueado. 

Suj_04  
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Também estão presentes nos discursos a relação entre os acidentes e violências, o 

consumo de bebidas alcoólicas e o grande número de veículos circulando devido à deficiência 

no transporte público: 

(...) Realmente são as maiores gravidades de acidentes são de moto, pacientes embriagados no 

volante ou em cima de uma moto. Suj_19. 

 

(...) A política no Brasil prioriza a venda de carros ao transporte público, isso é um fato, então 

a tendência é só piorar. Suj_05. 

(...) A questão de melhoria das vias, porque tem muito buraco, isso provoca acidente, uma moto 

vai desviar e bate. Suj_21. 

 

Desafios de políticas educacionais para a população e prevenção de agravos 

Nessa classe, os entrevistados se referem à necessidade de adoção de políticas 

intersetoriais como uma estratégia ampla de diminuição do número de acidentes e violências. 

 

 (...) O que poderia fazer seriam campanhas educativas. Como já teve campanha educativa 

para pedestres atravessarem na faixa, para evitar acidentes. Suj_06. 

(...) Tudo se começa com a prevenção. É ensinar a não beber, a não usar, não testar, não 

provar, não experimentar. Se a gente não tem isso, não tem crescimento nunca. Então a 

resposta é essa, educação, não tem outra. Suj_05. 

 

Ausência de protocolos assistenciais e fragilidade nos registros  

 Já na terceira classe, emergiram questões relacionadas ao processo de trabalho no 

serviço e à ausência de protocolos internos:  

(...) Tentamos seguir os protocolos preconizados internacionalmente. Já tentamos implantar um 

protocolo do serviço, desde que entrei no SAMU, mas até agora não conseguimos. Suj_17 

 

Os discursos dos entrevistados também revelam a insatisfação com a forma incipiente 

de registro dos atendimentos às vítimas de acidentes e violências e com a ausência de um 

banco de dados das ocorrências, observada in loco pelo pesquisador principal. 

 (...) Em relação à violência urbana, acidentes, atropelamento, queda de moto, essas coisas 

todas: o SAMU deveria funcionar como um grande coletor dessas informações e fazer parte da 

notificação do SUS. Suj_09. 

(...) Creio que a gente não faça, mas isso quem deveria fazer é a coordenação. Deveria ter um 

banco de dados. De quantas ocorrências fazemos de armas de fogo, quantas violências, até 

mesmo quantas agressões a equipe já levou. Suj_05. 
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Eixo 2 - Educação permanente efetiva e continuada 

 A classe quatro é coincidente com o eixo, pois se observou grande coesão interna. 

Nesta classe, os profissionais expressam sua satisfação com as oportunidades de formação 

profissional e treinamentos realizados pelo Núcleo de Educação Permanente. Observa-se 

grande concordância, ressaltando os cursos e atividades de educação permanente, assim como 

a disponibilidade das atividades educativas desenvolvidas pelo Núcleo.  

(...) A educação permanente aqui no SAMU funciona sim. Nós temos reuniões (...) as aulas 

poderiam ser mais frequentes. Mas sempre somos convidados a participar de aulas, 

aperfeiçoamento, e também de cursos. O SAMU oferece a oportunidade de a gente estar 

fazendo esses cursos e aperfeiçoamentos específicos. Suj_20. 

 Existe uma grande coesão nos conteúdos apresentados nessa classe. Em especial os 

conteúdos relacionados aos cursos: Advanced Cardiac Life Support (ACLS); o Pre-Hospital 

Trauma Life Support Course (PHTLS); bem como, o Pediatric Advanced Life Support 

(PALS). Todos estes estão presentes nos discursos dos profissionais entrevistados, 

considerados por todos como muito relevantes, os cursos, as aulas, e a oferta das atividades de 

educação permanente:  

        (...) o NEP sempre oferece cursos aos funcionários daqui. Diria que chega até ser semanal, às 

vezes. Todo mês tem aula de suporte básico, afogamento, vários temas ligados a essa área (...). 

O próprio suporte básico de vida já dá a noção do que fazer diante de acidentes. Suj_06. 

(...) O SAMU lhe dá vários cursos, o ACLS, o PALS que é o pediátrico, dá o pré-hospitalar. 

Tudo por conta da prefeitura (...) cada curso é válido por dois anos. Suj_07. 

 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo permite a avaliação do serviço SAMU a partir da perspectiva dos 

profissionais de nível superior, que realizam as ações cotidianas do referido serviço. A fala 

dos médicos e enfermeiros que decidem pelo envio das equipes e regulam os leitos 

hospitalares para a atenção às vitimas precisa ser valorizada. Para além dos números de 

atendimentos é necessário analisar as experiências acumuladas e as reflexões que estes 

sujeitos trazem no decorrer dos anos vivenciados no serviço. A análise do discurso dos 

profissionais traz à tona, questões fundamentais para a gestão, avaliação e acompanhamento 

do serviço. Os temas levantados podem contribuir de forma consistente para a análise do 

processo de trabalho e apontam potencialidades e fragilidades presentes no próprio serviço e 

na rede de atenção às urgências e emergências, que precisam ser enfrentadas para que se 

estabeleçam melhorias na atenção às vítimas de acidentes e violências. 

https://www.rcseng.ac.uk/courses/course-search/phtls.html
https://www.rcseng.ac.uk/courses/course-search/phtls.html
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As equipes encontravam-se treinadas, aptas e motivadas para o desenvolvimento das 

atividades. O principal desafio se relaciona aos encaminhamentos para a continuidade do 

atendimento hospitalar às vítimas, através dos mecanismos da regulação.  

Na primeira classe estão contidas as ações cotidianas do SAMU relativas à atenção às 

vítimas, os meandros da regulação e a articulação com os serviços de retaguarda.  

Em pesquisa realizada em 2012, observou-se que a implementação do SAMU tem sido 

positiva, entretanto, a regulação é um enorme problema que precisa ser enfrentado
16

.  

As angústias dos profissionais se evidenciavam ao relatarem as dificuldades da 

regulação. Uma dupla carga de responsabilidade: fazer o envio mais rapidamente possível da 

equipe de resgate, e logo em seguida negociar uma vaga hospitalar. Os depoimentos reforçam 

esta estreita relação entre os serviços pré-hospitalar e o hospitalar, e os desafios impostos 

diante de uma demanda crescente e um número limitado de leitos disponíveis. 

As falas dos profissionais também são convergentes com o estudo realizado em 2009, 

que analisou a satisfação da equipe de enfermagem do SAMU em Natal-RN
17

.  

Na segunda classe, evidenciou-se a relação entre o grande número de acidentes e 

eventos violentos na cidade com a fragilidade de política públicas, tais como a segurança 

pública, o transporte e a mobilidade, atrelados ao tráfico de drogas e à violência interpessoal. 

A violência urbana também se expressa nos acidentes de trânsito, envolvendo, 

principalmente, motocicletas
3,5

.  

 Outro elemento importante observado no discurso dos sujeitos foi o desafio das 

políticas educacionais para população e a prevenção de agravos que repercutem nas demandas 

pelos serviços do SAMU. As questões estão relacionadas com a mobilidade urbana, o 

transporte público, os carros, as motos, a população, e os desdobramentos que repercutem nos 

serviços de saúde como os acidentes de trânsito e suas vítimas e as violências interpessoais.  

 Os determinantes, elencados pelos profissionais, que contribuem para tantas vítimas de 

acidentes e violências, estão relacionados a questões educacionais, ao consumo exagerado de 

álcool e outras drogas, fato que se reproduz tanto no Brasil quanto em outros países
18,19,20,21

. 

 Estudos confirmam que os motociclistas e pedestres estão envolvidos, na maioria dos 

eventos, como vítimas no trânsito. As vítimas de acidentes com motocicletas são responsáveis 

por mais de 70% das internações registradas no principal hospital de referência Walfredo 

Gurgel
20

. 
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 Um elemento presente no discurso dos profissionais é a percepção da necessidade de 

investimentos contínuos na educação da população, assim como a valorização das ações de 

promoção em saúde
22

, como estratégias para o enfrentamento dos agravos. 

 Outro  fator destacado foi o modelo de mobilidade urbana que prioriza o uso dos 

veículos particulares, sem oferecer infraestrutura adequada, para o deslocamento seguro dos 

pedestres e ciclistas, ou um sistema de transporte público de qualidade e suficiente para todos. 

E o crescente número de motocicletas em uso pela população em todas as regiões da cidade, 

muitas vezes sem a utilização de equipamentos de segurança, como o capacete, além do 

desrespeito às regras de trânsito. 

Em relação às violências interpessoais, vale ressaltar que a violência no Brasil também 

está relacionada com um sistema patriarcal arcaico e machista
2
. É evidente a cultura da 

violência como modelo de dominação e de exibição de poder e de supremacia. A violência 

doméstica e a violência interpessoal estão presentes no cotidiano da população e são 

explicitadas por motivos banais
4,5

, em partidas de futebol, em festas, nos bares e nos 

domicílios. 

Na terceira classe, merece destaque o fato que o banco de dados se encontrava 

indisponível, até a finalização dessa pesquisa. Uma empresa terceirizada, responsável pela 

informatização do sistema, apropriou-se indevidamente dos arquivos. Nem mesmo a equipe 

de coordenação do SAMU tinha acesso aos bancos de dados e relatórios. Além desta questão, 

a forma de registro necessita de aprimoramentos, visto que os acidentes e violências são 

classificados todos como trauma. Esta forma de registro dificulta estudos mais detalhados 

quanto ao perfil das vítimas socorridas pelo serviço.  

Na quarta classe, assim como em outros estudos, os profissionais reforçam a 

importância dos cursos, além da frequência e continuidade dos treinamentos, essenciais para o 

desempenho das equipes
22

. Os achados são coincidentes com outra investigação que analisou 

o processo de formação dos profissionais do SAMU em Porto Alegre-RS
23

. 

Um estudo realizado na Suécia, em 2013, analisou a formação de tripulantes de 

ambulância com treinamento em PHTLS e concluiu que esta formação pode estar associada à 

redução da mortalidade em pacientes com trauma, apesar da precisão observada no estudo ter 

tido uma estimativa baixa devido aos poucos casos de mortalidade global que ocorre naquele 

país
24

. 
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Recentemente, uma pesquisa verificou que o uso da classificação ATLS é amplamente 

implementado em atendimento ao trauma diário de choque hipovolêmico, porém, a prática 

diária é limitada
25

. 

Os estudos ressaltam a importância da educação permanente para as equipes que 

atuam na atenção pré-hospitalar, entretanto, reforçam a necessidade de uma reavaliação crítica 

da atual classificação
23,24,25

. 

O aprofundamento da problemática na perspectiva dos profissionais por vivenciarem a 

atenção pré-hospitalar móvel trouxe importantes contribuições para uma reflexão consistente, 

não apenas para o SAMU da cidade de Natal, mas para outros contextos semelhantes, em 

outras capitais. Sugerem-se outros estudos que captem a visão das vítimas.  Da mesma forma 

também é preciso escutar e analisar a percepção daquelas pessoas que não tiveram suas 

demandas atendidas, ou que procuraram diretamente os serviços de urgência hospitalar. Por 

fim, são necessários estudos que abordem a continuidade do atendimento hospitalar às 

vítimas. 

 

CONCLUSÃO  

 

 As entrevistas demonstraram uma coesão dos depoimentos e um grande 

aproveitamento do conteúdo analisado. O espírito de equipe, o orgulho em vestir o uniforme, 

a valorização do trabalho, o comprometimento, a satisfação, a realização pessoal foram 

sentimentos expressados pelos profissionais entrevistados que demonstraram aspectos 

bastante positivos em relação às atividades desenvolvidas. 

A análise do processo da regulação se evidencia como o principal desafio, que 

corrobora com o achado de outros estudos, citados neste artigo. A crescente demanda pelos 

serviços de urgência, considerando-se a escalada da violência urbana e a insuficiente 

disponibilidade de vagas para acolher as vítimas nos serviços hospitalares, reflete a 

sobrecarga do serviço. 

A resposta para a grande demanda por atendimento pode estar no fortalecimento de 

articulações intersetoriais, entre o setor de Saúde e as Secretarias de Educação, de Segurança 

Pública, Transporte e Mobilidade Urbana.  

 A equipe do SAMU necessita de educação permanente e continuada. Os treinamentos 

permitem um aperfeiçoamento contínuo dos profissionais na busca da excelência na atenção 

às vitimas.  
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 A terceirização dos profissionais traz o inconveniente da rotatividade nas equipes e 

prejudica seu amadurecimento. Nesse sentido, é necessária uma política de recursos humanos 

voltada para a fixação dos profissionais no SAMU. 

 A carência de protocolos próprios do serviço, para além do PALS e PHTLS, 

demonstra outra lacuna na atenção às vitimas, visto que a elaboração de um documento local 

é uma normatização das ações e atividades da equipe adequadas à realidade local. O protocolo 

pressupõe as adequações necessárias para as boas práticas em Saúde.   

 A educação atrelada a ações de prevenção de agravos foi identificada como 

potencialidade para o enfrentamento destes eventos. Atividades e ações intersetoriais como a 

saúde, a educação, o planejamento, entre outros, seriam necessárias para fazer frente ao 

grande e crescente número de vítimas socorridas pelo SAMU.  
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O Artigo “AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 

NA PERCEPÇÃO DAS VÍTIMAS” foi enviado ao periódico CIÊNCIA E SAÚDE 

COLETIVA, que possui fator de impacto 0.4013 e Qualis B3 para Medicina II e B1 para 

Saúde Coletiva. 

 

AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NA 

PERCEPÇÃO DAS VÍTIMAS  

 

Oswaldo Gomes Corrêa Negrão  

Ardigleusa Alves Coelho  

Ewerton William Gomes Brito 

Grasiela Piuvezam 

Antônio Medeiros Júnior  

Severina Alice da Costa Uchôa 

 

RESUMO  

Objetivo: avaliar a atenção pré-hospitalar às vítimas dos acidentes de transporte terrestre e das 

violências interpessoais, a partir da análise dos usuários. Método: Trata-se de Estudo de Caso 

com abordagem qualitativa. A amostra foi intencional, com 49 sujeitos entre as vítimas 

atendidas maiores de 18 anos. As entrevistas foram semi-estruturadas, analisadas com 

utilização do software ALCESTE e análise temática de conteúdo. Resultados: Os resultados 

partiram da narrativa do evento que ocasionou o agravo, descreveram a chamada pelo resgate, 

e a chegada da equipe até o encaminhamento para o serviço hospitalar de referência. 

Conclusão: foram identificados aspectos favoráveis, a atenção no cuidado, a qualidade do 

atendimento e a escuta qualificada. Os principais problemas apontados foram a demora na 

chegada do resgate, o desconforto no transporte e os entraves na continuidade da atenção.  

 

Palavras-Chave: Serviços médicos de emergência. Unidades móveis de saúde. Emergências. 
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MOBILE EMERGENCY SERVICE EVALUATION IN THE PERCEPTION OF 

VICTIMS 

 

ABSTRACT 

Objective: To assess the pre-hospital care to victims of road accidents and interpersonal 

violence, based on the analysis of users. Method: This is a case study with a qualitative 

approach. The sample was intentional with 49 subjects among the victims met 18 years. The 

interview was semi-structured, analyzed using the ALCESTE software and thematic content 

analysis. Results: The results left the narrative event that caused the injury, described the call 

for the rescue, the arrival of the team to the referral hospital for the service reference. 

Conclusion: it was identified favorable aspects, attention to care, quality of care and qualified 

hearing. The main problems mentioned were: the delay in the rescue, the discomfort and 

transport barriers in the continuity of care. 

 

Keywords: emergency medical services; mobile health units; emergencies 

 

INTRODUÇÃO  

 Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em torno de 5,8 milhões de 

pessoas morrem anualmente, vítimas de injúrias e ferimentos relacionados às violências e aos 

acidentes, o que corresponde a 10% das mortes no mundo. O grupo das causas externas se 

apresenta hoje como as principais causas da morbimortalidade em todo o mundo, em especial 

no Brasil
1,2

. Estes números representam 32% a mais do que o número de mortes por malária, 

tuberculose e HIV/AIDS combinadas
3
. 

 Embora existam sinais de declínio em determinadas regiões do País, os homicídios, 

lesões e óbitos relacionados ao trânsito no Brasil representam quase dois terços dos óbitos 

devidos a causas externas. Em 2007, a taxa de homicídios era de 26,8 por 100.000 pessoas e a 

mortalidade relacionada ao trânsito era de 23,5 por 100.000
4
. Em 2012, os homicídios 

passaram para 29,0/100 mil
5
. 

Estudos demonstram que as populações jovens são mais vulneráveis à 

morbimortalidade relacionada às causas externas, e impactam em todas as regiões do mundo, 

em especial nos países mais pobres e em desenvolvimento
6, 7

. 
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Entre 2000 e 2012, o número de mortes nas vias públicas passou de 28.995 para 

43.256, o que representou um acréscimo de 49,2%. As taxas, considerando o aumento da 

população, também cresceram 31,7% entre 2000 e 2011
5
. 

Além da violência no trânsito é importante ressaltar a violência interpessoal, que é 

crescente em várias regiões do País
8
, em especial na Região Nordeste. E que também acomete 

crianças, adultos e idosos, nos domicílios e nas vias públicas.  

Estudos internacionais têm analisado os serviços de emergência e atenção pré-

hospitalar às vítimas de acidentes e violências, e apresentam diversar formas de organização 

dos serviços, assim como os critérios de classficação de risco na atenção às vítimas
9
. 

A estruturação e consolidação do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel para o 

País, SAMU, foi uma das estratégias de enfrentamento desta problemática a partir de 2003
10

. 

Anteriormente existiam serviços similares em algumas capitais e cidades de grande porte que 

atuavam de forma isolada. O serviço alcançou uma cobertura populacional de 53,9% em 

2009
11

.  

O serviço se caracteriza por prestar socorro às pessoas em situações de agravos 

urgentes, de natureza clínica ou traumática, nas cenas em que esses agravos ocorrem, 

garantindo atendimento precoce, adequado ao ambiente pré-hospitalar e ao acesso ao sistema 

de saúde.
  

As vítimas demandam pelos serviços do SAMU, bem como pelos demais serviços 

hospitalares de urgência e emergência e também aqueles de reabilitação
12

, entretanto, são 

escassos os estudos que avaliam os serviços a partir da perspectiva dos seus usuários. 

O presente artigo tem como objetivo, portanto, avaliar a atenção pré-hospitalar às 

vítimas dos acidentes de transporte terrestre (ATT) e das violências interpessoais, a partir da 

análise dos usuários que foram socorridos pelas equipes do SAMU na cidade do Natal, Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODO  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo avaliativo, com a utilização da análise 

lexical e do discurso dos sujeitos investigados.  

A pesquisa foi realizada no principal serviço de referência para urgências do Estado do 

Rio Grande do Norte, o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no período entre dezembro de 

2014 e fevereiro de 2015. A cidade do Natal é a capital do Rio Grande do Norte, situa-se na 

Região Nordeste do Brasil, possui 850.000 habitantes
13

. Foi a primeira cidade do estado 
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e uma das primeiras do Brasil onde se implantou o SAMU. A cidade possui um serviço 

consolidado e reconhecido nacionalmente.   

Por outro lado, Natal está entre as capitais que vivenciaram os maiores crescimentos 

nos eventos violentos na última década
14

. No ano de 2005 o SAMU da cidade do Natal já 

realizava em média 6700 atendimentos mensais
15

.  

Em pesquisa realizada no SAMU Metropolitano de Natal, no primeiro semestre de 

2009, foram analisados os atendimentos realizados pelo SAMU.  Dentre as 4.092 ocorrências,  

46,38% estavam relacionadas às urgências traumáticas, provenientes de acidentes e 

violências. A maioria das vítimas era do sexo masculino (62,59%), com uma concentração na 

faixa etária entre os 20 e 29 anos (22,12%)
16

. 

Optou-se por uma amostra intencional, composta por vítimas, que se encontravam em 

atendimento, no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Os critérios de inclusão foram: 

sujeitos que tivessem, como a causa do atendimento, acidentes ou violências, e sido 

socorridas pelo SAMU e que se disponibilizassem a participar da pesquisa. Os critérios de 

exclusão se basearam na idade das vítimas, sendo eliminados da entrevista os menores de 

idade desacompanhados, além daqueles não socorridos pelo SAMU, e os que não se 

dispuseram a participar da pesquisa. 

A amostra foi constituída por 49 vítimas, sendo 42 homens e 7 mulheres, com idade 

mínima de 18 anos e máxima 88 anos média de 37,9 anos.  

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas. Foi utilizado um 

roteiro para as entrevistas, constituído de duas partes: na primeira foi registrado o perfil dos 

entrevistados - sexo, idade, profissão, escolaridade, tipo de agravo. Na segunda parte foram 

elaboradas as seguintes questões norteadoras para a condução da entrevista: O que aconteceu 

com você? Sabe descrever o evento? Como foi o resgate do SAMU? Como foi o atendimento 

desde a chegada ao local, até a entrada no hospital? Quais as suas sugestões para o 

enfrentamento do grande número de vítimas de acidentes e violências? 

A fim de aumentar a confiabilidade do instrumento de coleta de dados, previamente 

foi feito um estudo piloto no próprio serviço de referência.  Foram realizadas cinco 

entrevistas, um mês antes do início das entrevistas. O piloto contribuiu para estabelecer uma 

entrevista adequada e conceitualmente alinhada ao objeto do estudo. Em seguida as 

entrevistas foram gravadas em meio digital, e tiveram uma duração média de sete minutos. 

Depois foi feita a devolutiva aos entrevistados, para conferência dos conteúdos pelos sujeitos 

participantes. Foi perguntado se eles gostariam de mudar ou adicionar alguma informação. 

Em três casos foram adicionadas informações relativas ao evento que gerou o acidente ou 
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violência. As 39 entrevistas resultaram em 349 minutos de gravação e posteriormente foram 

transcritas e analisadas.  

Foi utilizado o critério da saturação do discurso dos sujeitos. Após a verificação de que 

ocorriam repetições dos conteúdos e não se apresentavam novos temas em seus discursos, 

constatou-se a saturação e optou-se pelo encerramento das entrevistas
17

. 

 Como estratégias de tratamento dos dados coletados utilizaram-se dois procedimentos 

envolvendo análise lexical por contexto que serão detalhados a seguir. Primeiramente 

procedeu-se à utilização do software Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de 

Segments de Texte - ALCESTE
®
, versão 4.9

18
. O programa analisa os conteúdos essenciais 

contidos no conjunto das entrevistas. A análise é feita a partir das Unidades de Contexto 

Inicial (UCI), determinadas pelo pesquisador e pela natureza da pesquisa. As UCI são 

divisões primárias do grupo de textos analisados, no total de 39 UCI, neste estudo.  

As Unidades de Contexto Elementares (UCE) são as frases elencadas pelo programa, 

de acordo com o tamanho do corpus, de sua pontuação e da ordem de aparição no texto
19

, a 

classe e o contexto lexical que correspondem a um tema extraído da análise do corpus. O tema 

é identificado pela análise de UCE e vocabulários específicos da classe. Essas classes são 

construídas pelo programa por meio da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), que 

considera o vocabulário específico das classes (frequência, porcentagem e força de relação de 

cada palavra com o contexto em que foi inserida).  

Em seguida foi utilizada da Análise de Conteúdo de Bardin
20

, que contribuiu para o 

aprofundamento das temáticas propostas pelo ALCESTE. A análise de conteúdo é um recurso 

metodológico que permite a categorização e a consolidação das classes, que são consolidadas 

a partir da correspondência entre a significação, à lógica do senso comum e a orientação 

teórica do pesquisador. Para o refinamento da categorização também foi utilizada a análise do 

material, através da leitura guiada de todas as entrevistas realizadas. Foram observadas as 

frequências e o aparecimento de temas, tipos de enunciados e conteúdos, desta forma as 

entrevista foram analisadas e categorizadas. 

A proposta foi buscar, a partir desta associação, níveis mais profundos de análise, a 

fim de ultrapassar o que foi manifestado nas falas. Buscou-se, para tanto, estabelecer as 

categorias com as estruturas sociais do problema de pesquisa. 

Dessa forma, realizou-se inicialmente a leitura flutuante de todas as entrevistas 

transcritas, para assimilar o conteúdo do material em sua relação com os pressupostos teóricos 

e objetivos do estudo. Nesse processo, agruparam-se os discursos que continham palavras 

idênticas ou com proximidade semântica para construção de unidades de significado 
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encontradas nas falas dos sujeitos, instituindo, portanto, as categorias de análise que serão 

descritas. Para garantir o sigilo e o anonimato dos entrevistados, os sujeitos foram 

identificados através da sigla “Suj” (sujeito) seguida de um número do 1 ao 49, referente à 

quantidade de participantes da pesquisa e o agravo em que esteve envolvido. 

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFRN sob o número 

005/2011 CEP/UFRN e todos os sujeitos do estudo assinaram um termo de consentimento 

livre e esclarecido, conforme recomenda a Resolução nº 196/96 do Ministério da Saúde. Os 

autores declaram não possuir qualquer conflito de interesse.  

 

RESULTADOS  

Este estudo contribui para a produção do conhecimento e na compreensão dos fatores 

que influenciam a atenção às vítimas dos acidentes e violências no contexto atual da atuação 

do serviço SAMU para o resgate desta parcela da população. Os resultados destacaram a 

perspectiva das vítimas na avaliação dos serviços ofertados pelas equipes, bem como na 

análise de possíveis estratégias para o enfrentamento e a redução dos eventos que culminam 

nos acidentes e violências. As falas foram categorizadas e classificadas, conforme se descreve 

a seguir.   

 A análise dos resultados constituída pelo corpus de 49 unidades de contexto inicial 

(UCI), e processada pelo software ALCESTE
®
 apresentou uma divisão do corpus em 239 

unidades de contexto elementar, contendo 1484 palavras, formas ou vocábulos distintos. 

Foram desconsiderados da análise do corpus os vocábulos que possuíssem uma frequência 

inferior a 3, posto que concerne ao critério estabelecido no cálculo do Khi
2
 (palavras com 

frequência maior que 3, consequentemente, com Khi
2
 a partir de 3,84 foi considerado 

significativo com 1 grau de liberdade), conforme demonstra o quadro a seguir:  
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Quadro 1. Análise dos vocábulos do corpus. Relatório ALCESTE  
 

 

 

Fonte: Relatório ALCESTE, banco de dados do autor, 2015. 

 

As 239 unidades de contexto elementar UCE do corpus foram divididas em dois eixos 

e quatro classes, os quais obtiveram aproveitamento 181 UCE, correspondendo a 78% do 

total.  

Através da análise das entrevistas com as vítimas socorridas pelos SAMU, os 

resultados foram categorizados em dois eixos. O primeiro eixo, denominado A práxis do 

resgate das vítimas pelo SAMU é composto pelas classes 1, 2 e 4. E o segundo eixo, que 

coincide com a classe 3, foi denominado de Desafios para o enfrentamento das violências e 

acidentes.  

Foram nomeados os dois eixos e as quatro classes obtidas a fim de detalhar os achados 

do estudo, que serão apresentados na discussão. 

As entrevistas permitiram detalhar as percepções dos usuários do serviço em quatro 

momentos distintos: partiram da narrativa do evento que ocasionou o agravo, em seguida 

descreveram a chamada pelo resgate, a chegada da equipe, até o encaminhamento para o 

serviço hospitalar de referência. 

 

 

 

 

 

 Número de unidades de contexto inicial (UCI) 
44 

 
239 unidades de contexto elementares (UCE) 

 
 

(1484 palavras, formas e vocábulos distintos) 
frequência > 3 

 
 

Khi2 a partir de 3,84 considerado significativo 

 
 

78% unidades de contexto elementares  
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Figura 1. Síntese da análise do ALCESTE. Dupla classificação descendente utilizada, com o 

detalhamento dos eixos e classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 3 
(43,43%) 

O enfrentamento 

das violências e 

acidentes 

Classe 4 (28,32%)     

A demora, tempo de 

espera. Atenciosos, 

bom atendimento     

Classe 2 
(13,37%)   

Contato com o 

SAMU espera e o 

resgate  

Classe 1 (22,99%)    

A hora do acidente, 

a história do evento 

Presenças  

Significativas 

Khi
2
 Presenças 

Significativas 

Khi
2
 Presenças 

Significativas 

Khi
2
 Presenças 

Significativas 

Khi
2
 

tem 30 hora+ 33 pergunt+ 36 moto+ 53 

gente 17 demor+ 23 direit+ 27 carro+ 51 

melhor+ 14 uma+ 18 consegu+ 26 vinha 49 

mais 13 Local 16 diss+ 25 bat+ 30 

os 12 tranquilo+ 16 lig+ 22 cai 30 

violência+ 10 mei+ 14 capacete 20 frente 26 

poss+ 10 Minutos 14 segunda 20 fre+ 24 

as 10 atencioso+ 12 direto 20 bati 23 

beb+ 8 Atendiment

o 

12 escut+ 20 na  23 

cidad+ 8 gost+ 11 quente 20 *ida_59 21 

diz+ 8 Foi 11 cab+ 17 *suj_29 21 

povo 8 cheg+ 9 dor+ 17 ia 20 

precis+ 8 rapaz+ 8 cont+ 15 bicicleta 17 

aumente+ 8 Walfredo 8 coloc+ 15 cruzamento 17 

dess+ 7 Tempo 8 ruim 15 quando 16 

PRIMEIRO EIXO: A 

PRÁXIS DO RESGATE DAS 

VÍTIMAS PELO SAMU 

SEGUNDO EIXO:      

DESAFIOS PARA O 

ENFRENTAMENTO DAS 

VIOLÊNCIAS E ACIDENTES 
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ness+ 7 boc+ 8 estava 14 peg+ 15 

efetivo 7 *sex_02 8 *ida_29 13 cima 14 

agradec+ 7 *suj_12 8 *suj_20 13 atravess+ 14 

arm+ 7 Bom 7 *suj_32 13 rua 13 

trabalh+ 7 muito bom  7 chão 12 minha 13 

Fonte: Relatório ALCESTE, banco de dados do autor, 2015. 

 

A hora do acidente, a história do evento. 

As entrevistas revelaram os instantes que antecederam os eventos que culminaram nos 

agravos. A grande maioria das vítimas recordava de muitos dos detalhes das histórias. Nos 

acidentes de transporte as pessoas transitavam pela cidade de forma rotineira, quando foram 

atingidas por outro veículo. 

 

“Vinha em uma bicicleta, aí vinha um carro atrás de mim. Vinha na minha mão, encostado no 

acostamento. Aí o carro veio por trás e bateu na minha bicicleta Eu subi e bati no para-brisa do carro 

depois caí para o lado” (suj-01, att - carro x bicicleta).  

“Estava andando na avenida, um rapaz estava no celular em um carro, ele estava em alta 

velocidade e entrou de vez, aí bateu em mim e eu caí no chão. O carro bateu na minha perna, cortou a 

perna, tomei alguns pontos” (suj-35, att - carro x pedestre). 

 

  Os acidentes envolvendo motocicletas são os eventos mais frequentes, tanto de 

motocicletas com veículos, mas também motocicletas e pedestres e motocicletas e ciclistas.  

 
“Ia com o pessoal no bagageiro da bicicleta, aí o rapaz em uma moto atravessou assim na frente. Se 

eu me jogasse para cima dele, passava e quebrava tudo, aí joguei para pista. Se não me equilibrasse o 

carro me pegava, mas foi o jeito, joguei a bicicleta e fui cambaleando com o peso, já caí embaixo. 

Não deu para governar não” (suj-29, att - moto x bicicleta). 

 

Outra questão recorrente é a violência por arma de fogo contra jovens e adolescentes. 

Os relatos foram bastante detalhados, considerando a gravidade dos ferimentos, bem como a 

complexidade do resgate, visto que a situação de vulnerabilidade é muito grande.  

 

“Estava na esquina do beco e quando vi desceram uns quatro homens armados, olharam para 

mim e começaram a atirar em mim e eu só fiz correr” (suj-12, violência interpessoal - ferimento por 

arma de fogo).  
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“Foi um tiro, foi grupo de extermínio. Invadiram a casa que eu estava. dispararam, chegaram 

perguntando por ouro e arma, dizendo que tinha mandado de prisão” (suj-15, violência interpessoal - 

ferimento por arma de fogo). 

 

Contato com o SAMU espera e o resgate.  

Logo após o evento, ocorreram as ligações para a solicitação do serviço. A maioria das 

vítimas relatou que o contato foi feito por pessoas que passavam no local, ou que estavam 

diretamente relacionadas com o acidente. O contato foi conseguido na primeira ou na segunda 

tentativa.  

 

“O moço ligou, fez muitas perguntas, o que viu o acidente. se eu estava sentada, se bati com a 

cabeça, essas perguntas eles sempre fazem” (suj-16, att - carro x pedestre).  

“Só escutei quando ele ligou e deu a localização e disse o que tinha acontecido. Não sei 

onde estava. Porque na hora que eu me acidentei o rapaz ligou, deu os dados direitinho” (suj-24, att - 

att queda moto). 

 

A espera compensada pelo bom atendimento.  

As vítimas relatam um bom atendimento pelas equipes do SAMU, apesar do relato da 

demora e da reclamação por parte de alguns usuários. Em geral o tempo de espera ficou em 

torno de 20 minutos, considerado de razoável a bom para a maioria dos entrevistados.  

 

“Foi bom, 20 minutos é ruim para quem está no chão quente, mas eu sei que tem canto aí que 

demora bem mais. Eu sou motoboy e sei como está o trânsito de Natal, imagina para uma ambulância 

desse tamanho. Foram atenciosos, sim” (suj-28, att - carro X moto).   

“A questão da SAMU é o seguinte: quando nós estamos chamando é difícil, agora quando 

chega o atendimento é bom. Eu avalio... espetacular, mesmo que seja lento, mas espetacular” (suj-02, 

att - carro X moto). 

 

Desafios para o enfrentamento das violências e acidentes.  

As falas das vítimas são coincidentes com estudos que estabelecem ações que 

poderiam reduzir o número de acidentes e violências. As questões relacionadas com o álcool, 

excesso de velocidade, respeito às regras de trânsito, bem como a ampliação do efetivo 

policial na cidade, além de ações educativas. 
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“Para evitar mesmo os acidentes, é a cachaça. Esse (acidente) daqui foi cana, o motorista me 

pegou por trás bêbado, dirigindo o carro. Aí um motorista desse está incapaz de pegar em um 

carro, bêbado” (suj-01, att-carro x bicicleta). “Sobre os acidentes, prevenir mais. Tem gente 

que anda sem capacete, não presta atenção, anda em alta velocidade, mas em relação à arma 

de fogo, é consciência de cada um” (suj-11, - ônibus x moto). 

 

DISCUSSÃO 

 

Os corredores do hospital de referência estavam lotados de pacientes, vítimas de 

acidentes e de violências, no decorrer de todo o período da pesquisa. É importante ressaltar 

que as vítimas se encontravam em um momento de fragilidade pelo evento ocorrido, pela 

distância dos familiares, além da dor e do desconforto do ambiente hospitalar.  

Na primeira classe os sujeitos relataram detalhes sobre o acidente e trouxeram 

importantes depoimentos sobre os possíveis elementos que contribuíram para o fato. É 

possível avaliar que vários dos eventos poderiam ter sido evitados caso questões elementares 

de segurança viária e as regras do Código Nacional do Trânsito fossem respeitadas. Os relatos 

dos acidentes reforçam a questão do desrespeito às normas de segurança viária, tais como a 

distância mínima entre o veículo e as bicicletas, dirigir e falar ao telefone e a obediência às 

regras de trânsito vigentes. Os motoristas que conduzem os veículos de maior porte são 

responsáveis e devem cuidar da segurança dos menores. Conforme relatam vários estudos, o 

número de vítimas tem sido crescente, em especial nas capitais da Região Nordeste do Brasil
5
. 

O momento de preocupação e dor ficou marcado pelos minutos de espera, muitas 

vezes no sol e no asfalto. A demora da chegada das equipes de restage esteve presente em 

algumas das falas.  

Na segunda classe, a grande maioria dos relatos foram coincidentes ao relatarem que 

conseguiram fazer o contato com o SAMU na primeira ou na segunda tentativa. Em geral 

pessoas envolvidas diretamente com o evento fizeram o contato telefônico. Poucos 

entrevistados relataram dificuldades para conseguir o atendimento. As vítimas relataram que a 

principal questão foi terem tido a demanda imediata atendida, que era o resgate e o 

encaminhamento para o serviço hospitalar. 

Na terceira classe, a percepção dos entrevistados em relação ao grande número de 

acidentes e eventos violentos na cidade tem relações diretas com a fragilidade de política 

públicas, tais como a segurança pública, a precariedade do transporte público, assim como as 

calçadas irregulares ou inexistentes, a falta de lombadas e de faixas de pedestres. Também se 



71 

 

 

fizeram presentes as questões relacionadas com o excesso de velocidade, o uso de tefelone 

celular por parte dos motoristas e o consumo de bebidas alcoólicas
23

.Depoimentos das vítimas 

de violência interpessoal estavam relacionadas à atuação de grupos de extermínio e à balas 

perdidas. A violência urbana também se expressa nos acidentes de trânsito, envolvendo 

principalmente motocicletas. Em contraponto a educação foi apontada como uma das 

potencialidades para o enfrentamento destes desafios. 

Dois outros fatores importantes observados no discurso dos sujeitos: o desafio da 

implantação de políticas educacionais para população e a prevenção de agravos. 

As vítimas relataram a necessidade de investimentos contínuos na educação, em ações 

de promoção em saúde. Dentre os determinantes elencados pelas vítimas que contribuem para 

o grande número de acidentes e violências, destacam-se o consumo de álcool e outras drogas. 

Esta questão é emblemática e preocupante em várias regiões do planeta e também é fato 

inconteste tanto no Brasil
5, 24

 quanto em outros países
23,25,26

. 

Na quarta classe, constatou-se que, apesar de todas estas questões descritas 

anteriormente, a percepção da grande maioria dos entrevistados foi favorável ao resgate 

realizado pelo SAMU. Apesar do tempo de espera, da demora relatada por alguns dos 

entrevistados, em geral os profissionais foram atenciosos e realizaram um bom atendimento. 

Vários estudos confirmam que motociclistas e pedestres estão envolvidos na maioria 

dos eventos com vítimas no trânsito. As vítimas de acidentes com motocicletas são 

responsáveis por mais de 70% das internações registradas no principal hospital de referência, 

o Walfredo Gurgel
27

. Os agravos relacionados aos acidentes e violências repercutem 

diretamente nas demandas pelos serviços do SAMU
24,27,16

. 

Outro fator agravante é o modelo de mobilidade urbana que prioriza o uso dos 

veículos particulares, sem oferecer infraestrutura adequada, para o deslocamento seguro dos 

pedestres e ciclistas, ou transporte público de qualidade e suficiente para todos
28

.  

Os resultados desse estudo, dada a sua natureza, não podem ser generalizados para 

uma população. Entretanto, permitem proposições teóricas que podem ser utilizadas em 

contextos semelhantes aos do município estudado, contribuindo, desta forma, com a produção 

do conhecimento sobre a temática. 

Os autores reconhecem que o estudo apresenta como limite o fato de conter apenas a 

percepção daquelas vítimas que tiveram as suas demandas atendidas pelo serviço de atenção 

pré-hospitalar. Sabe-se que parte da população não tem as suas demandas atendidas e acabam 

utilizando meios próprios para a chegada ao serviço de emergência hospitalar. Neste sentido é 

importante que novos estudos abordem esta outra parcela da população. 
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 CONCLUSÃO  

 

  Os avanços e desafios elencados contribuem para uma reflexão consistente do serviço. 

As visitas ao serviço hospitalar permitiram uma avaliação positiva em relação ao serviço 

SAMU a partir da ótica das vítimas, quando são observadas a relação dos profissionais com as 

vítimas socorridas, a escuta e a atenção, consideradas satisfatórias e suficientes.  

 As entrevistas demonstraram uma coesão dos depoimentos e um grande 

aproveitamento do conteúdo analisado. Em relação ao tempo de chegada houve reclamações, 

em especial para aqueles que estavam na rua e relatavam muita dor durante a espera pelo 

resgate. 

O desafio na melhoria do tempo para o resgate esbarra nas questões relacionadas à 

mobilidade nas cidades, assim como na educação dos motoristas, que precisam respeitar, 

dentre outras, a prioridade para o tráfego das ambulâncias e serviços de resgate. 

Vale ressaltar também que o modelo de mobilidade, que prioriza o transporte 

individual e privado, ao invés do transporte público de qualidade, acaba sobrecarregando a 

malha viária das cidades. Além disso, o excesso de velocidade e o desrespeito às regras de 

trânsito levam a um número elevado de acidentes que poderiam ser evitados. 

Outro fato inconteste é que existe uma limitação do número de leitos disponíveis na 

Rede de Atenção às Urgências, em todo o estado e no município, e nem sempre todos os 

leitos são regulados pela central, como deveria acontecer. 

Nesse contexto, existe uma sobrecarga nos serviços, que acaba repercutindo de forma 

desfavorável no serviço de atenção pré-hospitalar. Muito importante destacar a 

disponibilidade das vítimas e dos familiares que concederam as entrevistas em um momento 

tão singular da vida. 

Ressalta-se, ainda, a percepção das vítimas que coincide com vários estudos em 

relação à importância da educação como estratégia para a prevenção dos agravos, a educação 

nas escolas, além das questões relacionadas com a mobilidade da cidade. 

O desafio é de todos. Da população, dos gestores, dos profissionais de saúde, 

legisladores, autoridades públicas como Secretaria de Saúde, Educação, Planejamento, entre 

outros, para enfrentamento ao grande número de vítimas que continuamente são socorridas 

pelo SAMU. 
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

 O projeto inicial da pesquisa tinha como objetivo analisar o perfil de morbimortalidade 

das vítimas de acidentes e violência e avaliar a implantação do SAMU na cidade do Natal, 

tendo como base e referência a PNRMAV. Entretanto, no decorrer das disciplinas e das 

atividades relacionadas ao doutorado, novas perspectivas de análise foram sendo 

amadurecidas e aprimoradas.  

 A ideia inicial de trabalhar como os bancos de dados do serviço, para analisar o perfil 

dos atendimentos realizados pelo serviço foi frustrada. Uma empresa privada foi contratada 

para administrar e informatizar todo o sistema de informações do SAMU, entretanto houve o 

encerramento do contrato e a empresa não deixou um backup do mesmo. A questão foi 

judicializada, e não houve a possibilidade de se trabalhar com este material. Neste sentido, a 

memória do atendimento do serviço, mais de uma década de material, ficou comprometida. 

 Por outro lado, as sucessivas visitas ao serviço trouxeram um enorme aprendizado e 

conhecimentos na área de urgência e emergência. A adesão da gestão municipal à proposta do 

projeto de pesquisa foi determinante para o sucesso desta empreitada. As entrevistas com os 

profissionais foram realizadas na central do SAMU Municipal, fato que permitiu uma grande 

adesão por parte dos profissionais, contribuindo para o grande número de entrevistas 

realizadas.   

 Os resultados das entrevistas com os profissionais, médicos e enfermeiros reguladores 

e socorristas, foram essenciais para a elaboração de uma rica análise do serviço. Desde 

aspectos históricos, do início do funcionamento do serviço, relatos ricos de detalhes e de 

informações foram disponibilizados através de longas entrevistas. Alguns profissionais 

trabalham no SAMU desde a sua criação, e outros, têm um pouco mais de um ano de casa, no 

entanto, todos são comprometidos com as atividades de regulação e resgate, que demandam 

um enorme esforço e compromisso para a realização das atividades cotidianas daquele 

serviço.  

Questões bastante pertinentes foram abordadas com o detalhamento das atribuições de 

cada um dos membros das equipes multiprofissionais, até as atividades que exigem um 

conhecimento de toda a estrutura local e das articulações necessárias para o bom 

funcionamento do serviço, como é a regulação e a gestão administrativa. Outro ponto que 

merece destaque é o funcionamento efetivo e contínuo do Núcleo de Educação Permanente 

(NEP), responsável pelas ações de educação permanente do SAMU e por ações externas de 

promoção em saúde e capacitação para outros serviços que fazem parte da rede de saúde.  
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A autoavaliação do serviço ofertado aos usuários, assim como a reflexão sobre os 

processos de trabalho, permitiram a elaboração de um diagnóstico detalhado e minucioso do 

funcionamento do SAMU em Natal. Como vários dos entrevistados são profissionais desde o 

início das atividades em 2003, as falas contribuíram para o resgate e o registro histórico do 

funcionamento desse serviço. 

 As visitas ao serviço contribuíram também na observação da estrutura e 

funcionamento da Central de Regulação e o Núcleo de Educação Permanente. Todos os 

ambientes visitados eram adequados, bem sinalizados, as salas possuíam boa iluminação e ar 

condicionado, elementos essenciais para o bom desempenho dos trabalhos. 

 As ambulâncias, na grande maioria, estavam em boas condições de uso. Apenas duas 

delas estavam sem condições de operação. Várias das ambulâncias foram substituídas no 

decorrer da pesquisa de campo, algumas com recursos do município, como relatou o 

secretário municipal de saúde, durante a entrevista. 

 Também está prevista a estruturação de pontos de apoio para as equipes que ficam 

aguardando pelas solicitações de resgate em ambientes externos à base central do SAMU. 

Outra previsão é de que ocorra, ainda em 2015, um concurso público para a contratação em 

caráter efetivo de pessoal para a composição de equipe permanente para o serviço. Apesar dos 

avanços observados, apresentam-se como forma de contribuição, as seguintes recomendações 

para o serviço: 

 O aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação, de forma contínua: autoavaliação, 

avaliação da RAU, central de regulação e NEP; 

 A implementação de protocolos para o atendimento de vítimas de acidentes e 

violências, com o detalhamento para os procedimentos de resgate, bem como o 

registro e notificações obrigatórias; 

 Utilização de relatórios de produção para a análise do perfil dos atendimentos 

realizados pelas equipes do SAMU, de forma contínua.  

 Aprimoramento de Relatório Anual de Gestão; 

 Produção de mapas de risco para acidentes e violências, com distribuição dos eventos 

nos bairros do município; 

 Estruturação de mecanismos de controle social e de divulgação das ações realizadas 

pelo serviço; 

 Aperfeiçoamento do registro das ações de promoção em saúde desenvolvidas; maior 

investimento na comunicação e em ações de educação direcionadas à população; 



78 

 

 

 Instituição da carreira profissional, a fim de estimular a continuidade dos 

profissionais no serviço, reduzindo a rotatividade observada entre os médicos e 

enfermeiros no serviço. 

 

 No decorrer da pesquisa de campo foi lançado em Natal o projeto Vida no Trânsito, 

que tem como proposta a implementação de ações para a redução do número de acidentes de 

trânsito e do número de vítimas. Fui convidado a participar da comissão de banco de dados, 

fato que contribuiu bastante para a análise dos óbitos relacionados ao ATT, com vistas a se 

pensar em ações que possam evitar novos óbitos em determinados locais na cidade. Esta 

experiência foi de grande relevância para o aprendizado pessoal, assim como para a inserção 

da academia nos serviços. Quatro estudantes, sendo dois de Medicina e outros dois 

concluintes do Curso de Gestão em Sistemas e Serviços em Saúde estão realizando seus 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) nesta área. Trabalhos oriundos deste projeto já 

foram apresentados em congressos nacionais, mesas redondas e palestras.   

Ao término do curso, a nossa expectativa é de dar continuidade aos estudos no campo 

da avaliação, visto que é um campo promissor tanto para o desenvolvimento de atividades de 

pesquisa na universidade, quanto para o desenvolvimento de ações em parceria com os 

serviços e atividades de extensão e pesquisa, possibilitando a inserção de estudantes de 

graduação nos serviços e, ao mesmo tempo, corroborando com a gestão em saúde, na 

perspectiva da melhoria dos serviços.  

  Os caminhos da tese foram marcados por um profundo e extenso período de estudo e 

de aprendizagem. Várias disciplinas ofertadas pelo programa foram de grande valia para o 

aprendizado, e subsidiaram o desenvolvimento das pesquisas de campo e a elaboração do 

texto final dos artigos, bem como da tese. A convivência com profissionais do campo da 

saúde, de forma multiprofissional, também merece destaque.  

A contínua experiência de troca de saberes e de conhecimentos entre os professores 

que ministraram as disciplinas, bem como entre os estudantes mestrandos e doutorandos foi 

uma experiência bastante rica, que contribuiu com o processo de formação e de aquisição de 

conhecimentos para o desempenho da docência. 

 Também foram ricos os momentos de introspecção necessários para o 

desenvolvimento dos artigos e para a elaboração da redação final da tese. A maturidade do 

produto advém da dedicação, do comprometimento e do esforço realizado no decorrer do 

tempo. As leituras exaustivas e necessárias para a aquisição do conhecimento, bem como os 
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debates e reuniões vivenciadas permitiram um amadurecimento neste campo do 

conhecimento. 

 Técnicas utilizadas na pesquisa como o DELPHI e a utilização de consultores ad hoc 

para a análise de materiais das pesquisas permitiram o conhecimento de novos métodos de 

estudo e de análise que consolidam o exercício da docência e permitem a difusão de técnicas 

de pesquisa para estudantes de iniciação científica, assim como para a difusão de práticas de 

avaliação para os serviços. 

 O contato com os usuários no serviço de urgência e emergência, em momentos de 

extrema fragilidade, angústia e sofrimento, também merece destaque. A escuta é um dos 

grandes atributos que os profissionais de saúde precisam desenvolver. A contribuição dos 

estudantes na coleta dos dados foi fundamental para a pesquisa, e certamente contribuiu para 

o amadurecimento deles, enquanto futuros pesquisadores e também como profissionais, que 

em um futuro próximos estarão atuando no campo da saúde. 

 Por fim, a convivência com a minha orientadora e com meus colegas de doutorado 

contribuíram para o fortalecimento dos laços profissionais e para um aprendizado contínuo e 

reflexivo no decorrer de tantos anos de convívio e de atividades desenvolvidas. 

A experiência do doutorado é mais uma etapa formativa, necessária para o 

aprimoramento individual, na perspectiva de agregar novos conhecimentos técnicos e 

científicos, mas também humanos e afetivos.  

Trabalhar no campo da saúde é um desafio permanente. Pressupõe dedicação, 

empenho e lutas contínuas. Ao mesmo tempo que desperta um desejo premente por melhorias, 

revela e desperta satisfação quando se observa no decorrer do tempo os avanços obtidos com 

a estruturação de um serviço público de qualidade que acontece no cotidiano, a duras penas. 

Apesar de tantos olhares críticos, clínicos e muitas vezes depreciativos, o que se observa são 

profissionais, na sua grande maioria comprometidos, engajados na luta por um sistema de 

saúde pública e de qualidade para todos.  
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA: GESTOR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL – SAMU 192 - EM 

NATAL-RN ROTEIROS – ENTREVISTA COM GESTOR  

Fale sobre o SAMU na perspectiva da atenção às vítimas de acidentes e violências. 

1. Como está estruturada hoje a REDE DE ATENÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

2. Como você avalia a LINHA DE CUIDADO DO TRAUMA: FOCO NA ATENÇÃO AO 

POLITRAUMA 

3. Como você avalia a grade de RETAGUARDA HOSPITALAR?  

4. Está em funcionamento o Comitê Gestor de Atenção às Urgências na SMS? E na SESAP? 

Como avalia a atuação do Comitê? 

5. Como avalia o sistema de informação da secretaria? E do SAMU? 

6. Existe instrumento ou mecanismo de avaliação da satisfação dos usuários em 

relação ao desempenho do SAMU? 

7. Existe um Georreferenciamento dos atendimentos? Do perfil das vítimas? Da 

ocorrência de chamadas? Qual a relevância? 

8. Como analisa a questão de RH para o SAMU? A carreira é viável? A terceirização 

é a solução?  

9. Os equipamentos são suficientes? A relação de veículos e equipamentos é 

adequada para o município? 

10. Quais suas sugestões para melhorar o atendimento?  
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA: PROFISSIONAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL – SAMU 192  

1. Em sua opinião vocês têm material de suporte básico e avançado adequados? Por quê? 

2. Fale sobre as atividades/capacitações de educação continuadas.  

3. As escalas de plantão estão completas? O número de profissionais é suficiente? 

4. Vocês utilizam protocolos para atenção às vítimas de acidentes e violências? Se 

não, por quê? 

5. Há reuniões para discutir os casos com base na literatura científica? 

6. Vocês participam de estudos e ou pesquisas epidemiológicas em atenção à 

violência? 

7. Você considera os recursos humanos adequados? Por quê? 

8. Considera os equipamentos de apoio adequados? Por quê? 

9. Quais são os desafios para se fazer a regulação dos atendimentos  

10. Vocês registram todas as ligações consideradas trotes telefônicos? 

11. Vocês fazem registro de todas as saídas de veículos para atendimentos? 

12. Vocês fazem monitoramento da ocorrência de acidentes? 

13. Existe instrumento ou mecanismo de avaliação da satisfação dos usuários em 

relação ao desempenho do SAMU? 

14. Existe uma grade de retaguarda hospitalar para referência definida? 

15. Você considera que o tempo de resposta entre a chamada telefônica e a chegada da 

equipe ao local da ocorrência é adequado?  Por quê? 

16. São realizados fóruns, seminários e oficinas para discussão de casos? 

17. São realizadas ações preventivas nas Unidades de Saúde para desenvolvimento de ações de 

prevenção de acidentes e violências nas comunidades? Como você avalia? 

18. O que você considera de mais relevante no SAMU? Como você avalia? 

19. Quais suas sugestões para melhorar o atendimento?  
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA: USUÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL – SAMU 192 - EM 

NATAL-RN 

ROTEIROS – ENTREVISTAS COM USUÁRIOS VÍTIMAS DE ACIDENTES E 

VIOLÊNCIAS 

1. Dados pessoais (nome, idade, profissão, escolaridade), endereço (Natal), telefone para contato.  

2. Você sabe dizer o que aconteceu? Há quanto tempo? Sabe dizer a que horas ocorreu?  

3. Como você avalia o SAMU?  

4. Quem fez o contato telefônico e chamou o SAMU? Chegou a ouvir a conversa? Respondeu 

perguntas sobre o seu estado de saúde?   

5. Sabe quanto tempo se passou entre o acidente e a ligação telefônica para o SAMU? Conseguiram 

contato com o SAMU na primeira vez? 

6. Como você analisa a questão do tempo do atendimento entre o contato telefônico e a chegada da 

equipe? Sabe quanto tempo demorou?  

7. Como você avalia o desempenho do SAMU, em relação à atenção e ao cuidado na hora do 

atendimento? Os profissionais foram atenciosos? 

8. Tem havido em Natal muito casos de acidentes e de violências com um grande número de vítimas. 

Quais sugestões para enfrentar estes problemas?  

9.  Como melhorar o atendimento às vítimas? Em sua opinião, é possível melhorar o serviço do 

SAMU?   
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APÊNDICE 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para você participar da pesquisa AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-

HOSPITALAR MÓVEL –SAMU 192 – NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN que é realizada pelos 

professores Oswaldo Gomes Corrêa Negrão (responsável) e Severina Alice da Costa Uchoa 

(orientadora), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. No caso de 

desistência, todo e qualquer material produzido, digital ou material, será prontamente descartado na 

sua presença. Essa pesquisa procura analisar e avaliar a adequação dos serviços oferecidos pelo 

SAMU- Natal/RN. Caso decida aceitar o convite, sua participação consistirá em responder a um 

questionário e/ou uma entrevista na qual poderá ser utilizado um gravador, ou outra mídia, podendo 

durar em média 40 minutos e ser realizada no local de sua preferência (serviço de saúde ou domicílio). 

Também poderá ser convidado(a) a participar de um grupo focal.  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, pois todos os participantes entrevistados 

terão os nomes e funções omitidos na elaboração do relatório final, a fim de preservar a integridade e 

confidencialidade dos informantes. Estes riscos serão minimizados mediante a oferta de condições 

adequadas para realização da coleta dos dados, para os sujeitos da pesquisa, considerando sua situação 

física, psicológica, social e educacional.  A pesquisa será suspensa imediatamente ao perceber algum 

risco ou dano à saúde de qualquer sujeito participante da pesquisa. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: estará colaborando para a 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL – SAMU 192 – NO 

MUNICÍPIO DE NATAL, que tem como um dos objetivos a melhoria dos serviços de urgência e 

emergência da sua cidade. Os dados serão guardados em local seguro (Departamento de Saúde 

Coletiva da UFRN) e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Caso tenha algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso 

solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano, comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Oswaldo Gomes Corrêa Negrão, no Centro de Ciências 

da Saúde localizado na Rua Gustavo Cordeiro de Farias, s/n, Petrópolis, Natal – RN, pelo telefone (84) 

3342-9750 ou (84) 9408-3648, e ainda através do endereço eletrônico: oswaldonegrao@gmail.com 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN, localizado na Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 
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Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN, ou pelo telefone 

Telefone/Fax (84)3215-1313. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa AVALIAÇÃO DO 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL – SAMU 192 – NO MUNICÍPIO DE NATAL-

RN  

 

Participante da pesquisa: 

 

 

 

Assinatura/ Nome Completo 

 

TESTEMUNHAS (2) 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisador Responsável 

Professor Oswaldo Gomes Corrêa Negrão 

Telefone (84)8812-1067 Matrícula 12434436

   

Comitê de Ética e Pesquisa   

Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. 

Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN 

Telefone/Fax (84)215-313 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 -   APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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