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RESUMO
Introdução: Palmas-TO implantou o SAMU em 2005 com a fi nalidade 
de prestar socorro à população em casos de urgência e emergência. O 
serviço possui um sistema de informação para armazenamento dos da-
dos referentes às chamadas recebidas na central de regulação médica.

Objetivos: Conhecer a assistência prestada pelo SAMU incluindo o per-
fi l sociodemográfi co dos profi ssionais que atuam no serviço e o perfi l 
epidemiológico dos pacientes, fl uxo dos atendimentos e identifi cação 
do tempo resposta.

Metodologia: Realizou-se um estudo transversal descritivo em que se 
analisaram os questionários respondidos por 59 profi ssionais (64,1%) 
e do total dos atendimentos foram analisadas 2.400 fi chas que corres-
ponderam a 40% dos atendimentos.

Resultados: Dentre os profi ssionais pesquisados houve predominân-
cia de homens (64,4%); a faixa etária variou de 26 a 55 anos; 57,6% 
fazem uso de bebida alcoólica e 11,9% usam tabaco; a maioria não 
considerou o serviço estressante. Do total de atendimentos, os clínicos 
(41,6%) quase se igualaram aos por causas externas que corresponde-
ram a 42,6%, destacando-se os acidentes de motocicletas com 48,1% 
das causas externas. Os homens foram os mais atendidos neste serviço 
e a média etária foi 35 anos. As regiões que tiveram mais atendimento 
foram a região Sul e a Norte e o destino da maioria das vítimas foi o 
Hospital Geral de Palmas, excetuando as causas gineco-obstétricas que 
foram para o Hospital Referência Dona Regina.

Conclusão: A caracterização dos atendimentos possibilitou conhecer o 
perfi l dos profi ssionais que prestam assistência no SAMU, além do perfi l 
dos atendimentos realizados pelo serviço na capital. Desta forma pode-
rá subsidiar as autoridades sanitárias, gestores e políticos na discussão 
e tomada de decisão que possam contribuir na prestação de assistência 
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com qualidade de acordo com normas preconizadas pelo Ministério da 
Saúde e que envolvem a qualidade de saúde dos trabalhadores.

Palavras-chave: Socorro de Urgência; Assistência Pré-hospitalar; 
Serviços Médicos de Emergência.

ABSTRACT
Introduction: The city of Palmas in the state of Tocantins, Brazil, set up 
the Mobile Emergency Health Care Service (SAMU) in 2005 in order to 
provide urgency and emergency service for its population. The service 
has an information system for the storage of data from calls received by 
the medical regulation center.

Objective: To study the assistance provided by the SAMU, including 
the socio-demographic profi le of the staff and the epidemiological pro-
fi le of the patients, the fl ow of occurrences, and identifi cation of res-
ponse time.

Methodology: We conducted a cross sectional study that analyzed the 
questionnaires answered by 59 professionals (64.1%) and total atten-
dances of 2400 chips that were analyzed represented 40% of visits.

Results: The study found that among the surveyed professionals the-
re was a prevalence of males (64.4%); the ages ranged from 26 to 55; 
57.6% make use of alcohol and 11.9% use tobacco; most of them did 
not regard the work as stressful. Of the total number of occurrences, 
clinical cases nearly equaled the number of those with external causes 
(42.6%), of which motorcycle accidents represented 48,1%; Men were 
the most frequently attended by the service and the average age was 
35. The regions that had the most occurrences were the South and the 
North regions and the destination of the majority of the patients was the 
Hospital General of Palmas with the exception of obstetric and gyneco-
logical cases, which were taken to the Reference Hospital Dona Regina.

Conclusion: The characterization of the visits helped understand the 
profi le of the professionals who assist in the SAMU and the profi le of 
care provided by the service in the capital. This way you can subsidize 
the health authorities, managers and politicians in the discussion and 
decision making that can contribute in providing quality care according 
to standards established by the Ministry of Health and involving the 
quality of health workers.

Key words: Emergency; Prehospital Care; Emergency Medical Services.
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INTRODUÇÃO

O signifi cativo aumento da população, dos meios 
de transporte, da violência urbana e do estresse 
entre outras causas, tem aumentado o número de 
mortes e invalidez em vítimas de trauma. As emer-
gências clínicas, se atendidas precocemente, assim 
como o trauma, têm um melhor prognóstico com 
o mínimo de sequelas e um menor número de óbi-
tos¹.

 O perfi l nosológico do Brasil tem se aproximado 
do perfi l de países do primeiro mundo, onde as 
causas de mortalidade mais elevadas são as molés-
tias cardiovasculares, o câncer e o trauma¹.

A urgência médica pode ser conceituada como um 
evento vital para sociedade/indivíduo, que apre-
senta uma gravidade considerável, ameaçando a 
integridade física e psicológica da pessoa, necessi-
tando de intervenção rápida e resolutiva, que não 
pode esperar mais de 24 horas². No entanto, o que 
se observa nas portas dos hospitais e dos prontos-

-atendimentos é a superlotação de demandas que 
poderiam ter resolução na atenção básica³.

No ano de 2002, o Ministério da Saúde (MS) 
aprovou o Regulamento Técnico dos Sistemas 
Estaduais de Urgência e Emergência e, em 2003, 
instituiu o SAMU, com a fi nalidade de implemen-
tar o serviço de atendimento de urgência por meio 
do Atendimento Pré-hospitalar (APH), proporcio-
nando assistência indireta (por telefone) com uma 
orientação realizada pela regulação médica, ou di-
reta, pela assistência prestada no local, de forma 
que, pela diminuição do tempo na prestação de 
socorro, possa diminuir o índice de mortalidade³.

Por ser um serviço público e pela sua fi losofi a de 
atendimento, que é levar uma equipe médica e o 
socorro mais rápido até a vítima, assemelha-se ao 
modelo de atendimento pré-hospitalar da França, 
o qual inspirou a organização do modelo brasilei-
ro do SAMU2.

A regulação médica do sistema é entendida como 
o elemento ordenador e orientador da atenção 
pré-hospitalar que faz o enlace com o nível hospi-
talar e abarca duas dimensões de competência: a 
decisão técnica em torno dos pedidos de socorro 
e a decisão gestora dos meios disponíveis. Os ser-
viços de urgência que não têm regulação tendem 
a ter menos efi ciência em relação àqueles que re-
gulam as consultas e organizam as fi las de espera 
conforme a prioridade. Desta maneira, o serviço 

cujo fl uxo é gerenciado por um médico regulador, 
apresenta acesso mais equitativo e mais efi ciente, 
com menor custo para o serviço1-3.

O SAMU de Palmas foi criado por meio da 
Portaria GM/MS n.º 326 em 04 de março de 2005, 
está localizado no Plano Diretor Sul, com cober-
tura de 208.165 habitantes. Possui três equipes 
de Suporte Básico de Vida (SBV) e uma equipe 
de Suporte Avançado de Vida (SAV)4. A equipe de 
SAV é composta por um médico, um enfermeiro, 
um técnico de enfermagem e um condutor, o que 
a diferencia das equipes SAV de outros Estados 
e da Política Nacional de Urgência e Emergência 
que preconiza a equipe sem o técnico de enfer-
magem3,4. O SAMU, devido à sua natureza, neces-
sita de localização estratégica para melhor aten-
dimento das ocorrências, minimizando o tempo 
de deslocamento ao local da chamada, reduzindo 
riscos da urgência e os gastos nos percursos5. Em 
Palmas, existem duas bases descentralizadas loca-
lizadas na Unidade de Pronto-atendimento Norte 
(UPA Norte) e UPA Sul.

Cabral e Souza (2008)6 referem que é recomenda-
do que houvesse utilização de dados para elabo-
ração de uma linha de base descritiva dos servi-
ços de saúde e do perfi l epidemiológico, mas que 
não existe um instrumento ofi cial para o arma-
zenamento dos dados captados pelas equipes do 
SAMU no momento do atendimento.

Por ser um serviço recente, há uma necessidade 
de estudos que caracterizem o SAMU, portanto, 
objetivou-se conhecer a assistência prestada pelo 
SAMU, incluindo o perfi l sociodemográfi co dos 
profi ssionais que atuam no serviço, o perfi l epide-
miológico dos pacientes, o tipo e fl uxo dos atendi-
mentos e a identifi cação do tempo resposta.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo transversal ten-
do como base a epidemiologia7. Foi realizado no 
SAMU de Palmas-TO no período de julho de 2008 
a junho de 2009. Optou-se por entrevistar os pro-
fi ssionais envolvidos diretamente nos atendimen-
tos de urgência, quais foram: Telefonista Auxiliar 
de Regulação Médica (TARM), Operador de Frota, 
Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e 
Condutor das equipes de SBV e SAV. Assim, do 
total de 110 profi ssionais vinculados ao SAMU, 92 
atendiam ao critério defi nido. Destes, 59 (64,1%) 
fi zeram parte da amostra estudada. Foram excluí-
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dos os Auxiliares de Serviços Gerais e os profi ssio-
nais administrativos.

O SAMU de Palmas atende uma média de 500 
ocorrências por mês, neste estudo, considerando-

-se pesquisar as ocorrências durante o período de 
doze meses, decidiu-se pesquisar 200 atendimen-
tos/mês totalizando 2.400, o que correspondeu a 
40% dos atendimentos. Foram excluídas as fi chas 
de atendimento que estavam incompletas e não 
garantiam segurança na representação dos dados.

Para seleção das fi chas foi utilizada a técnica 
Casual Simples. Todas as fi chas de atendimentos 
do período de julho de 2008 a junho de 2009 fo-
ram separadas segundo os dias de atendimento, 
foram numeradas com números arábicos em se-
quência e posteriormente foram sorteadas aleato-
riamente 200 fi chas por mês.

Os profi ssionais foram informados sobre os obje-
tivos da pesquisa e após assinatura do Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido utilizou-se um 
questionário de autopreenchimento. E para as fi -
chas, criou-se um banco de dados numa planilha 
do Microsoft Offi ce Excel 97-2003. A pesquisa 
foi aprovada na Comissão de Ética da Secretaria 
Municipal da Saúde por meio do parecer n.º 
37-1/2008 e pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Centro Universitário Luterano de Palmas 
(CEULP-ULBRA) sob parecer n.º 05/2009. Na 
análise estatística dos dados utilizou-se o softwa-
re EPI-INFO 3.5.1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados são apresentados por tópicos. No 
primeiro tópico abordou-se o perfi l dos profi ssio-
nais, no segundo os atendimentos, no terceiro as 
remoções, no quarto e último o tempo resposta.

Perfi l dos Profi ssionais

Do total de 92 profi ssionais que atenderam aos 
critérios de inclusão, todos receberam o questio-
nário, entretanto, somente 59 (64,1%) profi ssio-
nais, devolveram respondidos. Destes, predomi-
nou a categoria de técnicos de enfermagem com 
19 (32,2%), seguida de 15 (25,4%) condutores, 
dez (16,9%) médicos, seis (10,2%) operadores de 
frota, cinco (8,5%) enfermeiros e quatro (6,8%) 
telefonistas auxiliares de regulação médica.

A faixa etária variou de 26 a 55 anos, sendo que 
predominou a de 31 a 45 anos com 44 profi ssio-
nais (74,5%) seguida de 26 a 30 anos com oito 
(13,6%) e de 46 a 50 anos com 05(8,5%). A me-
nor proporção foi encontrada na faixa etária de 51 
a 55 anos com apenas dois profi ssionais (3,4%). 
Predominou o sexo masculino com 38 (64,4%). O 
estado civil foi defi nido como casado pela maio-
ria (29-49,0%), solteiros (10-17,0%), divorciados 
(07-12,0%) e treze profi ssionais (22,0%) defi ni-
ram sua situação como outros. A média de anos 
trabalhados no APH foi de 3,5 anos, sendo que 
47 (79,6%) profi ssionais estão atuando no servi-
ço há quatro anos, ou seja, desde quando iniciou 
o serviço na capital. Há menos de um ano estão 
atuando três pessoas (5,1%) e entre 01 e 03 anos, 
oito (13,6%). Houve ainda um profi ssional (1,7%) 
que não respondeu esta questão. A média de anos 
estudados foi 14,3 anos

Outros estudos mostram semelhança na predo-
minância de faixa etária, sexo e estado civil. Em 
Ribeirão Preto-SP 67,5% dos profi ssionais do 
SAMU são do sexo masculino, 47,5% são casa-
dos, 15% divorciados, 95% têm idade entre 28 
e 48 anos e 65% atuam na unidade há menos de 
05 anos8.

Verifi cou-se que todos os profi ssionais da enfer-
magem trabalham 30h semanais em plantões de 
12h por 60h de descanso. Existe uma lei muni-
cipal que garante esta carga horária a estes pro-
fi ssionais. Os condutores têm 40h semanais e fa-
zem plantões de 24h por 72h de descanso. Os 
operadores de frota e os telefonistas auxiliares de 
regulação médica trabalham 40h semanais em tur-
nos de 12h, não tendo regularidade nas horas de 
descanso, apenas respeitando o intervalo mínimo 
de 12h entre um plantão e outro. Os médicos são 
os únicos profi ssionais sem regularidade de carga 
horária e de número e horário de plantões. Alguns 
fazem plantões de 12h noturno e diurno, outros 
fazem apenas plantões noturnos e ainda alguns fa-
zem plantões de 6h. Todos os médicos trabalham 
tanto na regulação como na unidade móvel, divi-
dindo a metade do plantão para cada função.

O trabalho no serviço de emergência é fator de 
“stress”, desgaste físico e emocional devido os pro-
fi ssionais que atuam na emergência se depararem 
com situações que envolvem risco de morte e o 
lidar com a dor e a morte. Ainda outros fatores 
podem causar riscos psicossociais, familiares e de 
saúde, como o trabalho noturno e o rodízio em 
turnos alternados, dentre os quais pode se des-
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tacar o distúrbio de sono, fadiga, difi culdade de 
se concentrar, distúrbios alimentares que podem 
levar à depressão, ao suicídio, ao tabagismo, ao 
consumo de álcool etc8,9. Apesar dos achados na 
literatura, a maioria dos profi ssionais não achou o 
serviço estressante (34-57,6%).

Questionou-se quanto ao uso de bebida alcoóli-
ca e tabaco, 34 (57,6%) usam bebida alcoólica e 
sete (11,9%) usam tabaco. Observou-se que todos 
que fumam fazem também uso de bebida alcoó-
lica, dos usuários de álcool 34 profi ssionais, 27 
(79,4%) usam bebida alcoólica, mas não fumam 
e 25 (42,4%) não utilizam álcool e nem tabaco. 
A cerveja foi a bebida eleita como preferida por 
31 dos profi ssionais (91,2%). Outros autores che-
garam à mesma conclusão quanto à preferência 
pela cerveja11. Pesquisas mostram que o consumo 
de álcool vem aumentando consideravelmente, 
aproximadamente 02 bilhões de pessoas no mun-
do consomem álcool e, no Brasil, são por volta de 
18 milhões de consumidores. Estudo com futu-
ros profi ssionais da saúde mostrou que 69,4% dos 
acadêmicos usavam bebidas alcoólicas11.

Todos que fumam citaram que o tipo de tabaco 
usado é o cigarro e a média de cigarros fumados 
por dia foi 11,2, a mediana 12 e a moda 4. Do to-
tal de fumantes, seis (85,7%) são homens e uma 
(14,3%) mulher. Quando relacionado com a pro-
fi ssão, a frequência foi de um (14,3%) médico e 
seis (85,7%) condutores. Nesta população não 
foram encontrados fumantes nos profi ssionais de 
enfermagem, nos operadores de frota e TARMs.

Tauil, Coelho e Monteiro (2006)10, realizaram 
uma pesquisa com acadêmicos de enfermagem na 
Universidade de Brasília, citam que encontraram 
6,8% de fumantes na população estudada. Os au-
tores relatam uma proporção maior de fumantes 
também em pessoas do sexo masculino.

Leite et al. (2008)11 lembram que os profi ssionais 
de saúde são vistos pelas pessoas como referência 
e que atitudes consideradas maléfi cas pela socie-
dade como o consumo de álcool e tabaco, podem 
servir como má infl uência. Outro aspecto discu-
tido pelos autores é que o consumo excessivo do 
álcool prejudica a saúde, afeta os relacionamentos 
e interfere no comportamento social além de afe-
tar o desempenho das atividades diárias. O uso de 
bebida alcoólica deve ser motivo de preocupação 
dos gestores do SAMU de Palmas.

Perfi l dos Atendimentos

Foram analisados 2.400 relatórios de atendimento. 
Destes, 2.135 (89%) foram atendimentos presta-
dos entre socorro e remoções. Do total das saídas, 
obteve-se 265 (11%) que não geraram atendimen-
to e os motivos foram trotes, cancelamento pelo 
solicitante, removido por bombeiros, policiais ou 
terceiros. Apesar de não gerar atendimento, estas 
saídas geram um custo para o serviço, visto que à 
medida que a ambulância sai, utiliza-se combustí-
vel, pneus, tempo, equipe, além de duplicidade de 
uso dos recursos públicos como é o caso daqueles 
atendimentos que são acionados pela população, 
sem critérios, o SAMU e o Corpo de Bombeiros.

Dos 1.831 atendimentos por socorro a maioria 
dos usuários foi do sexo masculino, 965 (52,7%) 
e a média de idade foi 35 anos, diferente da maio-
ria dos estudos em que predominou o sexo femi-
nino com média de idade de 41,6 anos12,13. Na 
Figura 1 são distribuídos os tipos de atendimentos 
realizados pelo SAMU de Palmas.

Figura 1
Distribuição de socorros, segundo tipo de atendimento, 
Palmas-2008/2009.

As causas externas constituem uma das principais 
causas de morte em todo o mundo e no Brasil, cor-
respondem à terceira causa de morte, precedida 
apenas pelas doenças do aparelho cardiovascular 
e neoplasias. Dados do MS mostram que no ano 
de 2006, 7% das internações nos hospitais do SUS 
foram por causas externas e destas, 15% foram 
por acidente de transporte terrestre. Os atendi-
mentos por causas externas foram divididos e ca-
tegorizados por acidentes de trânsito e outras cau-
sas externas. O estudo mostrou que a maior pro-
porção dos atendimentos por causas externas foi 
por acidentes de trânsito totalizando 533 (68,3%).

Entre os acidentes de trânsito predominaram os 
acidentes causados por motocicletas (375-70,4%), 
seguidos dos acidentes de automóvel (60-11,1%), 
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bicicletas (58-10,9%) e atropelamentos (40 
-7,5%). Considerou-se para esta variável o veículo 
que a vítima estava usando, independentemente 
se o acidente era queda, colisão, capotamento ou 
atropelamento.

Os acidentes aconteceram numa proporção maior 
em pessoas do sexo masculino 340 (63,8%), sen-
do a faixa etária mais atingida dos 21 aos 30 anos 
tanto para mulheres quanto para homens. Ainda 
se observaram acidentes ocorridos na infância 
(4,7%) e 89 na adolescência, um percentual con-
siderável (16,7%). Cocco e Lopes (2010)14 enfati-
zam que é necessário que os profi ssionais de saúde 
e os serviços criem ações estratégicas e estabele-
çam parcerias com outros setores para enfrenta-
mento dos acidentes, considerando as caracterís-
ticas sociais e culturais.

Ocorreram oito óbitos (1,5%) por acidentes de 
trânsito na amostra estudada. Todos os óbitos fo-
ram em pessoas do sexo masculino, sendo cinco 
(62,5%) na faixa etária de 21 a 30 anos, corro-
borando o que se encontrou na literatura onde a 
maioria dos óbitos por acidentes de trânsito ocor-
re em homens adultos, jovens12,13,15.

Para outras causas externas houve 247 atendi-
mentos, a queda foi a principal causa e correspon-
deu a 131 casos (53,0%). Em segundo lugar apa-
receram as agressões físicas (somadas a ferimento 
por arma branca e arma de fogo) com um total 
de 62 atendimentos (25%). Estudo realizado em 
Florianópolis-SC mostrou proporção menor, sen-
do agressão física responsável por 4,9% das cau-
sas externas e ferimento por arma branca 1,4%12. 
O percentual de óbitos por outras causas externas 
foi de 1,2%.

Figura 2
Distribuição de atendimentos clínicos, segundo motivo, 
Palmas-2008/2009.

Do total de atendimentos, 762 foram por causas 
clínicas, 52,8% dos atendimentos foram destina-

dos aos homens e 47,2% às mulheres. Os moti-
vos variaram nas diversas faixas etárias. Para os 
atendimentos clínicos a média de idade foi 44,1 
anos. Em uma cidade do nordeste15 a média de 
idade para os atendimentos clínicos foi 47 anos 
assemelhando-se a este estudo, porém a propor-
ção de mulheres atendidas por causas clínicas foi 
maior, 55,1%.

A frequência de óbitos por causas clínicas foi 
19 (2,5%). Houve dois óbitos por causas não 
identifi cadas (10,5%), treze foram por Parada 
Cardiorrespiratória (PCR) que representou a maio-
ria (68,4%). O sexo feminino obteve 11 mortes e 
teve o maior percentual (61,1%). Na adolescência, 
houve um óbito em mulheres (9,1%), entretanto 
seis mulheres morreram na fase idosa (54,5%) re-
presentando a maior proporção. Não houve óbitos 
por causas clínicas em homens na adolescência, 
porém seis (75%) dos óbitos aconteceram na fase 
adulta e produtiva, enquanto nas mulheres, hou-
ve quatro (36,4%) óbitos clínicos nesta fase. Estes 
dados alertam para a necessidade de realização de 
estratégias de enfrentamento a agravos específi cos 
para a saúde do homem.

Figura 3
Distribuição de óbitos por causas clínicas, segundo faixa-
etária e sexo, Palmas-2008/2009.

Estudos revelam que apenas 30% das tentativas 
de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) são bem 
sucedidas16, ratifi cando os achados neste estudo 
(31,6%).

Os atendimentos ginecológicos e obstétricos so-
maram 215 (11,8%). As mulheres atendidas ti-
nham de 15 a 50 anos. Em Ribeirão Preto-SP, 
6,8% dos atendimentos foram gineco-obstétri-
cos, em Florianópolis-SC, 7,6% e em Olinda-PE, 
13,8%6,12,17.

A maioria dos atendimentos gineco-obstétricos 
ocorreu por trabalho de parto com 156 atendi-
mentos (72,6%), obtiveram-se ainda cinco casos 
de parto na ambulância (2,3%) e o menor índi-
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ce de atendimentos foi por eclampsia, um atendi-
mento (0,5%). Estudo em Florianópolis-SC mos-
tra que dos atendimentos ginecológicos e obsté-
tricos, 66,6% foram por trabalho de parto, 13,1% 
por aborto e 20,1% por outras intercorrências12.

Das mulheres atendidas por trabalho de parto, 47 
(30,1%) possuíam de 15 a 20 anos, 89 (57,1%) es-
tavam na faixa etária de 21 a 30 anos, 16 (10,3%) 
tinham entre 31 e 40 anos e, ainda, na faixa etária 
de 41 a 50 anos foi atendida uma (0,6%) gestante 
em trabalho de parto, além das três que a idade foi 
ignorada (1,9%).

Não houve informações nas fi chas de ocorrência 
se as mulheres que estavam sangrando estavam 
grávidas ou não. Em todas as faixas etárias houve 
atendimento por sangramento, já por abortamen-
to os atendimentos concentraram-se na faixa de 
15 a 30 anos e não foi previsto como objetivo ava-
liar se os abortos foram espontâneos ou provoca-
dos. Estudos brasileiros revelam que a maioria das 
mulheres que realizam aborto está na faixa etária 
dos 20 a 29 anos18.

Cabral e Sousa (2008)6 ressaltam que o SAMU é 
um instrumento da Política Nacional de Atenção 
Integral a Saúde da Mulher e, portanto, é respon-
sável pelo transporte e assistência à gestante de 
alto risco, no entanto, observa-se que poucos fo-
ram os casos de atendimento às gestantes de alto 
risco neste serviço. Percebe-se a importância de a 
regulação médica ser criteriosa na dispensação de 
recursos, podendo até mesmo utilizar ambulân-
cias do tipo A para este atendimento.

As causas psiquiátricas foram agrupadas em adic-
tos, agitado, depressão, heteroagressão, suicídio e 
tentativa de suicídio, surto psicótico e outros. O 
total de atendimentos por causas psiquiátricas foi 
74 (4,0%), destes observou-se que em 20 (27,4%) 
dos atendimentos foram ignorados os motivos. Em 
Curitiba-PR os atendimentos psiquiátricos realiza-
dos pelo SAMU tiveram uma proporção de 14,4%, 
fi cando em terceiro lugar nos atendimentos presta-
dos. Em Aracaju-SE, no ano de 2004, 2005 e 2006, 
houve respectivamente 6,7, 8,2 e 8,9% atendimen-
tos psiquiátricos, também proporções maiores, en-
tretanto, em Florianópolis-SC e em Ribeirão Preto-
SP as proporções foram mais próximas às observa-
das em Palmas-TO, 5,6% e 3,1%12,17.

Ao analisar as informações sobre os motivos dos 
atendimentos psiquiátricos, houve uma predomi-
nância de atendimento a pacientes agitados, com 

27 atendimentos (36,4%), seguido dos adictos 
com sete (9,5%). Os demais motivos tiveram ín-
dices semelhantes: os surtos psicóticos com cin-
co (6,9%), as tentativas de suicídio com cinco 
(6,9%), as depressões com três (4,0%). A hetero-
agressão foi o motivo que obteve menor número 
de atendimentos. Em outros estudos não se achou 
a agitação como motivo de atendimento, o que 
impossibilitou a comparação dos dados, pois as 
proporções relatadas pelos autores foram bastan-
te diferentes das encontradas neste estudo. Em 
Florianópolis os pacientes psiquiátricos atendidos 
por depressão foram 24,7 %, tentativa de suicídio 
22,5%, adictos 25,4%, esquizofrenia e overdose 
8,8% cada e inespecífi co 9,5%12.

Outro fator que difi cultou a comparação foi o fato 
de que em 27,4% dos atendimentos o motivo foi 
ignorado. Quando os atendimentos psiquiátricos 
foram distribuídos por sexo, houve predominân-
cia do masculino com 42 homens (56,7%). Em 
relação à faixa etária, 23 pessoas tinham entre 21 
e 30 anos (31,1%), 12 tinham entre 31 e 40 anos 
com 27%. As demais faixas variaram de 7% a 14%.

A prevalência de transtornos de ansiedade nos 
Estados Unidos está entre 2 e 4% em toda po-
pulação, com uma relação homem-mulher de 2:1, 
porém no Brasil esta relação é inversa 1:2. Para 
depressão, estima-se que a prevalência anual é de 
3 a 11% e que a prevalência nas mulheres é duas 
vezes maior que em homens19.

Tabela 1.
Distribuição de atendimentos, segundo local da ocorrência, 
Palmas-2008/2009.

Local de Atendimento N %

Sul 650 35,5
Norte 393 21,5
Aureny’s 315 17,2
Taquaralto 177 9,7
Centro 99 5,4
Taquari 76 4,2
Santa Bárbara 65 3,5
Ignorado 39 2,1
Taquaruçu 08 0,4
Outros 08 0,4
Aeroporto 01 0,1
Total 1.831 100,0

Palmas, capital do Estado do Tocantins, planejada 
e localizada estrategicamente no centro do Estado, 
à margem direita do rio Tocantins. Está cercada 
pelas serras do Carmo e do Lajeado, tem aveni-
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das largas e 2.474,9 km² de área. Pelo fato de ser 
cercada por serras e pelo rio Tocantins, a cidade 
assume uma característica de crescimento dife-
rente de outras cidades, porque oferece espaço de 
crescimento somente para o sul20. Ao contrário do 
que foi idealizado, o processo de ocupação con-
trariou a lógica econômica para implantação das 
infraestruturas, pois houve um contingente gran-
de de população migrante que se instalou em áre-
as periféricas antes da ocupação do Plano Diretor 
Básico e os bairros de Taquaralto e dos Aureny’s (I, 
II, III, IV) e outros bairros da região sul fi cam dis-
tantes da área central e abrigam cerca de 40% da 
população de Palmas20. Desta forma é natural que 
a maioria dos atendimentos se concentre na região 
sul e nos bairros dos Aureny’s.

Tabela 2. Distribuição de atendimentos, segundo 
destino, Palmas-2008/2009.

Destino n %

HGP – Hospital Geral Palmas 918 50,2
UPA Norte 294 16,1
HRDR – Hospital Referência Dona 
Regina

228 12,5

UPA Sul 227 12,4
Atendimento local 108 5,9
Óbito 32 1,7
Ignorado 11 0,5
HOC – Hospital Osvaldo Cruz 07 0,4
Recusa atendimento 04 0,2
SAU – Serviço de Atendimento UNIMED 02 0,1
Total 1.831 100,0

Existem em Palmas dois hospitais públicos, um 
hospital geral – HGP e o HRDR, que é materni-
dade e hospital infantil. Eles estão sob a gestão do 
Governo Estadual. Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde, o HGP atendeu nos últimos quatro me-
ses de 2006, cerca de 800 pacientes vítimas de 
acidentes de trânsito, uma média de 200 pacien-
tes/mês, gerando um custo médio mensal de R$ 
1.476,22 por internação e R$ 110.000,00 com ór-
teses e próteses mensalmente. Foi realizada tam-
bém uma média de 246 cirurgias ortopédicas nes-
tes  meses e 110 tomografi as computadorizadas 
em vítimas de acidentes por mês sem contar com 
os atendimentos clínicos e psiquiátricos também 
atendidos neste serviço7. Pelas razões anterior-
mente citadas o HGP foi o principal destino dos 
pacientes atendidos pelo SAMU.

Um dos propósitos do SAMU é realizar o atendimento 
no próprio local onde se encontra a vítima. Verifi cou-
se que 108 pessoas foram atendidas e não necessita-
ram de remoção para uma unidade de saúde.

Remoções

Foram consideradas remoções todos os encami-
nhamentos de alguma unidade de saúde onde o 
usuário já havia previamente sido avaliado por um 
profi ssional e precisou ser encaminhado para ou-
tra unidade. As remoções foram categorizadas da 
seguinte forma: 1) inter-hospitalares; 2) de uni-
dades pré-hospitalares para outras unidades pré-

-hospitalares como é o caso de unidades de saúde 
da família para unidade de pronto-atendimento; 
3) de unidades pré-hospitalares para hospitais e 
4) remoção para exames. Dos atendimentos, 304 
(18%) foram por remoções.

 Em Olinda-PE, as remoções foram 7,3% e em 
Florianópolis-SC representaram 0,7%, propor-
ções muito menores que em Palmas6,12. Dos cha-
mados feitos ao SAMU de Campinas-SP, 25% são 
procedentes de outras unidades de saúde para 
orientação e para transferências21.

Quando distribuímos as remoções segundo des-
tino, o HGP recebeu 232 pacientes e foi o que 
mais recebeu os encaminhamentos com (76,4%), 
seguido do HRDR que recebeu 41 pacientes 
(13,5%). Os dois hospitais da rede particular, jun-
tos, receberam 10 pacientes (3,3%). As unidades 
de pronto-atendimento que receberam os pacien-
tes de outras unidades não hospitalares totaliza-
ram 14 atendimentos (4,6%). Os demais encami-
nhamentos totalizaram sete (2,2%) e foram para 
realização de exames no Centro de Diagnóstico 
e Tratamento (CDT), Arai Kaminishi Costa e 
Instituto Cardiológico de Palmas (ICP).

Fernandes (2004), ao caracterizar as remoções re-
alizadas pelo SAMU de Ribeirão Preto-SP, verifi -
cou que 36,49% dos encaminhamentos foram de 
uma unidade básica de saúde para um hospital de 
referência de acordo com a complexidade do caso. 
Aquele estudo mostrou que houve casos mera-
mente sociais que deveriam ser transportados por 
ambulâncias de menor custo e concluiu que as re-
moções interferiram na diminuição do tempo res-
posta além de ter infl uência negativa no sistema de 
urgência e emergência17.

Tempo Resposta

O sucesso do atendimento de um paciente em si-
tuação de urgência e emergência depende muito 
do fator tempo. Entende-se como tempo resposta 
o período entre o chamado e a chegada da equi-
pe quando se inicia o atendimento prestado ao pa-
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ciente12. Vários fatores podem interferir e causar um 
aumento do tempo, como é o caso da demora das 
anotações dos dados, a regulação médica, a falta de 
ambulâncias ou indisponibilidade por estar aten-
dendo outras ocorrências, o congestionamento no 
trânsito. Outros fatores podem diminuir o tempo, 
como é o caso da descentralização das bases e o 
georeferenciamento dos atendimentos5. Em Palmas 
a média de tempo resposta às ocorrências foi 8,6 
minutos e a mediana 7 minutos, fi cando abaixo do 
tempo encontrado na literatura. Em Florianópolis 
predominou o tempo resposta de 0-15 minutos 
com 51%, seguido de 16-30 minutos com 28,7%12, 
em Ribeirão Preto-SP constatou-se a média de tem-
po resposta de 31,11 minutos e mediana de 14 mi-
nutos17. De acordo com Oliveira 2008, o tempo 
resposta em São Paulo, que era de 40 minutos em 
média, caiu para 12 minutos pela distribuição das 
ambulâncias em bases descentralizadas5.

Aquino (2008) considerou que o tempo máximo 
ideal para que as equipes cheguem ao local da 
ocorrência seja de 15 minutos12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo sobre a caracterização do SAMU de 
Palmas possibilitou conhecer o perfi l dos profi s-
sionais que prestam assistência no SAMU, além do 
perfi l dos atendimentos realizados pelo serviço na 
Capital. Dessa forma os gestores dispõem de sub-
sídios que poderão incorporar em programas de 
assistência destinado a melhoria da qualidade de 
vida e de trabalho dos profi ssionais.

A média de anos estudados pelos profi ssionais foi 
considerada boa tendo em vista que a média cor-

respondeu à graduação incompleta e também pelo 
fato de a maioria dos profi ssionais entrevistados 
pertencerem à classe que não exige mais que 11 
anos de estudo.

A carga horária dos profi ssionais de enfermagem 
é 30h, e tem como base Lei municipal que regula-
menta a atuação dos profi ssionais de enfermagem. 
Outro avanço para a equipe é o fato da Unidade 
de Suporte Avançado funcionar com equipe am-
pliada por um técnico de enfermagem, que é além 
do que preconiza o MS.

Apesar de estudos mostrarem que os serviços 
de urgência são estressantes, os profi ssionais do 
SAMU em Palmas, não referiram o serviço como 
fator de estresse. Desta forma, é necessário que 
outros estudos sejam realizados para buscar apro-
fundar essa questão.

Verifi cou-se que houve saídas das ambulâncias 
que não geraram atendimentos, por recusa ou 
cancelamento de atendimento pelo próprio solici-
tante, pelo fato de a vítima ter sido removida por 
bombeiros ou terceiros, o que ocasionou desper-
dício de recursos e perda de tempo, que é um dos 
fatores primordiais do serviço.

Quanto aos atendimentos, a pesquisa permitiu 
identifi car os tipos, conhecer o perfi l epidemioló-
gico dos clientes, fazer uma distribuição espacial 
dos atendimentos, identifi cando o tempo em que 
o serviço chega até o cliente.

O tempo resposta do SAMU de Palmas está entre 
os melhores do Brasil, atendendo a necessidade 
de chegar às vítimas num tempo menor que 10 
minutos.
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