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Resumo 

Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico dos profissionais de enfermagem que 

atuam em um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Método: Trata-

se de um estudo descritivo. Resultados: Participaram do estudo 12 profissionais, 

com tempo médio de formação de 13 anos e tempo médio de experiência no SAMU 

de dez anos. Destes, seis (50%) já haviam trabalhado em hospital e seis (50%) 

possuem outro vínculo empregatício. Conclusão: A equipe de enfermagem 

estudada é jovem e experiente.  

Palavras-chave: Enfermagem em emergência; Cuidados de enfermagem; Serviços 

Médicos de Emergência. 

Abstract  

Objective: To describe the sociodemographic profile of nursing professionals 

working in a Mobile Emergency Care Service (SAMU). Method: This is a descriptive 

study. Results: Twelve professionals participated in the study, with a mean training 

time of 13 years and an average time of ten-year SAMU experience. Of these, six 

(50%) had already worked in a hospital and six (50%) had another employment 

relationship. Conclusion: The nursing team studied is young and experienced.  
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Introdução  

 

O perfil epidemiológico da morbimortalidade da população mundial sofreu 

uma alteração significativa em virtude do aumento de acidentes por causas 

externas, gerando um grande impacto na saúde pública, valorizando o serviço de 
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urgência e, consequentemente, a oferta de um atendimento que diminua as 

possíveis sequelas provenientes desses agravos. (DALLARI et al., 2013).  

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU) tem 

como objetivos, a organização, a implantação e a operacionalização do serviço de 

urgência e emergência, designando uma rede assistencial hierarquizada, 

regionalizada e regulada por meio de sistemas elaborados que conduzem o Sistema 

Único de Saúde (SUS). O serviço ganhou reconhecimento em nível estadual e 

municipal, acrescentando serviços de urgência móvel para outras regiões, possuindo 

diretrizes como universalidade, integralidade, descentralização e participação social 

humanizada. (BRASIL, 2006).  

Com efeito, lidar com situações críticas, envolvendo pacientes entre a vida e 

a morte, exige raciocínio clínico, tomada de decisão, conhecimento científico 

atualizado, destreza e autocontrole emocional, para enfrentar os desafios que 

dificultam um bom desempenho no atendimento. (APARECIDA, 2008).  

 

Objetivo 

 

Descrever o perfil sociodemográfico dos profissionais de enfermagem que 

atuam em um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

 

Método 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) situado em uma cidade do norte 

do Paraná. Os critérios de inclusão foram: ser enfermeiro ou técnico de 

enfermagem, atuar no SAMU há pelo menos um ano. Os critérios de exclusão 

formam: profissionais que estivessem de licença maternidade ou doença, ou estar 

de férias. 

 

Resultado 

   

Dos 14 profissionais que integram a equipe de enfermagem do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência investigada, uma enfermeira tinha menos de seis 

meses de experiência e um técnico de enfermagem estava de férias. Logo, 



participaram do estudo 12 profissionais, com idade média 40 anos (mínima de 30 e 

máxima de 51 anos); tempo médio de formação de 13 anos (mínimo de seis e 

máximo de 20 anos); e tempo médio de experiência no SAMU de dez anos (mínimo 

de sete e máximo de 14 anos). Destes, sete (58,1%) são do sexo feminino; quatro 

(33,2%) são solteiros ou casados; cinco (41,5%) têm dois filhos; oito (66,4%) atuam 

como técnicos de enfermagem, dos quais dois são graduados em enfermagem; seis 

(50%) possuem o ensino médio completo; seis (50%) trabalhavam no hospital antes 

de trabalhar no SAMU; seis (50%) trabalham 12 horas, no período noturno; seis 

(50%) possuem outro vínculo empregatício, na área; e sete (58,1%) são católicos.  

 

Conclusão 

 

A equipe de enfermagem estudada é jovem e experiente, o que pode 

contribuir para um atendimento de qualidade.   
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