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RESUMO 

Introdução: Segundo a portaria nº354/2014, emergência é “a constatação médica de 

condições de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de 

morte” e urgência “ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco 

potencial a vida”. Objetivo: Identificar os serviços e os números mais acionados por 

estudantes, em situações de emergência de qualquer natureza. Método: Trata-se de 

um estudo de abordagem quantitativa, descritiva, com 627 estudantes de diferentes 

cursos. Resultados Foram entrevistados 627 estudantes, divididos entre os seis 

cursos escolhidos das diferentes áreas. Do total de entrevistados 183 (29%) eram da 

área da saúde, 444 (71%) eram das áreas de Exatas, Sociais e Humanas. Discussão: 

Faz-se imprescindível o conhecimento para acionar os serviços emergenciais, mesmo 

que não seja um ato realizado com frequência. É importante que a população tenha 

conhecimento dos serviços e números disponíveis nacionalmente, para que estes 

sejam solicitados de forma responsável. Conclusão: A análise mostra que há 

dificuldades comuns entre cada curso analisado, e que é necessário à realização de 

estratégias didáticas por meio de divulgação dos serviços emergenciais gratuitos para 

a população de maneira geral, para que se obtenha êxito em conhecimento dos 

serviços e seus correspondentes números. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: According to ordinance nº354 / 2014, emergency is "the medical 

confirmation of health conditions that entail intense suffering or imminent risk of death" 

and urgency "unforeseen occurrence of health aggravation with or without potential life 

risk." Objective: Identify the services and numbers most frequently used by students 

in emergency situations of any nature. Method: This is a quantitative, descriptive 

approach with 627 students from different courses. Results: A total of 627 students 

were interviewed, divided among six courses chosen from different areas. Of the total 

number of interviewees, 183 (29%) were from the health area, 444 (71%) were from 

the Exact, Social and Human areas. Discussion: It is essential knowledge to trigger 

emergency services, even if it is not a frequently performed act. It is important that the 

population is aware of the nationally available services and numbers so that they are 

requested in a responsible manner. Conclusion: The analysis shows that there are 

common difficulties between each course analyzed, and that it is necessary to carry 

out didactic strategies through the dissemination of free emergency services to the 

population in general, so that the knowledge of the services and their correspondents 

numbers.  

KEY WORDS: Emergency Services, Students, Emergency Services Numbers. 

RESUMEN 
 

Introducción: La emergencia es "la constatación médica de condiciones de agravio 

a la salud que impliquen sufrimiento intenso o riesgo inminente de muerte" y urgencia 

"ocurrencia imprevista de agravio a la salud con o sin riesgo potencial a la vida", según 

la ordenanza nº354 / 2014. Objetivo: Identificar los servicios y los números más 

accionados por estudiantes, en situaciones de emergencia de cualquier naturaleza. 

Método: Se trata de un estudio de abordaje cuantitativo, descriptivo, con 627 

estudiantes de diferentes cursos. Resultados: Se entrevistó a 627 estudiantes, 



 
 

divididos entre los seis cursos elegidos de las diferentes áreas. Del total de 

entrevistados 183 (29%) eran del área de la salud, 444 (71%) eran de las áreas de 

Exactas, Sociales y Humanas. Discusión: Se hace imprescindible el conocimiento 

para accionar los servicios de emergencia, aunque no sea un acto realizado con 

frecuencia. Es importante que la población tenga conocimiento de los servicios y 

números disponibles a nivel nacional, para que éstos sean solicitados de forma 

responsable. Conclusión: El análisis muestra que hay dificultades comunes entre 

cada curso analizado, y que es necesario a la realización de estrategias didácticas por 

medio de la divulgación de los servicios de emergencia gratuitos para la población de 

manera general, para que se obtenga éxito en conocimiento de los servicios y sus 

correspondientes números. 

 

PALABRAS CLAVE: Servicios de Emergencia, Estudiantes, Números de servicios de 

Emergencia. 

 

INTRODUÇÃO 

A definição de emergência encontra-se na portaria nº354, de 10 de março de 2014, 

como sendo “a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem 

sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto tratamento médico 

imediato” e a urgência “ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco 

potencial a vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”. 1 

Diante de uma situação que se caracterize dentro dessas definições há a necessidade 

imediata de assistência, o que modifica é a intensidade e a rapidez com que os 

desequilíbrios orgânicos se manifestam, além do tempo com o qual devem ser 

atendidos. 

Neste contexto, incluem-se as situações emergenciais que envolvem as causas 

externas, as quais dizem respeito aos fatores externos ao corpo humano que 

provocam lesões ou efeitos adversos no organismo e podem ser classificadas como 

intencionais ou não intencionais. Encontram-se registradas na décima edição do 

Código Internacional de Doenças - CID 10 como: acidentes de trânsito, de trabalho, 

homicídios, agressões, quedas, afogamentos, atropelamentos, envenenamentos, 

suicídios, queimaduras, lesões por deslizamentos, enchentes ou catástrofes, além de 



 
 

outras circunstâncias ambientais mecânicas, químicas, físicas, térmicas, elétricas ou 

de radicação. 2,3  

Essas podem resultar em morte em caso de não atendimento logo na primeira hora, 

uma vez que as situações emergenciais que envolvem causas externas estão entre 

os principais motivos de óbitos no mundo de morbidade e mortalidade, sobretudo na 

população jovem, economicamente ativa e do sexo masculino, o que resulta em 

milhões de óbitos anualmente, milhares de hospitalizações e ônus aos serviços de 

saúde. 4  

Assim sendo é de extrema importância a praticidade da chegada do socorro 

profissional, pois quanto mais cedo o serviço de emergência chegar melhor para as 

vítimas que se encontrem em alguma das situações acima citadas. Uma vez que os 

chamados para os serviços de emergência são realizados por telefone, de forma 

gratuita, nos quais passam por uma triagem prévia e enviam equipes treinadas em 

ambulâncias equipadas, se faz necessário identificar se o acionamento é realizado de 

imediato e se o serviço acionado é o indicado para a situação. 5  

A maior parte das pessoas, além de não terem o conhecimento de que número de 

emergência utilizar no momento certo e na situação certa opta muitas vezes em agir 

de maneira errônea, fazendo com que em vez de ajudar, complique ainda mais a 

situação da vítima. 6  

Para que os serviços de emergência funcionem adequadamente, é necessário que as 

pessoas que estejam mais próximas das situações que envolvem a vítima, saibam 

qual o serviço de emergência deverá ser chamado, assim como o número que será 

acionado. Por isso é mais importante ter a informação correta, sabendo acionar o 

serviço adequado mesmo que não seja necessário fazer uso do mesmo. 5 

Para tanto, existem telefones governamentais especializados em atender situações 

de emergência, os quais se devem em toda ocorrência ser acionados, ainda que os 

primeiros socorros já estejam sendo realizados. Esse contato explica-se porque todo 

caso acidental ou clínico, deve passar por uma avaliação médica para excluir 

possíveis sequelas e a fim de se restabelecer plenamente a vítima. 7 



 
 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é identificar os serviços e os números mais 

acionados pelos estudantes, de diferentes cursos em uma instituição de ensino 

superior de Alagoas, em situações de emergência de qualquer natureza. O qual busca 

responder à seguinte questão norteadora: Que serviços e números de emergência os 

estudantes lembram-se de acionar nas diferentes situações de emergência? 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, descritiva. Para o qual foi utilizado 

um questionário contendo 12 questões objetivas, com situações de trauma e clínicas 

que remetiam situações emergenciais. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes dos 

cursos da área da saúde: Enfermagem e Fisioterapia; Exatas: Engenharia Civil; 

Humanas e Sociais: Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Escolhidos de 

forma aleatória, por serem os cursos que tem um maior quantitativo de alunos, e 

apresentarem maior acessibilidade para realização da pesquisa em sala de aula em 

uma instituição privada da cidade de Maceió a qual foi selecionada por conveniência, 

e por demonstrar um dos melhores indicadores e critérios de avaliação do MEC. 8 

Para realização desta pesquisa foram respeitadas as normativas convergentes ao 

sistema CONEP/CEP, respeitando as resoluções 466/2012 e 510/2016, sobretudo 

aprovado pelo CEP UNIT-AL sob o parecer de nº: 2.393.135. Após a aprovação os 

questionários foram aplicados no período de Maio a Agosto de 2018, e respondidos 

de modo individual e voluntário.  

O instrumento para coleta de dados foi construído pelas pesquisadoras, o qual 

contemplou situações de emergências convergentes aos dados de morbimortalidade 

por causas externas relacionadas à maior taxa de mortalidade por causas externas 

no Brasil, sendo estas: acidentes de trânsito, de trabalho, homicídios, agressões, 

quedas, afogamentos, atropelamentos, envenenamentos, suicídios, queimaduras, 

lesões por deslizamentos, enchentes ou catástrofes, entre outros.  

Seguem as situações: 1.Quais os serviços de emergência você acionaria caso 

precisasse um dia? 2. Em um acidente de trânsito, na cidade, que envolva pessoas 

presas nas ferragens dos automóveis, qual (is) serviço(s) você acionaria? 3. Você está 

andando na rua e se depara com uma pessoa com convulsão, ou desmaia. Neste 



 
 

caso, qual (is) serviço(s) você acionaria? 4. Em um acidente automobilístico na 

rodovia, qual(is) serviço(s) você acionaria? 5. Na cantina de uma Universidade 

ocorreu uma queimadura com óleo em uma funcionária, onde apresentou 

queimaduras em braços, pernas, e parte do tórax, está gritando de dor e pedindo 

ajuda. Neste caso, qual (is) serviço(s) você acionaria? 6. Em caso de queda da escada 

ou de altura, qual (is) serviço(s) você acionaria? 

Ainda somaram às questões acima contemplou: 7. Uma pessoa foi atropelada por um 

carro, qual (is) serviço(s) você acionaria? 8. Em uma situação de bala perdida a vítima 

foi atingida por uma bala no tórax, onde está perdendo muito sangue. Neste caso, 

qual (is) serviço(s) você acionaria? 9. Mulher sofre violência doméstica com várias 

marteladas no abdome. Neste caso, qual (is) serviço(s) você acionaria?; 10. Uma 

pessoa está se afogando na praia que você está tomando banho, e você visualiza. 

Neste caso, qual (is) serviço(s) você acionaria? 11. Ocorreu um deslizamento de 

barreira, deixando seis pessoas soterradas. Neste caso, qual (is) serviço(s) você 

acionaria? 12. Em tentativa de suicídio por envenamento, queda, enforcamento ou 

outro, que não tenha se consumado, qual (is) serviço(s) você acionaria? 

 
A partir destas, o estudante identificou o nome do serviço e o número correspondente 

para o qual ele ligaria caso estivesse diante daquela narrativa da questão, o mesmo 

instrumento contemplava um cabeçalho que permitiu ainda traçar um perfil dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, identificando as características demográficas como 

idade, sexo, curso e período que estava cursando. 

Os dados (627 respostas) foram organizados em uma planilha do Google, onde foram 

calculadas as médias gerais por cursos e por área, em seguida utilizado o programa 

Bioestat onde esses dados foram analisados para a verificação dos parâmetros de 

homogeneidade e normalidade das variâncias pelo teste de Lilliefors para análise das 

respostas da questão de número 1, a qual refere-se as situações de maneira geral, 

para as demais questões foram calculadas as médias e feita Teste Binomial, o qual 

apresenta resultado definido para dois estratos (sucessos e insucessos), em que se 

compara a amostra e o parâmetro. Uma vez atendidos os pressupostos paramétricos, 

foi aplicado o teste de comparações múltiplas, a saber: o Teste de TukeyPost Hoc. 

Em todos os casos, foi considerado nível de significância com p<0.05. 



 
 

RESULTADOS 

Foram entrevistados 633 estudantes, de onde foram excluídos seis, totalizando 627. 

Desse total de entrevistados 183 (29%) eram da área da saúde, dos quais 115 (18%) 

estudantes eram do curso de Enfermagem e 66 (10%) estudantes de Fisioterapia. Da 

área de Humanas e Sociais foram entrevistados 293 (47%), dos quais 172 (28%) eram 

do curso de Direito, 61 (10%) do curso de Jornalismo e 62 (10%) do curso de 

publicidade e Propaganda. Já para a área de Exatas foram entrevistados 151(24%) 

estudantes do curso de Engenharia, essa composição foi aleatória e de acordo com a 

disponibilidade e acessibilidade aos estudantes. 

Do total de entrevistados a maioria dos estudantes foi representado por pessoas que 

se identificaram como sendo do sexo feminino com um número de 348 (55%). A 

representação de pessoas que se identificaram como sendo do sexo masculino foram 

279, o que corresponde a 45%dos entrevistados. A faixa etária variou entre 18 e 63 

anos. 

No gráfico 1 é possível identificar os serviços mais lembrados nas diversas situações, 

e que foram registrados pelos entrevistados. 

Gráfico 1 - Serviços de emergência mais acionados por estudantes de uma IES 
de Maceió-AL. 

Fonte: Pesquisa, 2018. 

No gráfico 1 são perceptíveis os serviços mais lembrados e anotados para serem 

acionados pelos entrevistados, para qualquer situação, e ainda pode-se observar a 

representação em porcentagem desses resultados. Diante dos resultados, em 

primeiro lugar foi o Serviço Móvel de Urgência – SAMU, representando um total de 

498 registros, o que corresponde a 37,99% dos entrevistados. 
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Em segundo lugar ficou a Policia Militar-PM com 382 registros, representando 29,14% 

dos entrevistados. Consecutivamente encontra-se em terceiro lugar o Corpo de 

Bombeiros, com uma representatividade de 359 registros, equivalente a 27,38% dos 

entrevistados, na quarta posição a Policia Rodoviária Federal – PRF e o Disque 

Denúncia, onde os dois somam 72 registros, equivalente a aproximadamente 5,49% 

dos registros das respostas dos Entrevistados. 

Representatividade de respostas por Áreas 

Na tabela 1 é possível identificar o registro de números mais lembrados por estudantes 

da área da Saúde. 

Tabela 1 – Registros de Números dos Serviços de emergência mais acionados 
por estudantes da área de Biológicas e da Saúde. 

Área Biológicas e da Saúde 

Serviços e Números registrados 
Enfermagem 

(n=118) 
Média ± 

Fisioterapia 
(n=65) 

Média ± 

p-valor 

SAMU 92 46 
0.0001** 

192 86 27 

BOMBEIRO 41 22 
0.0002** 

193 36 10 

PM 34 15 
0.0468* 

190 28 9 

OUTROS: DISQUE DENÚNCIA/PRF/DEFESA CIVIL 8 5 
0.0674ns 

181/199/191 5 1 

Fonte: Pesquisa, 2018. 
Nota: **diferença altamente significativa (p<0.0001); *Diferença significativa (p<0.05), nsSem diferença 
significativa. 

Considerando os resultados apresentados na tabela percebe-se que diante dos 

serviços disponíveis o SAMU obteve o maior número de registros entre os estudantes 

da área da saúde, no entanto é possível perceber que ao registrarem o número 

correspondente, os aprendizes de Enfermagem apresentaram acerto 

significativamente maior com relação aos estudantes de Fisioterapia, uma vez que ao 

ser realizado o teste Binomial de duas proporções o resultado foi P<0,0001. Resultado 

parecido com os registros referentes ao serviço de bombeiros e PM, os quais 

obtiveram p-valor igual a p=0,0002 e P=0,0468, respectivamente, considerando nível 

de significância de p≤0.05. No entanto, tal situação não se aplica ao que se refere a 

outros serviços, pois não apresentou resultado significativo, uma vez que o resultado 



 
 

entre registros e acertos apresentou P=0.0674, ou seja, o nível de significância foi 

p>0.05. 

Na tabela 2 é possível identificar o registro de números mais lembrados por estudantes 

de Humanas, Sociais e Exatas. 

Tabela 2 – Registros de Números dos Serviços de emergência mais acionados por 

estudantes das áreas de Exatas correlacionada a de Humanas e Sociais. 

Demais áreas 

Serviços e Números registrados 

 
Exatas 
(n=151) 
Média ± 

Humanas e 
Sociais 
(n=293) 
Média ± 

 
p-valor 

SAMU 113 184 
0.025* 

192 68 131 

BOMBEIRO 55 87 
0.0823ns 

193 33 62 

PM 30 51 
0.0182* 

190 20 44 

OUTROS: DISQUE DENÚNCIA/PRF/DEFESA CIVIL 10 14 
0.2038ns 

181/199/191 6 6 

Fonte: Pesquisa, 2018. 
Nota:**diferença altamente significativa (p<0.0001); *Diferença significativa (p<0.05), nsSem diferença 
significativa. 

Percebe-se que a área de Exatas apresentou registro para número do serviço SAMU 

com maior margem de acerto em relação à área de Humanas e Sociais, uma vez 

realizado o Teste Binomial o resultado foi P=0,025.  Resultado diferente ao 

apresentado para o serviço da Polícia Militar (PM), pois o registro do número 190 

apresentou resultado estatisticamente significativo para a área de Humanas e Sociais 

no qual p=0.0182 em relação a área de Exatas. Para os demais serviços, como 

bombeiros e outros, os números registrados pelos estudantes das duas áreas de 

conhecimento não obtiveram resultados com diferenças estatísticas significativas, 

uma vez que apresentaram o valor resultante foi p=0,0823 e p=0,2038, 

respectivamente, considerando o nível de significância foi p>0.05. 

 

 

DISCUSSÃO 



 
 

O registro de o SAMU ser o serviço mais lembrado pelos entrevistados pode-se dar 

ao fato que para o Ministério da Saúde esse serviço é o componente da rede de 

atenção às urgências e emergências. 9  

O mesmo objetiva ordenar o fluxo assistencial e disponibilizar atendimento precoce e 

transporte adequado, rápido e resolutivo às vítimas acometidas por agravos à saúde 

de natureza clínica, cirúrgica, gineco-obstétrica, traumática e psiquiátricas mediante o 

envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e 

acionado por uma Central de Regulação das Urgências, reduzindo a 

morbimortalidade. O SAMU é normatizado pela Portaria MS/GM nº 1.010, de 21 de 

maio de 2012. 9 

É possível identificar ainda que ao se referir os serviços mais lembrados e acionados 

SAMU e PM somam mais de 60% dos registros dos entrevistados para serem 

acionados em situações emergenciais, que tivessem ou não registro de violência na 

cena narrada na questão. 

Esses dados podem corresponder aos primórdios desse tipo de atendimento, o qual 

era prestado inicialmente pelos serviços militares e só passou a corresponder ao 

serviço civil por meio da portaria Ministerial nº: 2.048 de 2002, reformulada em 2011 

pela portaria nº 1.600, na qual o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência passou 

ser inserido na prestação de assistência e a fazer parte do sistema de atendimento 

pré-hospitalar. 10 

É possível identificar que os entrevistados pouco citaram outros serviços, que também 

são disponibilizados para situações de risco de maneira gratuita e recomendadas pelo 

ministério da saúde, a saber, que estes correspondem aos seguintes nomes e 

números: Bombeiro (193), Polícia Militar (190), Policia Rodoviária Federal (191), 

Centro de Valorização da Vida (188), Disque Denúncia (180) e Defesa Civil (199). 5 

No entanto, a população não se encontra familiarizada com esses recursos, uma vez 

que só são indicados em casos diferentes conforme o Ministério da Saúde define.  

Resgate do Corpo de Bombeiros (193): indicado para situações que envolvam vítimas 

presas em ferragens; qualquer perigo identificado como fogo, fumaça, faíscas, 



 
 

vazamento de líquidos, combustíveis; e locais instáveis como ribanceiras, muros 

caídos, valas, etc. 10 

Já a Polícia Rodoviária Federal (191) ou Estadual, Serviço de Atendimento ao Usuário 

(SAU), Serviços Rodoviários Federais ou Estaduais: Devem ser acionados sempre 

que ocorrer qualquer emergência nas rodovias. Todas as rodovias devem divulgar o 

número de telefone a ser chamado em caso de emergência. Defesa Civil (199) - A 

Defesa Civil é responsável em precaver, socorrer, assistir e ajudar na recuperação 

da população em caso de desastre seja chuvas ou outras situações de risco. 5 

 

As situações relacionadas à mulher, é muito especifico ficando a cargo do Disque 

Denúncia relacionado à Mulher (180) - O número 180 foi criado para dar mais 

informações sobre direitos femininos e apoio psicológico a mulheres em situação 

de violência, além de receber denúncias específicas sobre cárcere privado e 

tráfico de mulheres. Centro de Valorização a Vida (188) – oferece serviço de 

prevenção ao suicídio. Policia Militar – PM (190) - é destinado ao atendimento da 

população nas situações de urgências policiais. 5 

Faz-se imprescindível o conhecimento para acionar os serviços emergenciais, mesmo 

que não seja um ato realizado com frequência. É importante que a população tenha 

conhecimento dos serviços e números disponíveis nacionalmente, para que estes 

sejam solicitados de forma responsável, e o mais breve possível e de forma coerente 

a sua prestação, pois de acordo com as publicações de dados sobre os índices de 

morbidade e mortalidade da população, cada vez mais se percebe o quanto é 

importante um atendimento inicial breve e resolutivo. 

Pois a cada ano, mais de 70 milhões de norte-americanos são submetidos a 

procedimentos de emergência em hospitais. Um em cada três, são vitimas de uma 

lesão não fatal. Muitas vezes as primeiras pessoas que chegam ao local do acidente 

não sabem qual serviço acionar e nem o número do mesmo. Sendo assim, o período 

de tempo que se passa até que a vítima receba atendimento costuma ser longo. Como 

resultado vitimas que poderiam ser salvas acabam com sequelas leves, moderadas 

ou graves, podendo chegar á morte por demora no atendimento ou por falta de 

assistência. 11 



 
 

Realidade que pode ser encontrada no Brasil, pois os dados de mortalidade no país 

em 2016 e que se encontram disponibilizados no DATASUS, registram quatro maiores 

causas desse índice, sendo elas: Doenças do aparelho cardiocirculatório, ocupando 

o ranking da lista, seguido mortes provocadas por tumores; Mortes sem causa definida 

e àquelas provocadas por causas externas, onde pode se ter lista das aquelas 

provocadas por acidentes de trânsito, que ocupa o primeiro lugar desta categoria, 

predominantemente no Sudeste do país. Seguido de homicídio, predominante no 

Nordeste; consecutivamente as provenientes de suicídio, quedas e afogamento. 12 

A análise dos dados apontou que em todos os cursos avaliados, de modo geral, é 

possível verificar que o SAMU foi o serviço mais lembrado. 

Uma das hipóteses levantadas para o auto índice deste serviço ser o mais registrado, 

pode ser pelo questionário usado na coleta de dados terem maiores situações de 

trauma que situações clínicas emergenciais, com direcionamento para os demais 

serviços registrados, bem como por este serviço ser o mais popular entre a população 

leiga que necessite um dia de um serviço emergencial.  

Esses números vão ao encontro do decreto nº 7.508/2011, pois este afirma que o 

SAMU representa uma importante porta de entrada do SUS, por receber diversas 

demandas emergenciais da população e prestar atendimento inicial à saúde. 10 

Na análise comparativa entre a assertividade do serviço de emergência e o 

conhecimento do seu respectivo número, pode-se associar os resultados obtidos pelo 

público entrevistado de acordo com sua formação acadêmica, visto que a maioria 

destes não possuem em seu currículo disciplinas que orientam quanto aos serviços 

de emergência. 

Na área de Saúde a Enfermagem tem em seu currículo a disciplina de Urgência e 

Emergência e o curso de Fisioterapia traz a disciplina de Socorros Urgentes. Enquanto 

que os cursos das áreas de Sociais, Humanas e Exatas não apresentam essa 

possibilidade, porque não há disciplinas que fomentem esse conhecimento. Os dados 

dos currículos de cada área foram obtidos através da página oficial da IES. 

O curso de Enfermagem teve o maior nível de significância em assertividade desde o 

serviço adequado ao seu correspondente número de acionamento, onde destaca-se 



 
 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Diante desse resultado, pode-

se associar que esse grupo de estudantes tem maior entendimento dos serviços, pois 

estes podem projetar uma maior atuação nesse serviço, uma vez que o Enfermeiro é 

um dos componentes das equipes de atendimento pré-hospitalar. Isso pode trazer 

mais afinidade e, por conseguinte memória de seu número. 

No que concerne à população pesquisada, é importante reconhecer que os problemas 

apresentados sobre o acionamento para atendimento às vítimas de acidentes e 

violências se relacionam com e também se agravam diante da falta de conhecimento 

dos diversos serviços emergenciais disponibilizados pelo Ministério da Saúde. 

Entretanto estes lembram com maior facilidade o nome do serviço, mas não lembram 

o número que corresponde ao mesmo. 

Estes serviços estão aptos a atender situações especificas de qualquer natureza, 

porém a população torna-se leiga uma vez que desconhecem a funcionalidade de 

cada um. 

Isso se alia a uma cultura popular que busca uma atenção imediata e resolutiva para 

seus males, associada a uma interpretação própria, por parte da população usuária, 

do que seja uma situação de emergência, levando ao acionamento inadequado do 

serviço para tal situação, gerando assim, uma considerável probabilidade da vítima 

apresentar sequelas irreversíveis, bem como aumento do risco de morte. 

CONCLUSÃO 

Observou-se que o serviço mais registrado entre os estudantes é o SAMU 

independente do curso e da questão abordada. Percebe-se ainda que estes lembram 

de outros serviços e números considerados emergenciais, com menor proporção, 

sendo todos estes telefones gratuitos e disponíveis a população. Com base nos 

resultados obtidos, verifica-se que à população de estudantes entrevistados possui 

conhecimentos a respeito dos números e serviços de emergência, porém, são 

incompletos ou incorretos, comprometendo o socorro. 

A análise mostra que há dificuldades comuns entre cada curso analisado, e que é 

necessário à realização de estratégias didáticas por meio de divulgação dos serviços 



 
 

emergenciais gratuitos para a população de maneira geral, para que se obtenha êxito 

em conhecimento dos serviços e seus correspondentes números. 

Portanto, os acidentes e violências se configuram um problema de saúde de grande 

magnitude e transcendência. Uma vez que a população não saiba acionar o serviço e 

número correto, faz com que só aumente o índice de morbidades e mortalidades, 

como é demonstrado nos dados epidemiológicos o grande impacto que causa na 

população brasileira. Contudo, esta abordagem constitui um denominador para a 

melhoria e necessidade de conhecimento dos números e serviços de emergência para 

uma melhor qualidade de atendimento e menos riscos de sequelas e mortes. 
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