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Resumo (Análise do processo de trabalho dos técnico s de enfermagem 
no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU de  Sobral, Ceará, 
Brasil) Estudo apresenta como objetivos de analisar o processo de trabalho e 
descrever o perfil dos técnicos de enfermagem do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência-SAMU. Uma pesquisa exploratória, com abordagem 
qualitativa, realizada no período de abril a junho de 2007, com 11 técnicos de 
enfermagem. Os resultados mostram que os atendimentos realizados pelos 
técnicos de enfermagem estão em sua maioria centrados na atenção às 
urgências clínicas, obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às 
causas externas; além do desenvolvimento de técnicas instrumentais como: 
colocação do colar cervical e cânula de Guedel; desobstrução de vias aéreas; 
ressuscitação cárdio-pulmonar; imobilização de politraumatizado; punção 
venosa; administração de medicamentos; curativos não infectados, dentre 
outras.  
Palavras-chave: Enfermagem; Assistência de enfermagem; Técnicos de 
enfermagem; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU; Processo de 
trabalho. 
 
Abstract (Analysis of the work process of nurse tec hnicians in the Mobile 
Emergengy Attendance Service of Sobral, Ceará, Bras il)  The study presents 
as objectives to analyze the work process and to describe the nurse 
technicians' profile of the Mobile Emergency Attendance Service- MEAS 
(SAMU). It’s an exploratory research, with qualitative approach, accomplished 
in the period of April to June of 2007, with 11 nurse technicians. The results 
show that the attendances accomplished by the nurse technicians are mostly 
centered in the attention to the clinical, obstetric, psychiatric, pediatric  
emergencies, and the related to external causes; besides the development of 
instrumental techniques like: placement of the cervical necklace and stem of 
Guedel; deosbstruction of aerial passages; Cardio Pulmonary Recuperation; 
multiple traumatized immobilization; veined puncture; medicine administration; 
non-infected curatives, among others.    
Key words: Nurse; Nurse attendance; Nurse technicians; Mobile Emergency 
Attendance Service – MEAS (SAMU); work process.   
 
Resumen (Análisis del proceso de trabajo de los téc nicos de enfermería 
en el Servicio de Atención Móvil de Urgencia-SAMU D E Sobral, Ceará, 
Brasil)  Estudio presenta como objetivos de analizar el proceso de trabajo y 
describir el perfil de los técnicos de enfermería del Servicio de Atención Móvil 
de Urgencia-SAMU. Una investigación exploratoria, con abordaje cualitativo, 
realizado en el periodo de abril a junio de 2007, con 11 técnicos de enfermería. 
Los resultados muestran que la atención realizada por los técnicos de 
enfermería están en su mayoría centrados en la atención  de las urgencias 
clínicas, obstétricas, siquiátricas, pediátricas y las relacionadas con las causas 
externas; además del desarrollo de técnicas instrumentales como: colocación 
del collar cervical e cánula de Guedel; desobstrucción de vías aéreas; 
resucitación cardio-pulmonar; inmovilización de politraumatizado; punción 
venosa; administración de medicamentos; curativos no infectados, entre otras.  
Palabras clave: Enfermería; Asistencia de enfermería; Técnicos de enfermería; 
Servicio de Atención Móvil de Urgencia-SAMU; Proceso de trabajo. 
 



1 Introdução 
O mundo contemporâneo nas últimas duas décadas, vem se deparando com 
uma transição epidemiológica, que tem influenciado na qualidade e expectativa 
de vida, devido ao aparecimento de novos agravos/doenças e o 
recrudescimento de antigos/as. Dentre os principais agravos têm o aumento da 
morbidade e mortalidade por causas externas, como acidentes, violências e 
suicídios. 

A respeito desta tendência mundial, a Organização Mundial da Saúde-
OMS afirma que os “[...] países em que ocorrem a transição epidemiológica, 
somente conseguirão um aumento significativo na esperança e qualidade de 
vida, mediante a mudança nos estilos de vida que reduzam a violência, os 
acidentes, o abuso de bebidas alcoólicas, a drogadição e as doenças 
sexualmente transmissíveis; e que melhorem a alimentação e que aumentem  
a realização de exercícios físicos [...]”.1 

Em relação às causas externas, estas “[...] vêm se tornando um 
significante ônus para as populações de todo o mundo e diminuir sua morbi-
mortalidade é um dos principais desafios para a Saúde Pública neste século 
que se inicia”.2 

No caso do Brasil, as causas externas, na perspectiva da transição 
epidemiológica, têm contribuído substancialmente, com a amplitude e a 
magnitude dos indicadores de morbidade e mortalidade, principalmente, nos 
grandes conglomerados urbanos. 

Segundo Risi Júnior e Carvalho, nos últimos 20 anos, ocorreu um 
incremento de 16% no número de óbitos por causas externas no Brasil, 
passando de 59/100.000 habitantes em 1980, para 69/100.000 habitantes em 
1999, com 116.934 vitimas neste ano, o que representa 14,7% dos óbitos totais 
do país.3 A mortalidade por causas externas, a partir da década de 1980, 
passou a ocupar a segunda posição, dentre os óbitos por todas as causas.2 

O Ministério da Saúde, como resposta a situação epidemiológica, no ano 
de 2003, institucionaliza a Política Nacional de Atenção às Urgências-PNAU, 
que busca: “1. garantir a universalidade, eqüidade e integralidade no 
atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, 
pediátricas e as relacionadas às causas externas (traumatismos não-
intencionais, violências e suicídios) [...]; 3. desenvolver estratégias 
promocionais da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir agravos, 
proteger a vida, educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde, 
protegendo e desenvolvendo a autonomia e a eqüidade de indivíduos e 
coletividades [...]; 4. fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de 
atendimento às necessidades coletivas em saúde, de caráter urgente e 
transitório, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidades 
públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da construção de mapas 
de risco regionais e locais e da adoção de protocolos de prevenção, atenção e 
mitigação dos eventos [...]”.4 

Dentre as estratégias previstas na PNAU, está o componente pré-
hospitalar móvel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU. O 
SAMU está organizado a partir: do atendimento pelo telefone 192, 24 horas/dia, 
sob regulação médica, seguindo protocolos; assiste urgências traumáticas, 
clínicas, pediátricas, neonatais, cirúrgicas, gestacionais e de saúde mental, 
acionando com equipes especialmente treinadas; na central de regulação, o 
médico avalia o caso e esclarece o usuário a conduta a ser tomada, se 



necessário são enviadas unidades de suporte básico ou avançado; possui 
articulação com bombeiros, defesa civil e hospitais de referência; o processo 
de trabalho é executado a partir de uma equipe multiprofissional.5 A rede 
nacional SAMU 192 implantado nacionalmente a partir de setembro de 2003, 
atualmente, conta com 130 SAMU, com uma cobertura de 1.066 municípios e 
97.9 milhões de pessoas.6 

A complexidade do trabalho no SAMU motivou a reflexão sobre o 
processo de trabalho dos técnicos de enfermagem, levando aos seguintes 
questionamentos: Que práticas os técnicos de enfermagem estão 
desenvolvendo/construindo no SAMU? Como se dá a organização do processo 
de trabalho dos técnicos de enfermagem no SAMU? Que perfis apresentam os 
técnicos de enfermagem do SAMU? 

Assim, o estudo apresenta como objetivos: analisar o processo de 
trabalho e descrever o perfil dos técnicos de enfermagem do SAMU. 

 
2 Sujeitos e Método 
Trata-se de um estudo de caráter exploratório, com abordagem qualitativa, 
realizada no SAMU do município de Sobral – Ceará. Em Sobral, o SAMU 
entrou em operação em quatro de agosto do ano de 2005, trabalhando de 
acordo com sistema nacional, baseado no modelo de Londres e de Paris, 
detentores de grande experiência em atendimento de urgência.7 

Os sujeitos do estudo são 15 técnicos de enfermagem, sendo que, 
apenas 11 aceitaram participar da pesquisa, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE. A pesquisa foi realizada durante o 
período de abril a junho de 2007.  

Os dados foram coletados por meio de um questionário e da entrevista 
semi-estruturada. O questionário foi utilizado para coleta dos dados acerca do 
perfil sócio-demográfico, constando as seguintes variáveis: idade, sexo, 
escolaridade e renda. A entrevista semi-estruturada foi utilizada, para coleta 
dos dados acerca do processo de trabalho. Minayo menciona que a entrevista 
semi-estruturada, pelo seu caráter flexível, na medida em que não apresenta 
uma padronização de pergunta e resposta, oferece a possibilidade de o sujeito 
alcançar maior liberdade e espontaneidade para falar sobre sua história 
pessoal e familiar.8 Assim, justificamos a opção pela entrevista, pois possibilita 
flexibilidade, profundidade, reiteração e reflexão na abordagem dos dados. A 
entrevista foi realizada a partir do agendamento prévio com os profissionais. 

Os dados estão analisados a partir de categorias com as discussões de 
pontos relevantes, com base na literatura pertinente. Minayo sugere sua 
utilização de categorias para o estabelecimento de classificações. A autora 
completa afirmando, que trabalhar com categorias, significa “agrupar 
elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger 
tudo isso. Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado em 
qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa”. Minayo encerra, referindo 
que as categorias “podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo, na 
fase exploratória da pesquisa, ou a partir da coleta de dados”.9 

Durante todas as fases da pesquisa, foram respeitados os princípios e 
diretrizes emanados da Resolução Nº. 196/1996 do Conselho Nacional de 
Saúde-CNS, que se refere aos aspectos éticos e legais da pesquisa 
envolvendo seres humanos. 

 



3 Análise e Discussão dos Resultados 
 
3.1 Perfil dos técnicos de enfermagem do SAMU. 
Do coletivo de técnicos de enfermagem do estudo, seis são do sexo feminino. 
A feminilização da enfermagem segundo Lima é um fenômeno próprio da 
categoria, fato estimulado com a enfermagem moderna, criada por Florence 
Nightingale a partir das escolas de enfermagem em que somente admitia 
mulheres, que após a formação recebiam a denominação de nurses e ladys 
nurses.10 Quanto a esta lógica da feminilização própria da enfermagem, 
Saffiotti afirma que a sociedade delimita com bastante precisão, os campos em 
que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe os terrenos em que 
pode atuar o homem.11 

Quanto à idade dos técnicos de enfermagem, os mesmos estão na faixa 
etária de 26 a 35 anos. Quanto ao estado civil há uma predominância de 
solteiros, sete; três casados; e um com companheira fixa. O fato de a maioria 
ser solteiros pode apresentar maior disponibilidade para o trabalho. No que 
concerne ao valor do salário do técnico de enfermagem no SAMU de Sobral, 
em junho de 2007, era de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente a 1,31 
salários mínimos nacionais, que equivale a US$ 253,80 (duzentos e cinqüenta 
e três dólares e oitenta centos) aproximadamente.  

Karl Marx, em sua obra O Capital afirma que “[...] o salário do operário 
aparece como o preço do trabalho, soma determinada de dinheiro paga em 
troca de uma quantidade determinada de trabalho. Fala-se em valor do 
trabalho e se dá à sua expressão monetária o nome de preço necessário 
natural. Fala-se igualmente em valores comerciais do trabalho, quer dizer, em 
preços superiores ou inferiores que oscilam em torno do preço necessário”. O 
autor afirma ainda, que o “salário é determinado pelo preço dos meios de 
subsistência dos operários”.12 Os valores percebidos pelos técnicos de 
enfermagem em suas atividades no SAMU, assemelham-se ao que o capital 
oferece ao trabalho operário, sendo estes irrisórios e incompatíveis para a 
categoria e aos riscos vivenciados no dia-a-dia, que deixam tais profissionais 
vulneráveis a aquisição de doenças, a vitimação por acidentes e violência 
durante as operações de salvamento e resgate em situações críticas, a 
exemplo de catástrofes ou em áreas dominadas pelo narcotráfico.  

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Enfermagem-ABEn 

sobre Perfil de ações do técnico de enfermagem no Brasil em 2002, apontou o 

seguinte: 91% são sexo feminino; 52% estão na faixa etária entre 30 a 45 anos, 

e 34% entre 26 a 35 anos; e 51% são casados e 40% solteiros.13 

 
3.2 Processo de Trabalho dos Técnicos de Enfermagem  no SAMU 

Para Franco e Merhy, interpretar “a essência dos processos de trabalho em 
saúde é a condição para decifrar seus enigmas e impedir a ação destruidora da 
[...] dinâmica do capital posta no caso da saúde”.14 

O processo de trabalho dos profissionais de saúde, segundo Pires “[...] 
tem como finalidade – a ação terapêutica de saúde; como objeto – o indivíduo 
ou grupo de doentes, sadios ou expostos a risco, necessitando medidas 
curativas, preservar a saúde ou prevenir doenças; como instrumental de 
trabalho – os instrumentos e as condutas que representam o nível técnico do 



conhecimento que é o saber de saúde e o produto final é a própria prestação 
da assistência de saúde que é produzida no mesmo momento que é 
consumida”.15 

Utilizando a categorização de Pires para análise das falas dos técnicos de 
enfermagem, acerca de seu processo de trabalho no SAMU, compreendemos 
que sua finalidade é auxiliar o enfermeiro no cuidado pré-hospitalar, durante a 
atenção às urgências clínicas, obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as 
relacionadas às causas externas. Os sujeitos ou grupos em situação de 
urgência sanitária pré-hospitalar são seus objetos de trabalho. O instrumental e 
o produto final de trabalho são técnicas instrumentais, manobras e cuidados, 
que reduzam danos e o risco de óbito. 

A seguir, estão descritas as falas dos técnicos de enfermagem, a partir de 
seus processos de trabalho: 

 
-Atendimento a gestante; atendimento clínico; atendimento ao 
politraumatizado, fazendo toda imobilização necessária (Técnico de 
Enfermagem 1). 
 
-Com paciente politraumatizado; [...] com trauma de choque; [...] com 
afogamento; [...] clínico; [...] cardíaco; ressuscitação cárdio-pulmonar 
(Técnico de Enfermagem 2). 
 
-Técnicas para remoção e imobilização de vítimas críticas e não 
críticas; colocação do colar cervical e cânula de Guedel, 
desobstrução de vias aéreas (Técnica de Enfermagem 3). 
 
-São vários os tipos de atendimentos, desmaios, quedas da própria 
altura, dengue, colisão, Ferimento por Arma Branca-FAB, Ferimento 
por Arma de Fogo-FAF, queda de moto e bicicleta etc. Fazemos 
medicação IM e EV, caso regulado pelo médico regulador (Técnico 
de Enfermagem 4). 
 
-Avaliação geral do paciente, sinais vitais, passagem de sonda 
gástrica e vesical; punção venosa [...] (Técnica de Enfermagem 5). 

 
-Punção venosa, verificação de sinais vitais; rolamento 90o e 180o; 
passagem de sonda gástrica; administração de medicação. 
mobilizações provisórias de extremidades; curativos; desobstrução 
das vias aéreas; massagem cardíaca externa; imobilização com 
KED; hemostasia por compressão; glicemia; aerosolterapia; 
colocação de cânula orofaríngea; manobras de Chin Lift e Jaw 
Thrust. (Técnica de Enfermagem 6) 
 
-Atendimento inicial ao paciente politraumatizado; avaliação primária; 
avaliação secundária; verificar sinais vitais; atendimento com 
múltiplas faturas; atendimento com múltiplas vítimas; atendimento a 
paciente com corpo estranho; atendimento de paciente com Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica-DPOC (Técnico de Enfermagem 7). 

 
-Primeiros socorros; imobilização; punção venosa; administração de 



medicamentos, curativos não infectados, auxiliar na reanimação 
cardio-respiratória (nos casos de paradas). (Técnica de Enfermagem 
8). 
 
-Atendimentos: traumas; clínico; obstétrico; psiquiátrico; pediátrico. 
Práticas: vias aéreas; imobilização; oxigenoterapia; analgesia, 
acesso venoso; curativo (Técnica de Enfermagem 11). 

  
O processo de trabalho dos técnicos de enfermagem no SAMU Sobral 

centra-se em auxiliar o enfermeiro, durante o atendimento pré-hospitalar, com a 
realização de técnicas instrumentais como verificação dos sinais vitais, punção 
venosa, curativos, imobilização, passagem de sonda nasogástrica. 

O exercício profissional do técnico de enfermagem é definido na Lei Nº. 
7.498/1986 que Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e 
dá outras providências, e regulamentada pelo Decreto Nº. 94.406/1987. A Lei 
Nº. 7.498/1986 estabelece o seguinte: “[...] Art. 12 - O Técnico de Enfermagem 
exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do 
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da 
assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: [...] a) participar da 
programação da assistência de Enfermagem; b) executar ações assistenciais 
de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no 
Parágrafo único do Artigo 11 desta Lei; c) participar da orientação e supervisão 
do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; d) participar da equipe de saúde 
[...]”.16 Conforme o Artigo 10 do Decreto Nº. 94.406/1987 de 08 de junho de 
1987, cabe ao técnico de enfermagem: “[...] I - assistir ao Enfermeiro: [...] a) no 
planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de 
assistência de Enfermagem; b) na prestação de cuidados diretos de 
Enfermagem a pacientes em estado grave; c) na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; 
d) na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; e) na prevenção 
e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes 
durante a assistência de saúde; f) na execução dos programas referidos nas 
letras "i" e "o" do item II do Art. 8º”; que é a “[...] participação nos programas e 
nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 
específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco [...]”. Ainda, 
segundo o Artigo 10, cabe ao técnico de enfermagem “[...] II - executar 
atividades de assistência de Enfermagem, excetuadas as privativas do 
Enfermeiro [...]. III - integrar a equipe de saúde”.17 

A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN Nº. 300/2005, 
que dispõe sobre a atuação do profissional de Enfermagem no Atendimento 
Pré-hospitalar e Inter-hospitalar, determina o seguinte: “Art. 1º - Que no 
atendimento Pré-Hospitalar e Inter-Hospitalar de Suporte Básico e de Suporte 
Avançado de Vida os procedimentos de Enfermagem previstos em Lei sejam 
privativamente desenvolvidos por enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
auxiliares de enfermagem, de acordo com a complexidade da ação após 
avaliação do enfermeiro. [...] Parágrafo Único - Toda Assistência de 
Enfermagem em atendimento em Unidades Móveis de UTI e Suporte Avançado 
de Vida (terrestre, aérea ou aquática) tem que ser prestada pelo Enfermeiro 
[...]. Art. 2º - O Enfermeiro deverá desenvolver a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem como forma de registro e anotações pertinentes à profissão e 



aos respectivos profissionais de Enfermagem. [...]. Art. 3º - A Assistência de 
Enfermagem Pré-Hospitalar tem que estar alicerçados em Protocolos Técnicos 
específicos, devidamente assinados pelo Diretor Técnico e pelo Enfermeiro 
Responsável Técnico de Enfermagem da Instituição ou Empresa [...]”.18 

O Ministério da Saúde define como competências/atribuições do técnico 
de enfermagem que atua no SAMU: “assistir ao enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de 
enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado 
grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro; 
participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional 
especialmente em urgências/emergências; realizar manobras de extração 
manual de vítimas”.19:87 

Uma prática não assegurada na legislação e regulação profissional do 
técnico de enfermagem, mas que vem sendo construída no processo de 
trabalho do SAMU, é a passagem de sonda nasogástrica. Entendemos que, a 
realização de tal procedimento invasivo exige conhecimentos aprofundados 
sobre Anatomia e Fisiologia humana, o que não é uma realidade dos cursos 
técnicos de enfermagem, pois estes abordam noções básicas das referidas 
disciplinas e quase sempre, sem aulas teórico-vivencial em laboratórios. 
 
4 Considerações Finais 
Os técnicos de enfermagem do estudo apresentam o seguinte perfil: seis são 
do sexo feminino; estão na faixa etária de 26 a 35 anos; sete são solteiros; o 
valor do salarial é de R$ 500,00 (quinhentos reais).  

Ao analisar os resultados deste estudo, percebe-se que os mesmos 
conformam-se com as competências/atribuições do técnico de enfermagem do 
SAMU, normatizadas pelo Ministério da Saúde, que é garantir ao cliente o 
suporte básico de vida no local da ocorrência, sua estabilização e transporte 
adequado ao hospital de referência, garantindo a todos a eficácia no 
atendimento. 

Na atualidade, as “inovações do trabalho em saúde, ao mesmo tempo em 
que permitem a melhoria da qualidade e da produtividade dos serviços, exigem 
maior escolaridade, flexibilidade e novas competências para os trabalhadores 
[...]”.20 

O mercado de trabalho exige “[...] trabalhadores cada vez mais 
qualificados, com destreza manual agregada às competências de inovação, 
criatividade, trabalho em equipe e autonomia na tomada de decisões, 
mediadas por novas tecnologias da informação; profissionais com níveis de 
educação e qualificação cada vez mais elevados, atendendo à estrutura rígida 
de ocupações e de avanços relativos a equipamentos e instalações complexas; 
enfim, profissionais com perfil capaz de atender às mudanças aceleradas no 
sistema produtivo por meio de permanente atualização das qualificações e 
habilitações existentes”.21 

O trabalho no SAMU exige profissionais competentes, humanizados, 
éticos e que estejam inseridos numa política de educação permanente e gestão 
do trabalho efetiva e eficiente. 
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