
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

PERFIL DOS ATENDIMENTOS OBSTÉTRICOS REALIZADOS PELO SAMU EM 

UM MUNICÍPIO DO RECONCAVO BAIANO 

  

Mayara de Jesus Muniz Fonseca* 

Larissa Maiara Miranda Rauédys** 

Edna gama da Conceição** 

Maria Fernanda Aderne Almeida*** 

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 tem como objetivo chegar precocemente à 

vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza clínica, 

cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a 

sofrimento, a sequelas ou mesmo a morte. Ante o exposto, as urgências e emergências 

obstétricas que são o foco do presente estudo, sabe-se que as urgências e emergências 

obstétricas caracterizam-se por situações cuja resolução exige uma resposta quase que 

imediata por toda equipe de saúde; com as alterações características do período gestacional, as 

possibilidades de problemas obstétricos são bastante comuns e a incidência de atendimentos 

emergenciais por complicações na gravidez torna-se algo frequente. Com isso, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência possui importante papel no atendimento precoce e de 

qualidade à gestante, reduzindo consideravelmente o tempo para o estabelecimento das 

medidas necessárias, diminuindo o risco de prejuízos para a saúde da Mãe/Feto. Contudo, o 

presente estudo terá como objetivo geral conhecer perfil dos atendimentos obstétricos 

realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Reconvale. Somando-se a isso os 

objetivos específicos serão: caracterizar os atendimentos quanto as suas particularidades; 

verificar o motivo do acionamento do serviço e descrever quais foram os procedimentos pré-

hospitalares realizados pela equipe. Para tanto sera realizada um pesquisa documental, de 

natureza descritiva com uma abordagem quantitativa. O estudo será com base nos dados 

secundários coletados no sistema de informação da base de regulação do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência de Santo Antônio de Jesus - BA, que presta assistência para 

32 municípios circunvizinhos e terá como sujeito as mulheres no ciclo gravídico que 

acionaram o serviço no período de 01/06/2016 a 31/12/2017. As seguintes variáveis serão 

analisadas: Local de residência, motivo do acionamento do serviço, condição geral e idade da 

paciente, veículo encaminhado para a ocorrência e o desfecho do atendimento. Será utilizada 

a frequência relativa e absoluta para analisar os achados. Espera-se com esse estudo desvelar 

ou não o conceito quanto a atuação do serviço de atendimento móvel de urgência do referido 

município as gestantes, que até então é em sua maioria restrita ao transporte casa x  

maternidade e conhecer o perfil dos atendimentos para que possam ser erguidas propostas de 

prevenção às situações de risco para mãe e filho.  
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