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1 -  IDENTIFICAÇÃO 

O SAMU – 192 foi criado em 2003, como parte da Política Nacional de Atenção a 

Urgências. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tem ajudado o Brasil a reduzir o 

número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as sequelas decorrentes da falta de 

socorro. 

A rede conta com Serviços de Atendimento Móvel de Urgência no Brasil, presentes 

em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo 130 milhões de pessoas (67,73% da 

população) têm acesso ao serviço em 1.234 municípios do País. O Ministério da Saúde prevê 

a implantação do serviço em todos os municípios brasileiros, respeitadas as competências 

das três esferas de gestão. A União entra com uma contribuição mensal, municípios e 

estados com projetos aprovados de SAMU, bancando 50% do custeio desses serviços. 

O SAMU realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer lugar - 

residências, locais de trabalho e vias públicas - a partir de uma chamada gratuita, feita para o 

telefone 192. A ligação é atendida por técnicos (conhecido como TARM – Telefonista 

Auxiliar de Regulação Médica) que identificam a emergência e transferem a ligação para um 

médico, que faz o diagnóstico da situação e inicia o atendimento no mesmo instante, 

orientando o paciente, ou a pessoa que fez a chamada, sobre as primeiras ações. 

De acordo com a situação do paciente, o médico pode orientar a pessoa a procurar 

um posto de saúde, enviar ao local uma ambulância com técnico de enfermagem e 

socorrista ou uma UTI móvel, com médico e enfermeiro. Ao mesmo tempo ele avisa sobre a 

emergência ao hospital público mais próximo para que a rapidez do tratamento tenha 

continuidade. 

O SAMU – 192 funciona 24 horas por dia com equipes de médicos, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem e condutores socorristas, que atendem as ocorrências de natureza 

traumática, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco-obstétrica e de saúde mental da população. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 192 da Macrorregião do Sul de 

Minas Gerais é gerenciado pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE (CISSUL) e 
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iniciou suas atividades para atendimento móvel em 31 de janeiro de 2015, cobrindo assim 152 

municípios conveniados, com população aproximada de 2.600.000 habitantes, com 35 bases 

sendo 9 bases que possuem viaturas UBS (Unidade de Suporte Básico) e USA (Unidade de 

Suporte Avançado) e 25 bases com viaturas de Suporte Básico.  

O CISSUL SAMU, conta com o NEP - Núcleo de Educação Permanente, que tem como 

foco "Averiguar, trabalhar com a realidade dos serviços e estabelecer o nexo entre trabalho 

e educação, de forma a resgatar o processo de capacitação de educação permanente e 

continuada para o desenvolvimento dos serviços e geração de impacto em saúde dentro de 

cada nível de atenção". 

O Núcleo de Educação Permanente visa capacitar, atualizar e aperfeiçoar os 

profissionais da área de urgência, saúde e da comunidade (escolas através de projetos 

sociais), promovendo ações de ensino, aprendizado e pesquisa em serviço, priorizando as 

suas aplicações nas ações de gestão, regulação em saúde, legislações, urgência e emergência, 

promoção da saúde, prevenção de agravos e crônicos (das violências e acidentes), das lesões 

e mortes no trânsito e das doenças crônicas não transmissíveis) e vigilância em saúde. Sua 

equipe é composta de profissionais de diversas áreas como: médico, enfermeiro, técnicos 

em enfermagem, condutores-socorristas e auxiliar administrativo. 

Atualmente, cerca de 20% das ligações recebidas pelo serviço de urgência 

emergência SAMU 192 são trotes. 

Para tentar diminuir a incidência de trotes, o governo do Distrito Federal lançou em 

2007 o Programa “SAMUZINHO NA ESCOLA” que visa conscientizar a população infanto 

juvenil do ensino fundamental sobre como e quando usar o serviço de urgência emergência 

SAMU 192 e os riscos de brincadeiras como o TROTE. 

Com isso o NEP juntamente com o CISSUL SAMU que tem como objetivo 

desenvolver atividades teóricas / práticas e lúdicas de primeiros socorros visando promover 

educação em saúde para crianças no ensino fundamental do 4° ao 6° anos, bem como 

conscientizá-las quanto aos prejuízos das ligações de brincadeira (trotes), tanto para o 

SAMU quanto para a população. 
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2 - JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto SAMUZINHO tem o intuito de divulgar e conscientizar a população para o 

atendimento de urgência e emergência, promovendo assim a educação em saúde para 

crianças do ensino básico e fundamental com enfoque ao trote, educação no transito e 

informação sobre SAMU em geral.  

Para maximizar o projeto e atingir a todos os alunos este projeto precisa da parceria 

das Secretarias Municipais de Educação e dos munícipios. O Programa abrange as escolas 

públicas de nível fundamental (4° ao 6° anos). O Projeto Piloto foi lançado em 03 de outubro 

de 2018 e a partir de março de 2019 irá contemplar as escolas sediadas nas cidades da 

Macrorregião do Sul de Minas, consorciadas ao CISSUL SAMU, de acordo com um 

cronograma pré-estabelecido pelo NEP. 

 Para complementar ainda mais o projeto participarão também professores como 

ouvintes, com objetivo de se familiarizarem com os conhecimentos e informações que serão 

abordadas para que saibam se comportar em situações de emergências e tão logo acionar o 

serviço 192. 

Os alunos receberão um kit contendo uma camiseta do projeto Amigos do 

Samuzinho (caso seja fornecido pelo município), onde o layout será encaminhado em email, 

um gibi para interação, boton adesivo do samuzinho, (fornecido pelo SAMU) e que ao final 

serão multiplicadores nas escolas. 
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3 - OBJETIVOS 

3.1 - GERAL  

Ensinar estudantes dos 4º ao 6º anos  do ensino fundamental as noções básicas 

através da prática de primeiros socorros, informando sobre as atividades de urgência e 

emergência realizadas pelo SAMU, promovendo assim, ações sociais para a conscientização 

de toda a população sobre o risco de brincadeiras como os TROTES e a importância do 

respeito à vida. 

Conscientizar a população com enfoque nas crianças (dos 4º ao 6º anos  ), com 

noção prática de primeiros socorros, a atuação do SAMU (como e quando acionar o serviço). 

 Promover ações sociais para conscientização de toda a população sobre o risco de 

brincadeiras e TROTES e o respeito à vida. 

 

3.2 -  ESPECÍFICOS: 

 Instruir sobre o uso adequado do serviço 192 para solicitação de socorro; 

 Promover a reflexão sobre a importância de vida e da solidariedade entre as pessoas; 

 Conscientizar a importância da atuação correta em situação de risco; 

 Refletir sobre a importância de vida e os movimentos de solidariedade; 

 Comunicar adequadamente a solicitação de ajuda do serviço 192; 

 Desmistificar ideias errôneas comumente associadas a impulsos na busca do auxílio à 

saúde; 

 Tornar acessível a todos uma saúde de qualidade; 

 

 



9 

 

 

4 – ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: 

 

4.1- PARCERIA CISSUL SAMU E MUNICÍPIOS CONSORCIADOS 

 
Serão oferecidas de 05 a 40 vagas para alunos e de 02 a 06 vagas para professores, 

em cada município consorciado, de acordo com o número de habitantes e serão 
contemplados aqueles que estiverem em dia com suas obrigações financeiras. 

 
 

Número de Habitantes Quantidade de Vagas Quantidade de Professores 
De 5.001 até 15.000 10 estudantes 03 professores 
De 15.001 até 30.000 20 estudantes 05 professores  
Acima de 30.001  40 estudantes 06 professores 

 
 

4.2 - RESPONSABILIDADES 

 

 O CISSUL SAMU é responsável pela recepção e treinamento dos estudantes e 

professores que será realizado na sede do Consórcio em Varginha, à Rua João Urbano 

Figueiredo, 177 – Boa Vista, onde todos terão a oportunidade de conhecerem a estrutura 

administrativa, a Base Descentralizada, as ambulâncias e a Central de Regulação 192.  

 As Prefeituras e Secretarias Municipais de Educação são responsáveis pela seleção, 

deslocamento e segurança dos estudantes que participarão do referido projeto.  

  A relação dos nomes completos dos alunos e professores selecionados, constando 

suas respectivas turma e escola deverão ser encaminhados em link que será informado em 

ofício enviado pelo NEP com as informações sobre as ações do projeto. 
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4.3 - CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

Para participarem do projeto e serem multiplicadores do aprendizado recebido, os 

alunos deverão ser escolhidos, seguindo os seguintes critérios: 

• Estar cursando dos 4º ao 6º anos  ; 

• Estar matriculado na rede pública ou estadual; 

• Ter média em todas as matérias regulares de ensino; 

• Ter assiduidade comprovada; 

5 - COMPONENTES CURRICULARES DO PROJETO AMIGOS DO SAMUZINHO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO TEÓRICO: 

- Apresentação do SAMU e apresentação teatral da peça “O Trote Não é Legal”  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO TEÓRICO: VÍDEO EDUCACIONAL  

- O que é SAMU;  

- Como funciona SAMU; 

- Quando Acionar SAMU; 

- Diga Não ao Trote. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PRÁTICA:  

- RCP Adulto e Infantil; 

- OVACE; 

- Visita a Central Operativa; 

- Visita a Viatura SAMU. 

VISITAÇÃO 

- Visita à Central Operativa de Regulação; 

- Visita às viaturas USA – Unidade de Suporte Avançado (UTI Móvel) e/ou USB (Unidade de 

Suporte Básico); 
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6 – INSTRUTORES/DOCENTES/ ENVOLVIDOS NO CURSO 

O CISSUL/SAMU possui uma equipe para treinamento e aperfeiçoamento profissional 

composta por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO NOME 

Coordenadora NEP Kátia Aparecida Ferreira 

Médica do NEP Tereza Cristina Serrano 

Enfermeiro NEP Sávio Bueno  

Téc. Enf. NEP Pierre Bebiano 

Téc. Enf. NEP Elaine da Silva Oliveira 

Condutor Socorrista NEP Arnaldo Mendes de Lima Júnior 

Condutor Socorrista NEP João Otávio Braz Júnior 

Assessor Operacional Alexander Dias Caldeira 
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7 - EQUIPAMENTOS 

QUANTIDADE 
Quantidade 

EQUIPAMENTOS 
Vidrarias e Materias 

 
01 Boneco Samuzinho 
02 Boneco Simulador Reanimação Adulto/Completo 
02 Boneco Simulador Reanimação Juninho 
02 Boneco Simulador Reanimação Neo/Completo 
01 Boneco de manobras de Heimilich 

 08 Boneco Baby ANNE 
01 Data Show 

8 - INGRESSO 

 Os estudantes que participarem do projeto Samuzinho, serão selecionados via 

Superintendência Regional de Ensino e Secretaria Municipal de Educação, e deverão atender 

aos pré-requisitos do programa. 

 No início do curso haverá a apresentação do teatro ‘O TROTE NÃO É LEGAL’, para 

todos os alunos das escolas participantes.  

 

 

 

 

HORÁRIO CONTEÚDO    INSTRUTORES 

13:00- 13:30 ABERTURA TODOS 

13:30- 14:00 Apresentação do vídeo e teatro TODOS 

14:00- 14:30  Visita a central operativa e viatura TODOS 

14:30- 15:30 Prática de PCR e OVACE TODOS 

15:30- 15:45 Entrega dos certificados TODOS 

15:45- 16:00 Encerramento e Café divertido TODOS 
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CONCLUSÃO 

 

O momento de atuar com as crianças é agora, fazendo com que entendam a 

importância do serviço e aprendam ações de primeiros socorros. " Acreditamos no potencial 

e desempenho infantil, como agente de apoio, educação e crescimento da fonte 

divulgadora correta.  

“Se as crianças aprenderem desde cedo o que deve ser informado no momento de 

acionar o SAMU 192 e como se comportar diante de uma situação emergência, 

economizaremos tempo e salvaremos mais vidas”.  

É importante lembrar que, ao discar o número 192, o cidadão está ligando para uma 

central de regulação que conta com profissionais de saúde e médicos treinados para dar 

orientações de primeiros socorros por telefone. São estes profissionais que definem o tipo 

de atendimento, a ambulância e a equipe adequados a cada caso. Há situações em que basta 

uma orientação por telefone para salvar uma vida. 

As equipes trabalham para prestar atendimento no menor tempo possível, já que eles 

atuam no local da ocorrência do problema e ainda fora do ambiente hospitalar.  

O programa oferece o direcionamento para o serviço mais próximo e adequado, 

assim a equipe que está na ambulância ganha tempo (diminui a relação tempo/resposta). E é 

justamente essa agilidade que se perde quando o serviço fica carregado com falsas 

chamadas e trotes. 

 

 

 

 



14 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.048 de 05 de novembro de 2002. Estabelece 
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Brasília, 
2002.Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11 
2002.html . Acesso em: 01/10/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11%202002.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11%202002.html


15 

 

 

APÊNDICE A – REVISTA SAMUZINHO NA ESCOLA 
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APÊNDICE B – CRONOGRAMA DA VISITA DAS ESCOLAS A CENTRAL DE REGULAÇÃO E 

PRIMEIROS SOCORROS COM SAMUZINHO 
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