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Reduz número de 
atendimentos no SAMU
Apesar da queda nos índices, chama a atenção os casos traumáticos registrados, 
entre eles, colisões (acidentes de trânsito) e quedas da própria altura
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SERVIÇO À VIDA

Matrículas para o 1º ano 
encerram nesta sexta-feira

SOBRE O SERVIÇO

O cuidado como sentido 

Quanto mais cedo o ser humano compreende-se como 
um ser que compartilha o mundo, mais cedo ele reconhece 
que a existência é um viver em meio a outros, implicação 
que cobra um viver com responsabilidade. Quanto mais foge 
da sua condição de socialidade, mais impropriamente vive 
o ser humano, pois se distancia da sua genuína condição de 
ser um ser social.

Deve-se evidenciar igualmente que o nosso modo de 
ser no mundo é finito, condição que não reduz em nada 
a responsabilidade existencial, antes pelo contrário. O 
reconhecimento de que se é finito é condição basilar para 
uma existência autêntica. É como se o ser humano pudesse 
visualizar o caminho da sua existência, voltar sobre si mesmo 
e antecipar para si sua condição de absoluta socialidade em 
um tempo que acaba para os indivíduos em particular. Saber 
que vai morrer implica que a vida somente fará diferença se 
for vivida de modo a garantir a própria existência e assumir 
uma responsabilidade antecipada pela vida dos outros que 
são como cada um de nós é.

O outro não é um objeto que pode ser manipulado, usa-
do. O ser humano, ao nascer, já se depara com um mundo de 
outros tantos “eus”, pessoas que reclamam para si o direito 
de viver em tranquilidade e dignidade e o dever de permitir 
que todos possam viver na sua condição de possibilidades. 
Possibilidades que se abrem no contexto de uma vida finita 
e que justamente por ser finita, tonaliza a existência no que 
de mais genuíno cobra, um existir que se propõe autêntico 
e ético. 

Acreditar no ser humano e na capacidade que ele tem de 
mudar e provocar mudanças. Neste sentido, certos padrões, 
tradições, tidos como absolutos e intocáveis, e que atentam 
contra o ser humano, contra a garantia da liberdade e do 
acesso amplo e irrestrito, não podem ser mantidos a pretexto 
de serem naturais. Não há fundamentos antropológicos e 
filosóficos capazes de assegurar que existe uma natureza 
humana e por conta disso, certos padrões culturais/sociais 
deveriam ser aceitos como naturais. Somos desdobramentos 
existenciais abertos na companhia de outros e para possi-
bilidades.

Atenção estudantes da 
rede estadual. O prazo para 
matrículas no primeiro ano, 
tanto do Ensino Fundamen-
tal quanto do Ensino Médio, 
termina na sexta-feira, dia 
18 de janeiro. A data tam-
bém encerra a inscrição para 
transferência de escola do 2º 
ao 9º ano do Ensino Funda-
mental, cuja matrícula será 
efetivada de 28 de janeiro a 
8 de fevereiro. O calendário é 
determinado pela Secretaria 
Estadual de Educação, mas 
cada escola tem a liberdade 
de determinar o horário para 
realizar o atendimento. Na 
Escola Vera Cruz, os pais ou 
responsáveis devem se diri-
gir no turno da manhã, das 
8h às 12h. Também os alunos 

que querem transferência ou 
matrícula no 6º ano devem 
se inscrever até o dia 18, no 
site da Seduc ou procurarem 
as escolas para serem auxi-
liados, informa o diretor do 
Poli, Carlos Jardel Henn.

Na Escola Hannemann, 
em Vila Progresso, o aten-
dimento também ocorre no 
turno da manhã, das 8h ao 
meio-dia; no Mesquita vai 
das 7h30min às 11 horas. Na 
Escola Paraguaçu, o atendi-
mento vai das 13 às 16 horas e 
na Walter Dreyer, em Ferraz, 
é das 8 horas as 13 horas. É 
importante que no ato da 
matrícula seja apresentado o 
histórico escolar, documenta-
ção do aluno e comprovante 
de residência. 

REDE ESTADUAL

Os atendimentos realiza-
dos pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(SAMU) caíram no ano pas-
sado se comparado ao ano 
de 2017. Foram 500 atendi-
mentos contra 559, respec-
tivamente. Em 2018, foram 
190 casos traumáticos, o que 
representa cerca de 38% e 310 
clínicos, que somam 62%. Em 
2017, foram registrados 246 
atendimentos traumáticos 
(44%) e 311 clínicos (56%).

Embora tenha ocorrido 
queda nos índices de atendi-
mento, nos últimos dois anos, 
os dois principais motivos de 
atendimentos traumáticos 
estão relacionados às coli-
sões (acidentes de trânsito) 
e quedas da própria altura, 
sendo responsáveis por cerca 
de 67% dos atendimentos 
traumáticos em 2017 e cerca 
de 62% em 2018. 

São considerados casos 
traumáticos aqueles relacio-
nados a alguma situação que 
ocorra de forma inesperada, 
podendo haver envolvimento 
de fatores externos, geran-
do algum trauma/lesão, ao 
paciente, conforme explica 
o enfermeiro Allan Magda-
lena da Silva, coordenador 
do SAMU de Vera Cruz. 
“Alguns exemplos de aten-
dimentos traumáticos são: 
colisões (acidentes de trânsi-
to), atropelamentos, capota-
mentos, quedas (da própria 
altura, de motocicleta, de 
altura – telhado, escadas), 
ferimentos por arma de fogo 
ou arma branca, agressões, 
entre outros”, aponta.

O profissional lembra ainda 
que no ano passado, foram 
atendidas 64 ocorrências en-
volvendo vítimas de acidente 
de trânsito, “mas chama a 
atenção que dentre esses 64 
atendimentos, 29 ocorreram 
nos três últimos meses do ano 
(outubro, novembro e dezem-
bro), ou seja, 55% das colisões 
ocorreram nos nove primeiros 
meses e 45% nos últimos três 

meses do ano”, analisa.
CASOS CLÍNICOS
Já no que refere-se aos 

casos clínicos, que geral-
mente estão relacionados a 
pacientes que já possuem 
alguma doença e venham 
a apresentar algum sinto-
ma ou sinal em decorrência 
disso, ou pacientes que no 
momento estão apresen-
tando alguma alteração/

queixa clínica, mesmo não 
sabendo se possuem alguma 
patologia/doença, nos últi-
mos dois anos, os principais 
motivos de atendimentos 
estão relacionados a queixas 
respiratórias e neurológicas. 
Há ainda atendimentos para 
casos cardiovasculares, me-
tabólicos, gastrointestinais, 
psiquiátricos, paradas cardio
-respiratórias, entre outros.

Ocorrência com colisões somou 45% nos últimos três meses do ano
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem 
como objetivo chegar precocemente a vítimas em situação 
de urgência ou emergência, que possam levar a sofrimento, 
sequelas ou mesmo à morte. Trata-se de um serviço pré-hos-
pitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas 
necessitam e com a maior brevidade possível.
Com relação a Vera Cruz é importante ressaltar que a ligação 
telefônica realizada para o SAMU 192 é direcionada para uma 
Central de Regulação que fica em Porto Alegre, e após o atendi-
mento do Médico Regulador, se este avaliar necessário o aciona-
mento da ambulância para prestar o atendimento, a equipe que 
encontra-se na base de Vera Cruz recebe o chamado da ocorrên-
cia e somente após isso pode deslocar-se para prestar o aten-
dimento. Ou seja, para prestar qualquer atendimento, a equipe 
deve receber a autorização da Central de Regulação.


