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Resumo
Há quatorze anos foi implantado na cidade de São Paulo o Sistema Resgate,
responsável pelo atendimento pré-hospitalar de vítimas de traumas. Este
Sistema foi desenvolvido através de uma aliança entre a Secretaria de
Segurança Pública e Secretaria do Estado da Saúde, ou seja, militares e civis
trabalhando por um bem comum, as vítimas. Em 1990 foram iniciadas as
atividades das Unidades de Suporte Avançado (USAs) compostas por médicos
e enfermeiros civis, lotados na Secretaria Estadual da Saúde. Nessa época, a
capacitação dos profissionais consistiu em um treinamento focado nos moldes
tradicionais, conteudistas, para que estes pudessem iniciar essa nova
atividade. Atualmente, quando o pré-hospitalar está implantado em diversos
locais do território nacional, o processo de capacitação mostra-se deficiente e
focado nos conteúdos teóricos e nos procedimentos a serem realizados. A
presente pesquisa volta-se para o estudo do perfil desejado de competências
para os médicos e enfermeiros atuarem no SAMU-SP, com o intuito de
apresentar fundamentos para seu processo de formação permanente. Esperase que o trabalho possa subsidiar a elaboração posterior de estratégias e de
instrumentos de avaliação de competências dos profissionais. Este estudo foi
realizado em duas etapas: a primeira consistiu no levantamento da demanda
de ocorrências, tendo sido avaliados 528 boletins de atendimento de
ocorrências do SAMU-SP.
Foram identificados os diagnósticos e os
procedimentos realizados, a fim de nortear os conteúdos da formação dos
profissionais. A segunda consistiu de entrevistas semi-estruturadas objetivando
traçar o perfil profissional adequado ao atendimento no SAMU-SP, utilizando
um referencial voltado para diferentes competências profissionais. Evidenciouse que há um perfil específico, tanto de formação quanto pessoal, para que os
profissionais sejam inseridos no SAMU-SP, tendo em vista as características
peculiares do atendimento do serviço. Tal perfil dificilmente é encontrado nos
profissionais aprovados nos concursos públicos, uma vez que os currículos de
graduação em medicina e enfermagem não incluem o atendimento préhospitalar de urgências e emergências. As dimensões contextual e relacional
da competência profissional, que foram particularmente valorizadas pelos
entrevistados, geralmente não são incluídas nos processos de formação
profissional. Por fim, tomando como base os resultados e a discussão dos
mesmos (no contexto da literatura especializada) são propostos princípios
norteadores para um processo de capacitação de médicos e enfermeiros para
o SAMU-SP orientado para o desenvolvimento de competências profissionais e
para a formação permanente de um profissional reflexivo.

Palavras-Chave: 1. Serviços Médicos de Emergência /recursos humanos 2.
Atendimento de Emergência Pré-Hospitalar 3. Educação Baseada em
Competências.
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Abstract
Fourteen years ago the Rescue System was created in Sao Paulo, Brazil, in
order to assist trauma victims in pre-hospital scenarios. The System is the
result of an association between Public Security Secretary and Health State
Secretary, in which military and civilian professionals work together to help
wounded victims. In 1990, Advanced Support Units (ASU) started to function,
with a staff composed by civilian doctors and nurses from Health State
Secretary. By that time, the training of professionals was traditionally shaped
and focused on contents (most common trauma occurrences). Nowadays,
when pre-hospital assistance is spread allover the country, we find that training
programs are not efficient, and consist only of theoretical contents and most
common emergency procedures. This research intends to study the desired
profile of professional competencies of doctors and nurses to work in SAMU-SP
(as is named Sao Paulo’s Rescue System), in order to propose guidelines for
planning a permanent education program. We hope that the work can subside
the later elaboration of strategies and instruments for the assessment of the
professional’s performance. The study consisted of two stages. Firstly, 528
occurrence bulletins were examined, in order to identify diagnosis and
procedures performed by ASU teams. The aim was to guide programs’
contents. In the second stage, semi-structured interviews were performed and
helped to set the desired professional profile of SAMU-SP’s doctors and nurses,
identifying ideal professional competencies. We found that there is a particular
profile (educational and personal) for professionals to actuate in SAMU-SP that
is hardly found in candidates. As a matter of fact, pre-hospital assistance of
urgencies and emergencies is not usually included in under graduation curricula
of health professionals. Besides, contextual and relational dimensions of
competency, which were particularly valued in interviews, are not part of
professional training programs. In the last part of this work we present, based
on specialized literature, some guidelines for training programs of doctors and
nurses of SAMU-SP, aiming at the permanent development of competencies of
reflexive professionals.

Keywords: 1. Emergency medicine/manpower 2. Prehospital Emergency Care
3. Competency-Based Education
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“A gente não faz pela glória, mas é gostoso
saber que a gente ajudou alguém de uma
maneira especial... Isso a gente não aprende na
faculdade... A gente não tem curso pra aprender
isso, mas que com o tempo todo mundo
aprende. Isso é vivência mesmo, e cada um tem
sua experiência.”
(J.S.S., entrevistada)

INTRODUÇÃO

“Quando a vítima chega ao hospital, a batalha
já foi ganha ou perdida na rua.”
(Moacir Bustamante, 2001, p. 29-30)

A. O Sistema Resgate de São Paulo: um breve histórico
Considera-se, em nosso meio, atendimento pré-hospitalar de urgências
e emergências aquele que
“(...) procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido
um agravo à sua saúde (...) que possa levar a sofrimento,
seqüelas ou mesmo à morte, sendo necessário prestar-lhe
atendimento

e/ou

transporte

adequado

a

um

serviço

devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de
Saúde.” (BRASIL, 2002, p. 75)
Os relatos mais antigos de transporte de enfermos datam de 900 d.C.,
ocorrendo em carruagens construídas pelos anglo-saxões (BRASIL, 2004). A
prática de socorrer e prestar cuidados ao mesmo tempo surgiu no final do
século XVIII, idealizada por um estudante de medicina, Dominique Larrey, que
durante a Revolução Francesa realizava o atendimento e transporte de feridos
nas agitações populares, com a finalidade de que chegassem vivos ao hospital
de referência. Em 1973 foi instituído oficialmente o serviço de atendimento préhospitalar nos EUA, integrado por paramédicos com variados níveis de
formação (básico, intermediário e avançado), diferenciados pelo grau de
complexidade dos procedimentos para os quais estavam habilitados.
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No Brasil, o primeiro serviço de atendimento pré-hospitalar de urgência
criado foi o de Brasília, em 1981. Seguiram-se os do Rio de Janeiro (1986), do
Paraná (1989) e de São Paulo (1989). Cada um destes serviços tem
especificidades próprias quanto à composição das equipes e o tipo de
atendimentos realizados (BRASIL, 2004).
Em São Paulo, o atendimento pré-hospitalar iniciou-se com a assinatura
da Resolução Conjunta SS-SSP-42 em maio de 1989 (BRASIL, 1989), pela
Secretaria do Estado da Saúde e pela Secretaria do Estado da Segurança
Pública, por intermédio do Corpo de Bombeiros e Grupamento de RádioPatrulha

Aérea.

O

documento

definiu

o

objetivo

do

Serviço

e

as

responsabilidades de cada Secretaria para o funcionamento do então
denominado “Projeto Resgate”. Suas atividades tiveram início em fevereiro de
1990 em 14 municípios do Estado com 36 Unidades de Resgate (UR) e 3
Unidades de Suporte Avançado (USA), sendo 2 destas terrestres e uma aérea.
Em 1991 foram atendidas 5.967 ocorrências, este número aumentou para
9.032 no ano seguinte.
O Decreto nº 38432 (BRASIL, 1994) consolidou o Sistema Resgate no
Estado de São Paulo (Figura 1), que na época contava com 141 unidades de
resgate, 2 unidades de suporte avançado terrestres e uma aérea. Naquele ano
foi registrado um total de 52.566 ocorrências no Estado.
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Figura 1: Símbolo do Sistema Resgate do Estado de São Paulo

Conforme a mesma Resolução SS-SSP-42 (BRASIL, 1989), uma das
atribuições da Secretaria do Estado da Saúde é fornecer ao Sistema Resgate
os profissionais (médicos e enfermeiros) que atuam no Suporte Avançado de
Vida, denominado, no contexto da Secretaria de Saúde, de SAMU (Serviço de
Atendimento Médico às Urgências) (Figura 2). As viaturas são tripuladas por
integrantes do Corpo de Bombeiros. Desta forma, o SAMU confere ao Sistema
Resgate características semelhantes ao do serviço homônimo, estabelecido
desde a década de 80 na França. No Brasil, o Serviço também é conhecido
por “193”, com referência ao número telefônico pelo qual é acionado.

Figura 2: Símbolo do SAMU-SP do Estado de São Paulo
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O

presente

trabalho

volta-se

para

a

capacitação,

focada

no

desenvolvimento de competências, dos profissionais das Unidades de Suporte
Avançado, na região do Município de São Paulo, onde a pesquisadora atua,
como enfermeira da Secretaria Estadual de Saúde, no atendimento em vias
públicas e no treinamento dos profissionais envolvidos.
Na área existem atualmente quatro USAs terrestres, estrategicamente
distribuídas nas seguintes regiões: Cambuci, Itaquera, Casa Verde e Butantã.
As equipes são responsáveis pelo atendimento de vítimas graves na região da
grande São Paulo e em cidades vizinhas, prestando também apoio nas
rodovias próximas, como a Presidente Dutra e outras. Em 2003 foram
registradas, apenas na capital, um total de 83.958 ocorrências no Sistema
Resgate.

Destas, em 3.039 houve acionamento das equipes de suporte

avançado (USAs)1.

1

Dados recolhidos junto à Central de Operações do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo, em abril de 2004.
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B. O Processo Atual de Capacitação dos Profissionais
Atuantes nas Unidades de Suporte Avançado do
SAMU-SP

O atendimento do Sistema Resgate de São Paulo é composto por
equipes de suporte básico de vida, que operam nas Unidades de Resgate
(URs), e por equipes de suporte avançado de vida, que se deslocam nas
Unidades de Suporte Avançado (USAs). As URs são tripuladas por três
bombeiros, treinados em cursos com duração de 200 horas, conforme
exigência da Portaria GM/MS nº 2048 (BRASIL, 2002). Por sua vez, as USAs,
além de um bombeiro, transportam um médico e um enfermeiro, cuja
capacitação, de acordo com a mesma Portaria deve integralizar uma carga
horária de treinamento teórico e prático de 120 e 130h, respectivamente, com
reciclagem a cada dois anos (Figuras 3 e 4)

Figura 3: Visão externa e interna de uma Unidade de Suporte Avançado
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Figura 4: Visão externa e interna de uma Unidade de Resgate

A contratação destes profissionais da saúde ocorre mediante aprovação
em concurso público e, como parte do processo de seleção, exige-se dos
médicos especialização, em ordem de prioridade, em Cirurgia Geral,
Anestesiologia, Terapia Intensiva ou Clínica Médica, com dois anos completos
de Residência.

Os enfermeiros devem comprovar experiência mínima de

atuação por dois anos em Pronto-Socorros (PSs), Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) ou atendimento pré-hospitalar (PH).
A observação dos currículos de graduação da maioria das escolas
médicas e de enfermagem brasileiras, bem como dos programas de
Residência, evidencia que o atendimento a urgências extra-hospitalares
raramente é contemplado no processo de formação profissional.
O cuidado a urgências pré-hospitalares reveste-se de uma gama de
peculiaridades, em comparação ao atendimento em PSs ou UTIs.

É

necessário um processo de capacitação específico e permanente para que os
profissionais estejam aptos a atuar em ambientes expostos, em vias públicas,
em situações críticas, considerando-se a gravidade das lesões e o próprio
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acesso à vitima, a necessidade de pensar rápido e de tomar decisões sem
outras opiniões, bem como realizar procedimentos com agilidade.
Neste sentido, a Portaria GM/MS nº 2048 (BRASIL 2002), reconhece a
deficiência de formação profissional nas urgências e prevê a necessidade de
capacitação específica dos profissionais para a atuação nas USAs:
“Considerando-se que as urgências não se constituem em
especialidade médica ou de enfermagem e que nos cursos de
graduação a atenção dada à área ainda é bastante insuficiente,
entende-se que os profissionais que venham atuar nos Serviços
de Atendimento Pré-hospitalar Móvel (...) devam ser habilitados
pelos Núcleos de Educação em Urgência,...” (BRASIL, 2002, p.
77).
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C. A

Capacitação

e

a

Avaliação

Voltadas

para

Competências Profissionais
Por ocasião da implantação do SAMU em São Paulo, os profissionais
médicos e enfermeiros – com formação essencialmente hospitalar – não
tiveram nenhum tipo de treinamento específico, a não ser um curso de
adaptação às atividades dos bombeiros (salvamento aquático, altura, locais de
difícil acesso e noções de combate a incêndio). Atualmente os médicos e
enfermeiros, ao serem contratados, têm aulas teóricas e práticas, com os
temas que demonstrem maior aplicabilidade no serviço e que são previstos
pela Portaria GM/MS nº 2048 (BRASIL, 2002). Em muitos casos, as rotinas
propostas são embasadas em cursos americanos, como o atendimento a
vítimas em parada cardio-respiratória. Além disto, esses profissionais passam
por alguns estágios práticos nas viaturas, sendo supervisionados por
profissionais que já trabalham há algum tempo no Serviço, até que sejam
considerados aptos para “atuarem sozinhos”. Deve ser ressaltado que não há
quaisquer critérios ou instrumentos de avaliação para esta prática, ficando a
decisão atrelada à subjetividade do profissional mais experiente.
O processo de educação contínua, atualmente, consiste em reciclagens
anuais para as equipes. Entretanto, há uma grande dificuldade em fazer com
que os profissionais participem dos treinamentos, sendo os motivos alegados
“indisponibilidade de horário”, “repetição de temas em curto espaço de tempo”
e “falta de estímulo”, dentre outros.
Assim, observamos que muitos dos profissionais contratados para
atuarem no SAMU procuram, por sua própria iniciativa (e custeio), cursos,
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como os criados pelo Colégio Americano de Cirurgiões e pela Associação
Americana do Coração, no sentido de suprir suas lacunas de formação. Tais
programas são realizados no período de dois dias e consistem no treinamento
para a realização de condutas padronizadas, com a finalidade de agilizar o
atendimento de urgências. Apesar

de serem cursos adequadamente

fundamentados em evidências, alguns procedimentos são absolutamente
inaplicáveis em nosso meio. A título de exemplo, torna-se muito difícil realizar
uma punção venosa (mesmo que periférica) de uma vítima durante o trajeto ao
hospital, trafegando por vias mal conservadas e em ambulâncias adaptadas de
veículos com suspensão de caminhão...

Desta forma, tais cursos, embora

muito freqüentados, terminam por não contribuir efetivamente para a formação
de profissionais aptos para a atuação no SAMU.
Chama à atenção que, em um Serviço que é referência para outros
estados e municípios, o programa de capacitação seja baseado em conteúdos
(e não em objetivos) e que não haja um processo de avaliação regular dos
profissionais.

A avaliação é um elemento essencial para direcionar a

capacitação e, ao mesmo tempo, para tomadas de decisão no que diz respeito
à atuação dos profissionais.
Assim, esta pesquisa volta-se para o estudo do perfil desejado de
competências para os médicos e enfermeiros atuarem no SAMU-SP, com o
intuito de apresentar fundamentos para seu processo de capacitação contínua.
Espera-se que o trabalho possa subsidiar a elaboração posterior de estratégias
e instrumentos de avaliação de competências dos profissionais.
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REFERENCIAL
TEÓRICO

As próximas seções apresentam alguns pressupostos teóricos que
fornecem bases conceituais para o entendimento do perfil dos profissionais
estudados e para o desenvolvimento de um processo de capacitação de
médicos e enfermeiros do SAMU-SP voltado para a construção de
competências profissionais.

A. Competência Profissional
Um planejamento educacional voltado para competências deve iniciarse pelo delineamento do perfil do profissional, por intermédio do levantamento
de necessidades da atividade assistencial.
Embora, numa visão inicial, o conceito de competência profissional
possa ser associado a um conjunto de conhecimentos específicos e
habilidades técnicas, atualmente valoriza-se a capacidade do indivíduo lidar
com situações da vida real, em seu campo de atuação profissional, utilizando
não só aspectos cognitivos e práticos, mas também emocionais, dentre outros.
Tal pensamento guarda relação com o “saber conhecer” (conhecimentos),
“saber fazer” (habilidades), “saber ser” (atitudes) e “saber conviver”
(interações), considerados pilares para a educação neste milênio (Delors e
cols., 1999).
No presente trabalho, os referenciais teóricos para o estudo da
competência profissional originam-se primariamente em duas fontes: Zarifian e
Epstein & Hundert.
aspectos

mais

Como será discutido a seguir, o primeiro autor apresenta

gerais

da

competência,

enquanto

que

os

segundos
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fundamentam, de forma mais operacional, o delineamento de um perfil
profissional (particularmente na área da saúde), com vistas ao planejamento de
processos de capacitação e de avaliação.

1. A Competência Profissional segundo Zarifian:

O autor afirma (1990, 1996, 2001) que, durante o século XVIII, nos
primeiros movimentos do capitalismo industrial, tivemos um golpe em duas
formas de atividades até então predominantes: a atividade camponesa e as
atividades artesanais, passando-se de uma civilização agrícola rural para uma
civilização industrial urbana.
Desde então, novas concepções de trabalho foram criadas, reunindo
três características essenciais;
a) A separação de dois objetos: o trabalho e o trabalhador: Zarifian
define o trabalho como um “conjunto de operações elementares de
transformação da matéria que se pode objetivar, descrever, analisar,
racionalizar, organizar e impor nas oficinas.” (2001, p. 37) As
atividades são facilmente absorvidas e executadas com facilidade,
dependendo apenas de gestos humanos, de acordo com uma
seqüência lógica. O trabalhador, por sua vez, é considerado como o
“conjunto de capacidades que são compradas no mercado de
trabalho e mobilizadas para realizar uma parte das operações.”
(2001, p.38) Considera-se importante apenas sua capacidade de
executar tarefas estipuladas, sem valorizar seus conhecimentos
individuais, sentimentos e iniciativas. Para que esses dois objetos se
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unam, satisfazendo as necessidades da empresa, foram criados os
postos de trabalho.
b) Instauração do fluxo como critério central da produção,
caracterizado pela quantidade de produção que sai da fábrica em
determinado período de tempo. Torna-se necessário, para o trabalho,
aumentar sua velocidade de realizar cada operação gerando uma
rapidez do fluxo, e para o trabalhador, trabalhar cada vez mais rápido
à

medida

que

aumente

sua

experiência.

Nesta

situação

“produtividade do trabalho” significa aumento de velocidade e fluxo
de produção.
c) Imobilização dos trabalhadores no espaço e no tempo,
organizando-se sua co-presença. O espaço de deslocamento
restringe-se apenas à sua área de atuação, durante toda a jornada.
No tempo, horários devem ser rigorosamente respeitados. Para que
o fluxo de produção tenha seu desempenho alcançado, faz-se
necessário que cada trabalhador esteja em seu devido lugar durante
toda sua jornada.
A lógica do “posto de trabalho”, além de formalizar uma classificação
rígida de situações de trabalho, indo de encontro a inovações tecnológicas e
mudanças econômicas que começavam a surgir, também não valorizava as
diferentes competências que os trabalhadores deveriam apresentar para
determinado cargo.
O autor discute a necessidade de mudanças no mundo do trabalho,
tomando como bases três conceitos:
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1. Evento: há várias maneiras de demonstrar a importância dos eventos
no trabalho real. Na primeira, partindo dos próprios sistemas de produção,
“entende-se por evento o que ocorre de maneira parcialmente imprevista,
inesperada” (2001, p. 41). O trabalhador deve estar preparado para essas
eventualidades, pressentido-as e enfrentando-as. Basicamente são três as
etapas que devem ser consideradas e que delineiam um circuito de
aprendizagem dinâmica:
- antes do evento: perceber a iminência de um evento;
- durante o evento: agir de forma ativa e pertinente em situação de
pressão e prazo;
- depois do evento: refletir sobre o evento ocorrido para que não
ocorram novamente.
A segunda forma de encarar os eventos leva em consideração os
problemas impostos pelo ambiente, gerando atividades inovadoras. Porém,
isso não altera a característica do evento ser parcialmente imprevisto, e
enfrentá-lo significa permanecer atento às possíveis modificações do ambiente,
saber organizar e conduzir ações como resposta a esses eventos.
Relacionando o termo evento com a competência profissional chegamos
a algumas afirmativas (Zarifian, 2001):


A competência profissional não pode mais estar engessada em
definições prévias de tarefas que serão executadas em determinado
posto de trabalho. O profissional deve desenvolver sua habilidade
crítica e de pensamento para poder prevenir ou solucionar um
provável evento.

15



“O trabalho recoloca-se na interioridade do trabalhador, não apenas
de um ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista da
motivação e do comportamento social solicitado pelas situações de
evento.” (p. 43)



Na presença de eventos mais complexos torna-se necessário a
atuação de outros atores, desde que essas relações tenham sido
estabelecidas anteriormente. Portanto, o trabalho torna-se coletivo.



O conceito de trabalho é modificado, tornando-se “uma seqüência de
eventos, de situações singulares que se entrechocam, que reagem
umas às outras em um regime de modificação da maneira de
produzir” (p. 43)



O conceito de evento faz com que haja novas maneiras de definir as
aprendizagens profissionais e de avaliar a experiência de um
trabalhador.

Podemos concluir, então, que o grau de experiência de um trabalhador
depende muito mais do número de eventos enfrentados do que seu tempo de
permanência em um posto de trabalho.
2. Comunicação. Considerado como componente essencial do trabalho
o autor afirma que “trabalhar é, em parte pelo menos, comunicar-se” (2001, p.
45) Mas, o que é comunicar-se? Para Zarifian significa construir um
entendimento recíproco e bases de compromisso que serão a garantia do
sucesso das ações desenvolvidas em conjunto.
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Assim, a comunicação tem um significado mais amplo do que apenas
política de comunicação, trata-se de uma questão organizacional central e
geralmente é desencadeada através de um evento.
3. Serviço. “Trabalhar é gerar um serviço, ou seja, é uma modificação
no estado ou nas condições de atividade de outro humano, ou de uma
instituição, que chamaremos de destinatários do serviço” (2001, p. 48) Este
conceito torna claro o papel concreto de cliente ou usuário ou seja, produzir um
serviço para um cliente específico significa conhecer suas necessidades,
expectativas e de que forma tal serviço influenciará nas condições de vida ou
de atividade desse cliente. Para que isso se torne uma atividade “completa”
faz-se necessário que haja contribuição de equipes de profissionais para o
levantamento dessas características resultando em qualidade de serviço.
Agrupando as mudanças que os conceitos de evento, comunicação e
serviço empregaram ao processo de trabalho podemos compreender
plenamente o que se pode concluir como competência e o motivo pelo qual
esta questão tem se tornado tão significativa.
Assim, Zarifian (1994) define a competência profissional como:
“... a capacidade de enfrentar situações e acontecimentos
próprios

de

um

campo

profissional,

com

iniciativa

e

responsabilidade, segundo inteligência prática sobre o que está
ocorrendo e com capacidade para coordenar-se com outros
atores na mobilização de suas capacidades”.
Da discussão anterior, podemos refletir que o entendimento de um “perfil
profissional” não pode ser limitado a características de um “posto de trabalho”.
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Da mesma forma, planejar um processo educativo para a qualificação de um
trabalhador implica em desenvolver sua capacidade de responder, com
criatividade e responsabilidade a situações inesperadas, em seu cotidiano.
Tais realidades aplicam-se em particular aos profissionais que prestam
assistência pré-hospitalar a urgências e emergências, onde o complexo e o
inesperado parecem ser a norma...
Mais do que conteúdos teóricos e práticos, há necessidade de
desenvolver, de forma reflexiva, um conjunto peculiar de competências
necessárias para a resolução dos problemas que constituem as ocorrências do
SAMU-SP.

2. A Competência Profissional segundo Epstein &
Hundert:

Em recente artigo publicado no JAMA os autores Epstein e Hundert
(2002) abordam a competência profissional na formação médica, conceituandoa como:
“... o uso habitual e criterioso de comunicação, conhecimento,
habilidades técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e
reflexão na praça cotidiana, para o benefício do indivíduo e da
comunidade atendida.” (p. 226).
A partir de uma extensa revisão da bibliografia, os autores propõem as
seguintes dimensões da competência profissional, que são a seguir
sucintamente

apresentadas

e

posteriormente

discutidas

em

maior

profundidade, em conjunto com os resultados da pesquisa:
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1. Cognitiva: capacidade de solucionar problemas e identificar
lacunas no próprio conhecimento.

Trata-se também da

autonomia na construção ativa e na utilização do próprio
conhecimento.
2. Técnica: habilidades profissionais (realização de manobras e
procedimentos).
3. Integrativa: julgamento científico, clínico e humanístico, interrelacionando o conhecimento básico ao profissional, bem
como a capacidade de lidar com situações de incerteza.
4. Contextual: capacidade de atuar em diferentes cenários de
trabalho e de administrar o tempo.
5. Relacional: trabalho em equipe e habilidade de comunicação
interpessoal e em situações de conflito.
6. Aspectos

afetivos

e

morais:

capacidade

cuidadora,

tolerância, respeito e responsabilidade individual e social do
profissional.
7. Hábitos mentais: observação da própria prática (autoavaliação), atenção sistemática, curiosidade crítica, bem como
o desejo de reconhecer e corrigir os próprios erros.
Embora se refiram especificamente à profissão médica, tais dimensões
da competência profissional mostram-se de tal sorte abrangentes que podem
ser consideradas em outras áreas de atuação.

As sete dimensões serão

utilizadas na presente pesquisa como eixos para análise e investigação da
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competência profissional desejável para a atuação no SAMU-SP. Formarão,
juntamente com os conceitos apresentados por Zarifian e com os referenciais
originados da educação, as bases para uma proposta de princípios norteadores
de um processo de formação de profissionais voltado para o desenvolvimento
da competência profissional.
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B. Formação

Voltada

para

o

Desenvolvimento

de

Competências Profissionais
Conforme discutido anteriormente, a capacitação dos profissionais que
atuam nas USAs têm características peculiares, devendo ocorrer por
intermédio de um planejamento curricular que considere uma dimensão
longitudinal, no sentido da continuidade de um processo de educação de
adultos. As próximas seções têm por finalidade oferecer um aporte conceitual
a esta discussão.

1. Currículo
A palavra currículo deriva do latim “curriculum” cujo significado é
percurso, corrida. No âmbito escolar foi utilizada, no século XVI, nas
Universidades de Leinden e Glasgow, para descrever o conjunto de assuntos a
ser estudado pelos alunos ao longo de um curso (Veiga-Neto, 2003).
O conceito foi sendo ampliado para além da “grade disciplinar” e
atualmente podemos definir currículo como:
“... uma construção social da escola, um instrumento pelo qual
esta delimita um espaço onde vão ocorrer as experiências de
ensino e aprendizagem, com vistas a um processo de formação,
em um determinado nível de educação escolar, durante certo
período de tempo.“ (Maia, 2003, p. 104)
Em conformidade com a evolução conceitual, ocorreu também uma
mudança nos elementos norteadores do processo de planejamento curricular.
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Assim, atualmente são objetivos educacionais e resultados esperados que
direcionam a seleção das experiências educacionais curriculares, e não mais
os conteúdos em si, agregando a “o que ensinar” o “para que e para quem
ensinar” (Maia, 2003).
Podemos conceituar os objetivos educacionais como:
“(...) a descrição clara e precisa de resultados que se pretende
alcançar ao final de uma determinada ação. Representa uma
intenção e uma previsão, em termos de resultados, pois, ao
mesmo tempo em que determina uma direção de ação, isto é, o
que se deseja promover em um determinado período de tempo,
propõe o que se pode promover nesse período.” (Luck, 2002,
p.91-92)
Na verdade, a elaboração do currículo a partir dos objetivos
educacionais foi proposta por Tyler na década de 40. O autor sugeriu quatro
questões fundamentais para a o planejamento curricular, a saber:


Quais são os propósitos educacionais que a instituição pretende
atingir?



Que experiências educacionais permitem atingir a esses propósitos?



Como essas experiências podem ser organizadas efetivamente?



Como é possível determinar se esses propósitos estão sendo
realmente atingidos? (Tyler, 1949)

Os objetivos educacionais, por sua vez, são desdobramentos do perfil
de competências profissionais que devem ser desenvolvidas.

Desta forma,

qualquer proposta curricular, em qualquer nível, precisa levar em conta o perfil
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do profissional a ser formado.

De fato, este é o princípio que norteia, na

educação brasileira no nível da graduação, as Diretrizes Curriculares para os
diferentes cursos. Por sua vez, tais documentos legais são desdobramentos
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) e sucedemse aos antigos “currículos mínimos”, que, apesar de terem representado um
avanço no ensino de graduação à época em que foram formulados, de certa
forma vieram a engessar os processos de formação (Rosa, 1996).
Na área da saúde, em particular, as Diretrizes Curriculares apresentam,
no início do texto referente a cada curso, a descrição do perfil do profissional
que se deseja formar (Brasil, 2000).
A visão contemporânea de currículo voltado para o desenvolvimento de
competências alinha-se com o pensamento de autores que vêem a formação
profissional não como a construção de um “estoque de saberes”, mas como o
desenvolvimento, pelo aprendiz, de uma “capacidade de ação diante de
acontecimentos” (Zarifian, 1994).
Por outro lado, o planejamento educacional a partir de competências
profissionais desejadas possibilita, de uma forma mais natural, que a avaliação
da

aprendizagem

ocorra

igualmente

voltada

para

as

competências,

considerando, por exemplo, o desempenho frente a situações da prática.
Destas reflexões resulta que a formação profissional, em suas etapas de
planejamento, desenvolvimento e avaliação, não pode ter caráter prescritivo,
devendo constituir-se no caminho para a construção, pelo aprendiz, de
competências profissionais para a ação prática, com reflexão e crítica, no
sentido da resolutividade dos problemas encontrados.
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Esta é, em particular, a realidade da capacitação e da avaliação no
contexto da formação profissional para o atendimento pré-hospitalar de
emergências, onde, em situações por vezes complexas em com elevado grau
de imprevisibilidade e incerteza, o paciente deve ser avaliado e cuidado como
um todo, independente das especialidades dos membros das equipes.

2. Educação de Adultos
O processo de formação para o exercício profissional enquadra-se no
referencial conceitual do ensino/aprendizagem de adultos.

Considerando a

vasta abrangência desta temática, a Declaração de Hamburgo sobre Educação
de Adultos (UNESCO, 1997) afirma que:
“A educação de adultos pode modelar a identidade do cidadão
e dar um significado à sua vida. A educação ao longo da vida
implica repensar o conteúdo que reflita certos fatores, como
idade, igualdade entre os sexos, necessidades especiais,
idioma, cultura e disparidades econômicas. Engloba todo o
processo de aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas
consideradas ‘adultas’ pela sociedade desenvolvem suas
habilidades, enriquecem seus conhecimentos e aperfeiçoam
suas qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as
para a satisfação de suas necessidades e as de sua sociedade.”
O termo pedagogia tem sua etimologia relacionada aos vocábulos
gregos paidós, que significa “criança” e agogus, que significa “ação de
conduzir, guia” (Rizzo, 2002). Se a pedagogia “é a arte e a ciência de ensinar
crianças”, ao falamos em aprendizes adultos, que já construíram, ao longo da
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vida, experiências, opiniões e conceitos próprios, será este o melhor referencial
para alcançar objetivos que visam a mudanças de comportamento?
Com

base

nestas

reflexões,

alguns

estudiosos

levantaram

questionamentos quanto à “pedagogia do adulto”, buscando valorizar as
características próprias do aprendiz. Cavalcanti (1999) cita que, já em 1926,
Linderman afirmava que “nosso sistema acadêmico se desenvolveu numa
ordem inversa: assuntos e educadores são os pontos de partida, e os alunos
são secundários...”.
De acordo com Knowles (1996), o tema ficou relativamente adormecido
até a década de 60, quando educadores europeus sentiram a necessidade de
redefinir esta área do conhecimento, resgatando então o termo andragogia,
utilizado por um docente alemão em 1833. A palavra é proveniente do grego:
andros, que significa “adulto” e agogus que significa “guia”. Assim, andragogia,
segundo Knowles, define-se como “a arte e a ciência de ensinar adultos”2.
Na década de 70, o mesmo autor retomou a discussão, trazendo aos
pesquisadores desta área as bases do modelo andragógico, a saber:
1. Os adultos necessitam saber por que devem aprender – cabe ao
educador mostrar a necessidade daquela aprendizagem em
particular no desempenho de sua vida. Com efeito, assim se
manifesta Malglaive (1993): “Como é que nos espantamos que, por
vezes assaltados por dúvidas ou por vertigens, eles torçam o nariz à

2

Considerando-se que o termo “andragogia” não teve, posteriormente, grande aceitação nas
publicações especializadas, utilizamos no presente trabalho as expressões “educação de
adultos” ou “aprendizagem de adultos”.
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tarefa e procurem encontrar naqueles que têm a missão de instruir
um saber na qual eles próprios já não acreditam” (p. 37).
2. Adultos sentem necessidade de se auto dirigir – a mesma
característica que tem o adulto de conduzir-se de acordo com suas
próprias decisões (e assumir as conseqüências das mesmas) nas
atividades habituais de sua vida (trabalho, família etc.) deve ser
mantida e estimulada nos processos educativos.

Isto significa

contrapor-se a uma possível tendência de “regredir” a um estado
infantil, quando novamente assume o papel de aluno.
3. Adultos contam com um volume de experiência maior e de
diferente qualidade que os jovens – a bagagem de experiências
torna o grupo de adultos geralmente mais heterogêneo, constituindo,
porém, um fator que contribui para o processo de aprendizagem não
só individual como do grupo. Linderman (1926) (apud Cavalcanti,
1999) afirmou que “a experiência é o livro-texto vivo do adulto
aprendiz”. O mesmo Linderman (apud Goecks, 2004) postulou que
“a orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida (...) e
não na disciplina”.
4. Adultos estão preparados para aprender quando experimentam a
necessidade de conhecer para um desempenho mais eficaz e
satisfatório – adultos aprendem melhor quando encontram-se
motivados pelos requisitos de melhorar sua própria prática
profissional, assumindo o compromisso de aprender.
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5. Adultos engajam-se em experiências de aprendizagem centradas
em tarefas, que possam ajudar na resolução de algum problema
na sua vida – nos seus processos de aprendizagem, o adulto “...
aprende a fazer fazendo, utilizando dinamicamente a ação-reflexãoação, dando significado e buscando a resolução de problemas
encontrados em sua realidade concreta” (Rizzo, 2002., p 11). Assim,
Malglaive (1993) acredita que “para o formando, o saber só tem
sentido se permitir resolver problemas numa situação quotidiana ou
profissional” (p. 38).
6. A motivação do adulto para aprender parte de estímulos tanto
extrínsecos como intrínsecos – além das motivações externas
(necessidades relacionadas ao trabalho, por exemplo), os estímulos
internos ao aprendiz, que envolvem a autoestima e a ampliação de
responsabilidades, são extremamente importantes na aprendizagem
de adultos e devem ser valorizados durante o processo educativo.
Além das considerações acima, Rizzo (2002) afirma que:
“Quando se fala de educação de adultos é preciso observar o
tipo de sociedade na qual se desenvolve esta educação, em
qual cenário ela está inserida, quem são os atores envolvidos.
Também é importante identificar quais os objetivos, os desejos
e as múltiplas possibilidades destes atores” (p. 10).
Para uma diferenciação das abordagens da educação infantil e de
adultos, Knowles (1996) discute algumas questões norteadoras para a
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elaboração de um plano de ensino, que são apresentadas no Quadro 1,
adaptado de Cavalcanti (1999, p. 2-3).

Quadro 1: Características da Educação Infantil e da Educação de Adultos
(adaptado de Cavalcanti, 1999)

Características

Educação Infantil

Educação de Adultos

Relação

O educador é o centro das A

educador/aluno

ações,

decide

o

aprendizagem

que centrada

no

é

mais

aluno,

na

ensinar, como ensinar e independência e na autoavalia a aprendizagem.

gestão da aprendizagem.

Motivos da

O aluno deve aprender o O indivíduo aprende o que

Aprendizagem

que a sociedade espera realmente

necessita

que saibam (“seguindo um (“aprendizagem
currículo padronizado”).

saber

para

a

aplicação na prática da vida
diária”).

Experiência do

O ensino é padronizado A experiência é a fonte de

aluno

pouco

valorizando

experiência do aluno.

a aprendizagem,

que

ocorre

em discussões temáticas e
na solução de problemas em
grupo.

Orientação da

A

aprendizagem

Aprendizagem

orientada por conteúdos em problemas, identificando
(assuntos, matérias).

é A aprendizagem baseia-se

e

trabalhando

conhecimentos

para

os
se

chegar à solução.
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O quadro permite, de uma forma geral, construir uma síntese, na qual
sobressai, no processo de aprendizagem de adultos, a valorização do sujeito
como integrante principal e participativo.

O educador, segundo Pisandelli

(2004), “forma para não deformar”, evitando cometer o erro de querer “formatar
o sujeito aprendente”. Continua esta autora:
”Formatar consiste em igualar, padronizar. (...) a formatação
conduz à padronização, à adoção de um modelo, enquanto a
formação é realizada a partir do desenvolvimento das
diferenças, particularidades, da evolução e do histórico do
sujeito aprendente” (p. 2).
Desta forma, podemos, em síntese, afirmar, como Vilas Boas (1982),
que o processo educacional de adultos envolve
“(...) a arte e a ciência de conduzir permanentemente o adulto
em função de sua vida social, ergológica e cultural, cujo
processo de enculturação inclui desde os meios mais
elementares da escrita, da leitura até a aquisição dos mais altos
conteúdos filosóficos e tecnológicos” (apud Rizzo, 2002, p.10).
Estas são reflexões que devem ser consideradas quando se planeja um
processo de formação profissional, tal como o de médicos e enfermeiros do
SAMU-SP.

3. Educação Continuada e Permanente
Uma vez que o presente trabalho relaciona-se com um programa de
desenvolvimento profissional, torna-se importante discutir a respeito dos
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processos de formação, capacitação, educação continuada e educação
permanente.
Entende-se por formação o “ato, efeito ou modo de formar,
constituir(algo); conjunto de conhecimentos e habilidades específicos a um
determinado campo de atividade prática ou intelectual” (Houaiss, 2001). Como
já foi anteriormente relatado, o atendimento pré-hospitalar iniciou-se, no Brasil,
em 1981 e em São Paulo em 1991. De acordo com a própria Portaria do
Ministério da Saúde vigente que regulamenta a Política Nacional de Atenção às
Urgências, (BRASIL, 2002), a formação, nos cursos de graduação, ainda é
insuficiente, neste campo de atuação profissional. Atualmente podem ser
encontrados alguns cursos, em universidades particulares, realizados como
atividades de extensão. A área de urgências pré-hospitalares, porém, não é
reconhecida como especialidade pelos conselhos profissionais.
Nesse contexto, o que tem sido oferecido aos médicos e enfermeiros
para que possam atuar no pré-hospitalar são processos de capacitação,
objetivando torná-los aptos, inteirá-los sobre as peculiaridades que esta
atividade apresenta, no âmbito da educação continuada e permanente. Como
discutiremos a seguir, a conceituação destes dois processos nem sempre
apresentam concordâncias entre diversos autores.
Um breve histórico realizado para o Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Bahia por Ribeiro e Motta (1996) a respeito da
educação permanente e continuada mostra um importante papel desta
segunda modalidade dentro de instituições que prestam serviços a usuários.
De acordo com os autores, a Primeira Conferência de Recursos Humanos
realizada em 1986 define a educação continuada como um “processo
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organizado, permanente, sistemático, direcionado a clientes institucionais, com
uma política de saúde definida tendo em vista a real necessidade dos
usuários”.
Segundo Kurcgant (1993) a educação continuada pode ter o significado
de desenvolver o indivíduo para fazer melhor aquilo que ele já faz, enfocando
principalmente o “como fazer”. Isto nos traz, como um possível modelo de
educação continuada, os cursos de atualização profissional focados em
conteúdos,

com

abordagens

disciplinares,

fragmentados,

baseados

principalmente na atualização técnico-científica, muitas vezes “levando à
formação de especialistas que não conseguem mais lidar com as totalidades
ou com realidades complexas” (OPAS, 2003).
A educação continuada, na visão de Ricas (1994) “englobaria atividades
de ensino após o curso de graduação com finalidade mais restrita de
atualização, aquisição de novas informações e/ou atividades de duração
definida através de metodologias tradicionais” (apud Ribeiro & Motta, 1996, p.
3).
Individualmente, buscamos continuamente nossa própria educação
através de leituras, cursos e congressos relacionados a uma área de atuação,
com a intenção de aprimorar a prática cotidiana. Contudo, é frustrante quando
o profissional constata a inviabilidade da aplicação dos novos conhecimentos
na realidade do seu campo de atuação.
“Quando discutimos educação continuada, nossa tendência é
buscar modelos que dão resultados considerados adequados,
desconhecendo a situação determinante daquela realidade.
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Então pegamos modelos que não se adequam à nossa
realidade.” (Kurcgant,1993, p. 67)
Assim, nos processos de aprimoramento profissional, tem sido
continuamente valorizada a educação permanente. Em sua Conferência
Nacional de 1966, a UNESCO “passa a definir a educação permanente não só
como setor prioritário de programação, como torna esta prática educativa num
marco de referência dominante dentro de muitos fóruns internacionais” (Motta,
1998, p. 27).
Com efeito, em documento referente aos Pólos de Capacitação em
Saúde da Família, o Ministério da Saúde e a Organização Panamericana da
Saúde afirmam que:
“A

educação

permanente

parte

do

pressuposto

da

aprendizagem significativa e propõe que a transformação das
práticas profissionais deva estar baseada na reflexão crítica
sobre as práticas profissionais reais em ação na rede de
serviços ou na rede de gestão” (BRASIL, 2003, p. 4).
O objetivo da educação permanente é desenvolver um processo de
formação tomando por base problematizações do trabalho, visando a uma
transformação da prática dos profissionais e da própria organização, que
considere as necessidades de saúde das pessoas, a gestão setorial e a
promoção da saúde, no qual “a atualização técnico-científica é apenas um dos
aspectos da transformação das práticas e não seu foco central.” (BRASIL,
2003).
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Segundo Rovère (1994), a educação permanente na área da saúde
consiste na “educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho nos
diferentes serviços, cuja finalidade é melhorar a saúde da população” (apud
Ribeiro & Motta, 1996, p. 6).
Partindo do referencial pedagógico da aprendizagem significativa, a
educação

permanente

utiliza-se

de

uma

lógica

multiprofissional

e

transdiciplinar, propondo uma interação dos participantes do processo com as
redes gestoras e serviços de saúde, além do controle social (BRASIL, 2003).
O mesmo documento inclui o atendimento pré-hospitalar como um campo de
atenção, no qual há a necessidade de diversificação das ofertas de formação e
capacitação profissional, em que pese a complexidade de tais processos
educativos. Neste sentido, Ribeiro e Motta (1996) afirmam que:
“... os profissionais da saúde têm diferentes visões sobre o
mundo e o trabalho e as práticas que desenvolvem são
coerentes com essas visões. Transformá-las requer, portanto, a
abertura de espaços para reconhecimento dessas diferenças e
em que medida elas obstaculizam a concretização das
mudanças desejadas. Sem essa compreensão, corremos o
risco de assumir uma proposta teórico-metodológica vinculada à
educação permanente mas que, na prática, apenas renova os
processos

relacionados

à

educação

continuada,

que

subestimam a dimensão da subjetividade e do conflito de
interesses.” (p. 9)
As discussões apresentadas até o momento situam, portanto, a
formação dos médicos e enfermeiros do SAMU-SP no campo do planejamento
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curricular de um programa de educação permanente voltado para o
desenvolvimento de competências profissionais, em suas múltiplas dimensões.
O presente trabalho volta-se para o delineamento do perfil de atuação
dos profissionais e para a proposição de princípios que possam nortear sua
capacitação para o atendimento pré-hospitalar de urgências e emergências.
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OBJETIVOS

GERAL

Caracterizar e discutir os fundamentos para o planejamento do processo
de capacitação de médicos e enfermeiros para o atendimento préhospitalar de urgências e emergências no SAMU-SP, a partir do perfil
desejado de competências profissionais.

ESPECÍFICOS



Caracterizar

as

demandas

de

atendimento

de

urgências

e

emergências realizadas pelo SAMU-SP na cidade de São Paulo.


Identificar e discutir o perfil de formação desejável de médicos e
enfermeiros ingressantes no SAMU-SP, sob a ótica de formadores,
participantes dos programas de capacitação profissional.



Delinear o perfil de competências dos profissionais para atuação no
SAMU-SP e discutir os fundamentos do planejamento do programa
de educação permanente dos mesmos.
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PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

A. Contexto e Sujeitos da Pesquisa
Com o intuito de levantar dados referentes ao perfil profissional
desejável dos médicos e enfermeiros do SAMU-SP de acordo com as
dimensões apresentadas por Epstein & Hundert (2002), optou-se por duas
estratégias de pesquisa.
A primeira consistiu no estudo da demanda de atendimentos realizados
por equipes das Unidades de Suporte Avançado (USAs), uma vez que a
caracterização dos diagnósticos das lesões das vítimas, bem como dos
procedimentos realizados pelas equipes, permitem a inferência das dimensões
cognitiva e de habilidades que devem integrar a formação dos profissionais.
Conforme discutido anteriormente, na grande São Paulo há quatro bases
equipadas com USAs terrestres para o atendimento de urgências e
emergências, correspondentes aos quartéis do Corpo de Bombeiros das
regiões de Cambuci, Itaquera, Casa Verde e Butantã.

Para caracterizar a

demanda do SAMU-SP, na presente pesquisa foram coletados dados quanto
ao atendimento das unidades de Itaquera e da Casa Verde, por intermédio da
análise de boletins de ocorrência (BOs).
A segunda estratégia procurou obter informações com características
mais subjetivas, uma vez que se referem aos aspectos integrativo,
contextual, relacional, afetivo-moral e de hábitos mentais dos profissionais.
Tais dados foram obtidos junto a médicos e enfermeiros que atuam
supervisionando estágios práticos dos recém-admitidos, e que também
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participam de programas de treinamento dos demais profissionais. Alguns dos
sujeitos também ocupam funções de gestão no sistema. Desta forma, buscouse conhecer as concepções e expectativas de indivíduos com maior inserção e
com experiência mais prolongada no atendimento do SAMU-SP e na formação
das equipes.

B. Caracterização da Pesquisa
Considerando-se a natureza dos dados a serem coletados, relativos
tanto ao perfil profissional e de competências quanto às demandas de
atendimento do SAMU-SP, a presente pesquisa tem uma característica
exploratória, utilizando abordagens quali e quantitativas.

C. Coleta e Análise de Dados
Os dados foram coletados por intermédio dos seguintes instrumentos e
estratégias:
a) Dados referentes à demanda do atendimento pré-hospitalar
do SAMU-SP
Realizou-se a opção pela análise documental. Tal técnica de pesquisa,
segundo Marconi e Lakatos (2002), toma como fonte de coleta de dados
documentos, escritos ou não, que são denominados de fontes primárias.
Dentre as limitações da técnica situam-se a confiabilidade dos dados
informados (principalmente quando, como no presente caso, são muitos os
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sujeitos que elaboram os documentos), bem como a legibilidade e a extensão
com que os formulários são preenchidos.
Nas duas Unidades estudadas, foram selecionados aleatoriamente
boletins de ocorrência referentes ao ano de 2003. O Anexo 1 apresenta o
formulário a ser preenchido pelo médico da USA após cada ocorrência.
Considerando-se

que,

no

período,

houve

aproximadamente

3000

acionamentos de USAs (sendo destes, aproximadamente 2000 com vítima no
local), foi estabelecida uma dimensão amostral de 500 fichas. Assim, após
ordenados os boletins referentes a atendimentos a vítimas, foi selecionado
cada múltiplo de quatro dos documentos da seqüência.

Quando o boletim

estava preenchido de forma ilegível ou não incluía dados quanto ao diagnóstico
e aos procedimentos realizados, foi analisado o boletim subseqüente,
repetindo-se o procedimento, quando necessário.
Nos boletins de ocorrência das duas unidades mencionadas, foram
levantados dados quanto a:


Local de ocorrência



Idade e sexo da(s) vítima(s)



Tipo de ocorrência (clínica ou cirúrgica) e mecanismo(s) de lesão



Principais diagnósticos da(s) vítima(s)



Procedimentos realizados



Evolução do(s) caso(s)

Os dados foram inseridos em uma planilha especificamente elaborada, a
partir da qual foram originadas outras, mais específicas, que a seguir tiveram
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seus dados analisados estatisticamente, consolidados e representados em
tabelas.

b) Dados referentes ao perfil de competências de médicos e
enfermeiros para atuação no SAMU-SP
O perfil de competências dos profissionais foi investigado por intermédio
de entrevistas, considerando-se que:
“Por sua natureza interativa, a entrevista permite tratar temas
complexos

que

dificilmente

poderiam

ser

investigados

adequadamente através de questionários, explorando-os em
profundidade” (Alves-Mazotti & Gewansznajder, 1998, p. 168).
Assim, a opção pela entrevista deu-se frente à subjetividade dos
aspectos referentes a dimensões que vão para além do conhecimento e das
habilidades dos profissionais.
A entrevista teve características semi-estruturadas.

A partir de um

conjunto de questões norteadoras (Anexo 2), estabeleceu-se um diálogo fluido,
possibilitando, de forma interativa, uma abordagem mais ampla e aprofundada
das concepções dos entrevistados.
Todos os participantes tiveram conhecimento dos objetivos da pesquisa
e assinaram o Termo de Consentimento apresentado no Anexo 3, estando
cientes de que as entrevistas estavam sendo gravadas para posterior
transcrição e análise.
Estes

dados,

com

características

qualitativas,

foram

tomando-se como base eixos temáticos (Minayo, 1996).

analisados

Após leituras
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exaustivas da transcrição das falas dos sujeitos, foram identificados os
aspectos referentes às dimensões da competência profissional anteriormente
mencionadas. Buscou-se apreender os significados contextualizados, na ótica
dos sujeitos dos quais os dados se originaram. Como a entrevista foi semiestruturada e incluiu algumas questões mais amplas, foi também possível
apreender aspectos mais gerais a respeito da atuação e do perfil profissional
dos médicos e enfermeiros do SAMU-SP.

D. Elaboração

de

Princípios

Norteadores

para

um

Programa de Capacitação de Profissionais para o
SAMU-SP
Com base nos dados obtidos a partir da demanda de atendimentos do
SAMU-SP e da análise do material das entrevistas, foram elaborados alguns
princípios que podem nortear um processo de capacitação inicial e educação
permanente para médicos e enfermeiros das USAs, voltado para o
desenvolvimento das diversas dimensões da competência profissional. Para
tal, foi estabelecido um diálogo dos dados do campo com a literatura
especializada, no que diz respeito tanto aos referenciais teórico-conceituais
anteriormente discutidos como à formação para o cuidado pré-hospitalar
propriamente dito.

42

RESULTADOS
E DISCUSSÃO

“O médico ou enfermeiro dessa área tem que
ser um excelente ator. Um ator porque ele tem
que gravar seu script, script que não pode ser
muito longo. Ele tem que ser preciso na
execução que ele vai apresentar. Ele participa
num teatro que ele nunca entrou, mas ele vai
ter que atuar. Ele vai ter que atuar com gente
que às vezes ele nunca atuou e vai ter uma
platéia que ele não conhece, que vai estar
tentando interagir com ele, e ele vai ter que se
abstrair dela. Então, ele tem que ser um
excelente ator...” (J.M.R., entrevistado)

A. Levantamento da Demanda de Atendimento
Com o intuito de estudar as características do atendimento préhospitalar do SAMU foram examinados 528 Boletins de Ocorrência (BO), sendo
164 da unidade Itaquera e 364 da Casa Verde.
Conforme discutido anteriormente, foram levantados dados quanto a:


Local de ocorrência



Idade e sexo da(s) vítima(s)



Tipo de ocorrência (clínica ou cirúrgica) e mecanismo(s) de lesão



Principais diagnósticos da(s) vítima(s)



Procedimentos realizados



Evolução do(s) caso(s)

Nem sempre foi possível identificar, nos boletins, todos os dados acima
relacionados, por omissão de preenchimento ou por ilegibilidade de algum
campo. Possivelmente as características do próprio atendimento de urgências
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e emergências e mesmo o desleixo dos profissionais foram responsáveis pelos
relatórios incompletos.
Os dados levantados, além de permitirem uma visão mais acurada a
respeito da atuação das equipes do SAMU-SP, são indispensáveis para o
planejamento dos processos de capacitação, no que diz respeito aos
conteúdos

teóricos

(cognitivos)

e

práticos

(habilidades

técnicas)

dos

profissionais.
Os quadros a seguir apresentam os dados referentes às demandas do
SAMU-SP nas amostras de boletins das duas unidades mencionadas, durante
o ano de 2003. Os resultados são sumariados e discutidos nos parágrafos
subseqüentes, sobretudo no que diz respeito aos reflexos dos mesmos no
planejamento de ações de educação profissional.
No global dos resultados, observamos que há uma grande semelhança
entre os dados referentes aos postos de Itaquera e da Casa Verde. Assim, a
análise será realizada com os números consolidados, não diferenciando a
origem geográfica.
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Quadro 2: Local das ocorrências

POSTO
LOCAL DAS
OCORRÊNCIAS

ITAQUERA

TOTAL

CASA VERDE

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Via Pública

94

57

177

49

271

51

Residência

22

13

58

16

80

15

Empresa

1

1

4

1

5

1

Outros

0

0

10

3

10

2

N.R.

47

29

115

32

162

31

TOTAL

164

100

364

100

528

100

N.R.: Não relatado

Observa-se que aproximadamente a metade das ocorrências foi em vias
públicas, locais onde sabidamente as condições de trabalho são mais
adversas.

Como será discutido posteriormente, a dimensão contextual da

competência dos profissionais nos atendimentos foi muito ressaltada pelos
entrevistados.
Considerando-se as características atuais do processo de treinamento
dos profissionais (ingressantes ou não), o dado acima aponta a importância de
um replanejamento dos cenários onde são realizadas as ações de capacitação,
privilegiando os espaços externos às escolas e aos quartéis, tais como vias
públicas e residências. O dado também realça o valor do estágio prático em
USAs, sob supervisão, como uma oportunidade privilegiada de contato com a
realidade da prática do atendimento pré-hospitalar.
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Quadro 3: Caracterização da(s) vítima(s): idade

POSTO
IDADE (ANOS)

ITAQUERA

TOTAL

CASA VERDE

Nº

%

Nº

%

Nº

%

0 - 10

11

7

6

2

17

3

11 - 20

18

11

54

15

72

14

21 - 30

38

23

74

20

112

21

31 - 40

23

14

51

14

74

14

41 - 50

22

13

38

10

60

11

51 - 60

15

9

29

8

44

8

61 - 70

9

5

31

9

40

8

71 - 80

12

7

34

9

46

9

81 - 90

3

2

17

5

20

4

91 - 100

1

1

5

1

6

1

acima 100

0

0

0

0

0

0

N.R.

12

7

25

7

37

7

TOTAL

164

100

364

100

528

100

N.R.: Não relatado

Figura 5: Ocorrências, por faixa etária da(s) vítima(s) (em anos)

17%

29%
54%

0-20

20-60

60 ou +
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A faixa etária mais prevalente mostrou-se a de adultos jovens (21-30
anos). Contudo, se forem agrupadas as idades, observa-se uma distribuição
significativa de indivíduos nos três grupos correspondentes a crianças e
adolescentes (17%) 3 , adultos (54%) e idosos (27%). Tal realidade indica a
necessidade de os profissionais estarem aptos a realizar diagnósticos e
procedimentos nos três ciclos da vida humana.

Tendo em vista as

especificidades de cada ciclo, isto implica em uma ampliação da capacitação,
com relação aos moldes em que atualmente ocorre, voltada quase que
exclusivamente para o adulto.

Quadro 4: Caracterização da(s) vítima(s): gênero

POSTO
GÊNERO

ITAQUERA

TOTAL

CASA VERDE

Nº

%

Nº

%

Nº

%

MASCULINO

113

69

263

72

376

71

FEMININO

51

31

99

27

150

28

N.R.

0

0

2

0,5

2

0,4

TOTAL

164

100

364

100

528

100

N.R.: Não relatado

Os dados mostram uma prevalência muito maior de atendimento a
homens do que a mulheres.

3

Tal dado pode ser causado pela elevada incidência de transporte de crianças para hospitais
em veículos de populares ou mesmo da polícia, em condições nem sempre tão adequadas
quanto as do SAMU-SP.
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Quadro 5: Tipo de ocorrência
POSTO
TIPO DE
OCORRÊNCIA

ITAQUERA

TOTAL

CASA VERDE

Nº

%

Nº

%

Nº

%

TRAUMA

122

74

239

66

361

68

CLÍNICO

42

26

125

34

167

32

N.R.

0

0

0

0

0

0

TOTAL

164

100

364

100

528

100

N.R.: Não relatado

As ocorrências motivadas por traumas mostraram-se numericamente o
dobro das clínicas. Contudo, os atendimentos não cirúrgicos são expressivos,
correspondendo a aproximadamente 1/3 do total.

Posteriormente será

apontado que os profissionais têm identificado uma demanda crescente de
situações clínicas, principalmente relacionadas ao aparelho circulatório (infarto
miocárdico, parada cardio-respiratória, dentre outras). Considerando-se que o
SAMU-SP foi idealizado como um serviço de atendimento principalmente ao
trauma, o perfil de formação profissional inicialmente traçado (e que consta nos
documentos regulamentadores) deve ser revisto, no sentido de atender à
transição na demanda.
Além disto, os padrões de tipos de ocorrência podem variar de região
para região, originando a necessidade de um acompanhamento contínuo das
solicitações. A título de exemplo, o SAMU de Aracajú apresenta maior número
de atendimentos a casos clínicos e sociais do que de traumas (SAMU, 2003).
É, portanto, importante que os programas de formação profissionais
sejam orientados constantemente pelo estudo dos padrões de demanda.
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Quadro 6: Mecanismo(s) de lesão da(s) vítima(s)

POSTO
MECANISMO DE
LESÃO

Acidente com
veículo
automotor
Preso em
ferragens
Queda de altura
Acidente com
moto ou
bicicleta
Atropelamento
Ferimento por
arma de fogo ou
branca
Choque elétrico
Queimadura
Tentativa de
suicídio
Soterramento
Preso em lança
Membro preso
em máquina
Explosão
Agressão física
Enforcamento
Suicídio
Mordedura de
Animal
Capotamento
Cardiológico
Respiratório
Neurológico
Obstétrico e
ginecológico
Psiquiátrico
Endocrinológico
Intoxicação
exógena
TOTAL4

4

ITAQUERA

TOTAL

CASA VERDE

Nº

%

Nº

%

Nº

%

39

20,7

78

19,07

117

19,6

11

5,9

23

5,62

34

5,7

27

14,4

29

7,09

56

9,4

22

11,7

42

10,27

64

10,7

20

10,6

47

11,49

67

11,2

5

2,7

14

3,42

19

3,2

3
2

1,6
1,1

3
12

0,73
2,93

6
14

1,0
2,3

7

3,7

8

1,96

15

2,5

1
1

0,5
0,5

1
7

0,24
1,71

2
8

0,3
1,3

2

1,1

4

0,98

6

1,0

1
2
0
0

0,5
1,1
0,0
0,0

3
3
2
2

0,73
0,73
0,49
0,49

4
5
2
2

0,7
0,8
0,3
0,3

0

0,0

1

0,24

1

0,2

1
28
2
6

0,5
14,9
1,1
3,2

0
92
8
20

0,00
22,49
1,96
4,89

1
120
10
26

0,2
20,1
1,7
4,4

1

0,5

1

0,24

2

0,3

1
1

0,5
0,5

0
3

0,00
0,73

1
4

0,2
0,7

5

2,7

6

1,47

11

1,8

188

100

409

100

597

100

Os totais de mecanismos de lesão diferem dos totais de boletins examinados devido à
possibilidade de um paciente ter mais de um mecanismo.
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O relatório apresentado, com os mecanismos básicos de lesão das
vítimas, aponta com ênfase para a complexidade da formação do profissional
do atendimento pré-hospitalar. Cada ocorrência reveste-se, além dos aspectos
técnicos necessários para seu atendimento, de um contexto peculiar, em
cenários dos quais participam inúmeros sujeitos, de membros da equipe de
resgate a bombeiros, policiais, vítimas, familiares e populares.
Deve ser observado que, de acordo com a natureza dos agravos, os
cenários de atendimento diversificam-se, tanto em características geográficas
quanto no que diz respeito às dificuldades de acesso e de realizar o
atendimento local.

Em seções posteriores deste trabalho será discutida a

ênfase dos entrevistados no contexto (local, social) onde o trabalho da equipe
do pré-hospitalar ocorre, bem como a importância e a complexidade da
formação dos profissionais.

Contudo, não é difícil imaginar a diferença do

atendimento de um paciente em surto psiquiátrico na via pública ou em sua
residência para o cuidado de uma vítima de afogamento ou presa nas
ferragens de um automóvel e destes todos para o paciente trazido ao Prontosocorro por um ferimento por arma branca...
Corroborando comentários anteriormente incluídos, os dados também
apontam para a expressiva prevalência de ocorrências classificadas como
“cardiológicas”, que incluem desde paradas cardíacas a crises hipertensivas.
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Quadro 7: Principais diagnósticos da(s) vítima(s)

POSTO
DIAGNÓSTICO

Trauma crânio
encefálico
Queimadura
térmica
Queimadura
elétrica
Queimadura
química
Trauma
raquimedular
Lesões de
tecidos moles
Trauma de face
Infarto agudo do
miocárdio
Lesões músculo
esquelético
Lesão vascular
Trauma de
coluna
Parada cardio
respiratória
Obstrução de via
aérea
Choque
hemorrágico
Trauma de tórax
Trauma cervical
Trauma
abdominal
Sangramento
nasal
Evisceração
Choque
neurogênico
Broncoespasmo
Intoxicação
química
Trauma de pelve
Parto
Convulsão
Acidente
vascular cerebral

ITAQUERA

TOTAL

CASA VERDE

Nº

%

Nº

%

Nº

%

58

18,7

95

13,18

153

14,8

2

0,6

7

0,97

9

0,9

3

1,0

5

0,69

8

0,8

0

0,0

0

0,00

0

0,0

1

0,3

10

1,39

11

1,1

95

30,6

176

24,41

271

26,3

6

1,9

19

2,64

25

2,4

0

0,0

1

0,14

1

0,1

37

11,9

95

13,18

132

12,8

0

0,0

3

0,42

3

0,3

0

0,0

1

0,14

1

0,1

24

7,7

105

14,56

129

12,5

3

1,0

9

1,25

12

1,2

11

3,5

25

3,5

36

3,5

14
3

4,5
1,0

41
17

5,7
2,4

55
20

5,3
1,9

14

4,5

29

4,0

43

4,2

2

0,6

8

1,1

10

1,0

1

0,3

3

0,4

4

0,4

0

0,0

1

0,1

1

0,1

0

0,0

6

0,8

6

0,6

0

0,0

1

0,1

1

0,1

4
1
4

1,3
0,3
1,3

0
1
11

0,0
0,1
1,5

4
2
15

0,4
0,2
1,5

3

1,0

13

1,8

16

1,6
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Ingestão
alcoólica
Arritmia cardíaca
Percordialgia
Ingestão química
Crise
hipertensiva
Hipotermia
Insuficiência
Respiratória
Hipoglicemia
Aborto
Distúrbio
Psiquiátrico
Edema Agudo de
Pulmão
Insuficiência
Coronariana
Hiperglicemia
Síncope
Coma
Ausência de
lesão
Sem Diagnóstico
5

TOTAL

4

1,3

1

0,1

5

0,5

4
2
2

1,3
0,6
0,6

2
8
5

0,3
1,2
0,7

5
11
7

0,6
1,1
0,7

3

1,0

0

0,0

3

0,3

2

0,6

0

0,0

2

0,2

2

0,6

4

0,6

6

0,6

1
0

0,3
0,0

3
0

0,4
0,0

4
0

0,4
0,0

1

0,3

0

0,0

1

0,1

0

0,0

2

0,3

2

0,2

0

0,0

4

0,6

4

0,4

0
2
0

0,0
0,6
0,0

1
5
1

0,1
0,7
0,1

1
7
1

0,1
0,7
0,1

1

0,3

1

0,1

2

0,2

0

0,0

1

0,1

1

0,1

310

100

721

100

1031

100

De forma semelhante aos mecanismos de lesão, os diagnósticos das
vítimas apontam para a diversidade na formação dos profissionais, no que diz
respeito principalmente a conhecimentos relativos a diagnóstico e propostas
terapêuticas.

O estudo da freqüência com que os agravos ocorrem deve

direcionar o planejamento de conteúdos e estratégias de cursos de formação,
inclusive nos casos em que forem constatadas sazonalidades nas ocorrências
(afogamentos no verão, suicídios em datas festivas, dentre outros...).
Como um exemplo, as ocorrências neurocirúrgicas mostraram-se
significativamente prevalentes.

Tal acometimento não é objeto habitual da

formação de graduação e (exceto na respectiva especialidade) tampouco da
pós-graduação (em cirurgia geral, por exemplo). Contudo, deve ser abordado
5

Os totais de diagnósticos diferem dos totais de boletins examinados devido à possibilidade de
um paciente ter mais de um diagnóstico
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com profundidade na capacitação para o atendimento pré-hospitalar. Embora
não seja objetivo deste trabalho detalhar as características dos atendimentos, a
análise dos boletins de ocorrência mostrou que muitos pacientes com lesões
cranio-encefálicas apresentavam comprometimentos severos, com índice de
Glasgow6 inferior a 8, e, portanto, necessitando de cuidados especializados,
como, por exemplo, a instalação de uma via aérea definitiva na própria cena de
ocorrência,.
Os mesmos comentários podem ser aplicados ao quadro subseqüente,
relativo aos procedimentos técnicos realizados pelas equipes.

6

O índice de Glasgow combina diversos indicadores e fornece um valor numérico que, quanto
mais baixo, indica maior grau de lesão e pior prognóstico para a vítima.
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Quadro 8: Procedimentos realizados pelas equipes

POSTO
PROCEDIMENTOS

Oxigênio por
máscara
Acesso venoso
periférico
Colar cervical
Imobilização em
Prancha
Curativo
Monitorização
cardíaca
Uso de drogas
Ked
Oximetria
Imobilização com
tala
Intubação
Cânula orofaríngea
Ventilação
mecânica BVM
Cateter de O2
Sondagem gástrica
Ventilação
mecânica –
ventilador
Desfibrilação
Dreno de tórax
Pericardiocentese
Toracocentese
Cricotireoidostomia
Acesso venoso
central
Dextro
Marcapasso
externo
Desobstrução de
via aérea (corpo
estranho)
N.R.
7

TOTAL

ITAQUERA

TOTAL

CASA VERDE

Nº

%

Nº

%

Nº

%

90

12,0

162

10,01

252

10,6

101

13,5

233

14,39

334

14,1

111

14,8

187

11,55

298

12,6

120

16,0

217

13,40

337

14,2

21

2,8

49

3,03

70

3,0

47

6,3

124

7,66

171

7,2

74
8
55

9,9
1,1
7,3

165
14
89

10,19
0,86
5,50

239
22
144

10,1
0,9
6,1

19

2,5

42

2,59

61

2,6

39
6

5,2
0,8

119
22

7,35
1,36

158
28

6,7
1,2

42

5,6

116

7,16

158

6,7

3
1

0,4
0,1

9
6

0,56
0,37

12
7

0,5
0,3

1

0,1

10

0,62

11

0,5

3
0
0
2
1

0,4
0,0
0,0
0,3
0,1

21
5
1
3
1

1,30
0,31
0,06
0,19
0,06

24
5
1
5
2

1
0,2
0,0
0,2
0,1

0

0,0

3

0,19

3

0,1

3

0,4

4

0,25

7

0,3

0

0,0

1

0,06

1

0,0

0

0,0

1

0,06

1

0,0

3

0,4

15

0,93

18

0,8

750

100

1619

100

2369

100

N.R.: Não relatado
7

Os totais de procedimentos diferem dos totais de boletins examinados devido à possibilidade
de um paciente ter mais de um procedimento realizado.
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Quadro 9: Evolução das vítimas atendidas

POSTO
EVOLUÇÃO DOS
CASOS

ITAQUERA

TOTAL

CASA VERDE

Nº

%

Nº

%

Nº

%

4

2

27

7

31

6

Óbito no hospital
Óbito no
transporte
Óbito no local

0

0

2

1

2

0

17

10

73

20

90

17

Sobrevida

143

87

262

72

405

77

TOTAL

164

100

364

100

528

100

Por fim, a série de dados apresentada indica uma sobrevida (até a
chegada ao hospital de apoio) de quase 4/5 das vítimas atendidas pelo SAMUSP, na amostra estudada, referente ao ano de 2003. Este é o resultado do
empenho dos profissionais, das equipes e das instituições.
É para que a sobrevida dos atendidos seja cada vez maior que se torna
importante conhecer o perfil de competências daqueles profissionais que não
medem esforços para cuidar do próximo quando ele mais se encontra
fragilizado.

56

B. Perfil Profissional
No processo de delineamento do perfil profissional de médicos e
enfermeiros para o SAMU-SP foram entrevistados 23 profissionais atuantes no
sistema, cujas características encontram-se sumariadas no Quadro 2.
Todos os sujeitos entrevistados atuam no atendimento pré-hospitalar em
USAs na grande São Paulo e participam ativamente da formação de
profissionais, ministrando cursos e atividades de capacitação.

No grupo, 5

profissionais ocupam ou ocuparam funções de gestão (Gerente Operacional,
Gerente Médico, Gerente de Treinamento, Gerente de Enfermagem, exCoordenador Geral).
Observa-se que, na amostra, 8 sujeitos são enfermeiros (34,8%) e 15
são médicos (65,2%).

O tempo médio de atuação no SAMU foi de 8,3 anos,

sendo que alguns dos entrevistados estão no sistema desde o início de suas
atividades, há 14 anos.
Quanto à formação, nota-se que os médicos haviam feito residência
principalmente em especialidades cirúrgicas e em anestesiologia. Um tinha
especialização em UTI pediátrica.

Os enfermeiros mostraram um perfil de

formação mais variado, destacando-se as áreas de emergências.
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Quadro 10: Características dos profissionais entrevistados

Profissão

Gênero

Formação

Tempo de
atuação no
SAMU (anos)

E1

Enfermeiro

Fem.

Pronto socorro - emergência

10

E2

Médico

Masc.

Cirurgia plástica

5

E3

Médico

Masc.

Anestesiologia

3

E4

Médico

Fem.

Cirurgia

13

E5

Enfermeiro

Fem.

Médico-cirúrgico

14

E6

Enfermeiro

Fem.

Trauma

12

E7

Médico

Masc.

Cirurgia vascular

10

E8

Medico

Masc.

Cirurgia geral

13

E9

Médico

Fem.

Anestesiologia

12

E10 Enfermeiro

Masc.

Promoção da saúde

10

E11 Médico

Masc.

Cirurgia geral e trauma

3

E12 Médico

Masc.

Neurocirurgia

2

E13 Médico

Masc.

UTI pediátrica

9

E14 Enfermeiro

Masc.

Ortopedia e trauma

13

E15 Médico

Masc.

Cirurgia

3

E16 Médico

Fem.

Cirurgia vascular

9

E17 Médico

Masc.

Cirurgia plástica

13

E18 Médico

Fem.

Cirurgia geral

14

E19 Enfermeiro

Fem.

Pronto socorro, UTI,
pública e epidemiologia

E20 Médico

Fem.

Cirurgia geral

5

E21 Enfermeiro

Masc.

Administração hospitalar

1

E22 Enfermeiro

Masc.

Pronto socorro

5

E23 Médico

Masc.

Anestesiologia

5

saúde

7
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As próximas seções apresentam e discutem os dados referentes às
concepções dos entrevistados quanto ao perfil profissional de médicos e
enfermeiros para uma atuação adequada à demanda do SAMU-SP, e,
conseqüentemente, quanto ao processo de capacitação dos mesmos.

A

discussão dos resultados mostrou-se particularmente difícil, devido à escassez
de literatura a respeito da formação profissional para o cuidado de urgências e
emergências pré-hospitalares.
Os dados podem ser agrupados com referência a: (1) entrada dos
profissionais no sistema e (2) capacitação inicial e permanente para a atuação
nas USAs e a respectiva avaliação de desempenho.

1. O Ingresso dos Profissionais no SAMU-SP
No momento de admissão no sistema SAMU-SP, os entrevistados
fizeram referência a dois aspectos: o perfil profissional e pessoal desejado dos
ingressantes e o processo de seleção propriamente dito.
Ficou claro, a partir das entrevistas, que há um perfil diferenciado de
médico e de enfermeiro para a atuação no cuidado pré-hospitalar de urgências
e emergências.

Realçando as diferenças com relação ao atendimento

hospitalar, as falas indicaram que as peculiaridades das ocorrências do SAMUSP (no que diz respeito aos locais de atendimento e aos tipos de agravos)
realçam

características

pessoais

e

de

formação

indispensáveis

dos

profissionais:
E10: “Acho que a pessoa teria que ter um diferencial para
trabalhar na rua, e esse diferencial varia de pessoa para
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pessoa. Num lugar fechado é muito mais tranqüilo. Você tem
todas as condições mais próximas do ideal possível para
trabalhar. E aqui você trabalha com condições anormais,
características...”
E7: “Ele se perde diante de tanto conhecimento e isso é um
problema, numa hora que ele tem que ser muito prático e
objetivo. Porque o tempo no pré-hospitalar é diferente do
hospitalar.”
E5: “No pré-hospitalar ele vai ter que lidar sozinho com
situações. Diferente de um hospital, onde você tem outros
profissionais, que quando você tiver dúvidas, você pode estar
tirando.”
Ainda com relação à admissão do profissional, muitas vezes há uma
certa visão “romântica” do atendimento do SAMU-SP, que deve ser
“desconstruída”, no processo de capacitação.
E18: “O profissional que vem para o serviço nem sempre
conhece o que ele vai enfrentar dali pra frente. Ele tem uma
idéia do que é o pré-hospitalar pelo que ele vê na televisão, pelo
que ele vê nos jornais. Isso não é a realidade do que a gente
vive no pré-hospitalar. Então, ele precisa ser apresentado ao
serviço, precisa saber o que é, como funciona, as dificuldades e
também as coisas boas que a gente tem no serviço.”
Ficou claro que os entrevistados referem-se à circunstância do
atendimento do SAMU-SP como tendo uma característica própria, singular, ao
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mencionar a “dinâmica da rua”, que será melhor discutida com relação ao
processo de capacitação.
Uma das falas apresenta, de forma ampla e sintética, a complexidade
que envolve o perfil do profissional:
E18: “Ele necessita de uma formação o mais completa possível.
Ele tem que ter conhecimentos em procedimentos invasivos. Ele
não precisa ser necessariamente um cirurgião, ele tem que ser
um intensivista ou um anestesista que tenha uma grande
habilidade

de

manipulação

de

drogas

e

ter,

também,

conhecimentos de procedimentos invasivos. Ele tem que saber
drenar um tórax, fazer uma cricotireoidostomia. Tem que ter
rapidez de pensamento, avaliar rapidamente, diagnosticar
rapidamente e tratar rapidamente. Por isso, ele precisa ser ágil
no atendimento. Ele precisa ter poder de concentração e poder
de fazer com que a equipe trabalhe unificada, que a equipe atue
como um grupo, fazendo com que ele consiga liderar esse
grupo e transmitir segurança e confiança para aqueles que
trabalhem com ele. Além disso, ele precisa ser extremamente
calmo, tem que ter paciência no atendimento. Tem que ter
calma, tem que ter uma maneira de lidar com o público, muitas
vezes delicada. Ele tem que ser gentil, ele tem que ser
atencioso, ele tem que se concentrar bem no atendimento,
concentrar-se no paciente que ele está atendendo, esquecer as
pessoas que estão à volta dele, tratar bem aqueles que estão
ligados ao paciente, ou seja, dar atenção ao familiar no
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momento adequado e saber liderar todo aquele grupo que
trabalha com ele.”
Nessa perspectiva de tal forma ampla, os entrevistados foram unânimes
em afirmar que o processo de seleção dos médicos e enfermeiros para o
SAMU-SP é particularmente difícil de ser planejado e desenvolvido:
E7: “Não existe nenhuma prova hoje em dia formulada ou
formulável, do ponto de vista teórico ou prático, que você
pudesse aplicar para um profissional desse, porque é uma área
que não existe na formação médica.”
Foi ressaltada a dificuldade de capacitar um profissional que, embora
tenha sido aprovado no concurso público, não tem o perfil adequado para atuar
no atendimento pré-hospitalar.
E4: “Às vezes você tem um cara que já fez quatro anos de
residência, passou por tudo, tem vários títulos mas ... para a rua
ele não é muito bom. (...) Na verdade, a gente tem que ser de
tudo um pouco na rua...”
Os aspectos do perfil profissional foram analisados tomando como
referência as quatro grandes dimensões do processo educativo apresentadas
por Delors (1999), que guardam também relação com as características
desejáveis do processo seletivo. Como serão discutidas posteriormente, as
dimensões da competência profissional apresentadas por Epstein & Hundert
(2002) guardam estreitas relações com as dimensões a seguir, que têm um
caráter, entretanto, mais amplo.
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Saber conhecer

Todos os entrevistados ressaltaram a necessidade da qualidade na
formação prévia do profissional a ser admitido no Serviço, destacando sua
experiência no atendimento de urgências e emergências médicas.
E6: “Eu acho extremamente pertinente assim... ter atendimento
em paciente crítico, acho que sem essa bagagem inicial, acho
que não dá.”
Contudo, foram apontadas deficiências na formação para o atendimento
de urgências pré-hospitalares, uma vez que os currículos de graduação não
incluem tais cenários em seu planejamento:
E7: “O médico não tem em nenhum momento na formação dele
a menor instrução ou tentativa de instrução do tipo de
atendimento fora de um nosocômio.”
E11: “A maioria - acredito que próximo de 95% - dos médicos e
enfermeiros são acostumados, treinados, enfim, habituados a
trabalhar em ambiente hospitalar. Mas, atuar em via pública e
nas residências das pessoas e em caráter de emergência e
urgência é difícil alguém ter tido treinamento prévio.”
No que diz respeito aos médicos, os entrevistados indicaram a
preferência por um perfil de formação cirúrgico.

Entretanto, alguns

profissionais observaram que está havendo uma mudança das características
das ocorrências, que têm se tornado mais clínicas e menos relacionadas ao
trauma:
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E17: “O nosso serviço, especificamente ligado ao 193, tem uma
característica da emergência mais ligada ao trauma. Isso vem
mudando ao longo dos anos: a gente a cada dia tem atendido
mais casos de emergências clínicas.”
Tal fato abre o espaço para a necessidade de formação clínica dos
profissionais admitidos. Ainda assim, foi consenso que as especialidades dos
candidatos sejam: cirurgia geral, anestesiologia ou medicina intensiva. Houve
unanimidade quanto ao pré-requisito da residência completa, preferencialmente
com três anos ou mais. Também foi ressaltada a adequação de um perfil
generalista na formação, que capacite o profissional ao atendimento de
pacientes em todos os ciclos da vida, da infância à terceira idade.
Quanto aos enfermeiros, também foi evidenciada a necessidade de
formação na área de atendimento a urgências e emergências, com uma
experiência prática de pelo menos dois anos em pronto-socorros e UTIs:
E1: “Acho importante que ele já tenha uma experiênciade pelo
menos dois anos. Isso faz diferença. Que ele trabalhe em algum
setor de emergência, UTI, PS ou algum outro pré-hospitalar,
que hoje em dia tem bastante, para que ele na hora não se
assuste.”
Implícita ou explicitamente foi unânime a necessidade de aprimorar a
avaliação da qualificação anterior do médico e do enfermeiro, no que diz
respeito aos conhecimentos teóricos. Como uma das falhas no processo de
admissão, contudo, foi apontado que as provas incluíam conteúdos que não
são do atendimento pré-hospitalar:
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E9: “Na ocasião, era uma prova genérica, que era para hospital.
Então na prova caía, por exemplo, pergunta sobre diálise,
diálise peritoneal, hemodiálise, concentração de solução. Quer
dizer: não tinha nada a ver com resgate. Os profissionais que
foram selecionados porque passaram no concurso não eram os
profissionais que entendiam ou sabiam o que ia acontecer.”


Saber fazer

A qualidade da formação prática dos ingressantes no SAMU-SP foi
valorizada por todos os entrevistados, tendo em vista as características das
ocorrências do Serviço:
E5: “Na rua, você tem que ser mais astuto, ou seja, você tem
que ter mais destreza, realmente, pensar rápido... Para isso, é
importante que você tenha certas experiências anteriores com
emergência.”
Diferentemente do que ocorre no atual processo de seleção, surgiu com
ênfase a necessidade de avaliar as capacidades de agir dos profissionais,
frente às dificuldades do atendimento pré-hospitalar:
E9: “(...) também submeter a uma espécie de uma prova prática,
ou seja, você vê uma ocorrência: tá lá o que vai fazer. Se você
tiver que pular esse muro, carregar um Kit, até limpar uma
viatura. Acho que tem que chegar até esse ponto.”
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Saber ser

Como será aprofundado posteriormente, além das dimensões cognitiva
e prática da formação dos profissionais, os aspectos psicológicos e
comportamentais foram valorizados, inclusive como parte do processo seletivo:
E13: “Acho que teria que ter, por exemplo, um psicólogo
acompanhando, para ver se esse candidato que vai entrar num
serviço desse tem perfil psicológico para isso. Porque ele pode
eventualmente descompensar numa ocorrência. Ele pode, por
exemplo, ter um problema psicológico quando ele era pequeno,
ter visto um acidente com uma criança e não tolerar ver um
acidente com criança. Então ele se perde, ele vai começar a
chorar, ele vai entrar em pânico... Ele vai deixar de ajudar e vai
ser um problema a mais durante a ocorrência.”
E9:

“Além

da

prova

teórica,

avaliação

de

perfil

de

comportamento. Uma entrevista na qual você faça a avaliação
desse perfil com técnicas. Tem que ter pessoas de recursos
humanos que saibam traçar perfis para poder colocar dentro do
serviço.”


Saber conviver

A capacidade de trabalhar em equipe e de lidar com o ambiente das
ocorrências do SAMU foi um dos aspectos mais destacados pelos
entrevistados.
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E2: “Você tem que ter consciência que está atuando numa área
onde todo mundo é importante.”
As falas indicam, portanto, que um processo de seleção bem conduzido
é crítico para a atuação no SAMU-SP. Além de características inerentes a um
“perfil pessoal” e a uma capacidade de se relacionar e trabalhar em equipe, é
necessário que o profissional já conte com uma bagagem de conhecimentos e
de habilidades técnicas necessárias para o atendimento de urgências em geral,
desenvolvida, por exemplo, no contexto hospitalar (PSs e UTIs):
E20: “Tem que saber administrar as principais ocorrências que a
gente tem: parada, trauma, saber o ABCDE8, fazer o PH. Essas
coisas não seriam o começo do treinamento, acho que seriam
pré-requisitos para o médico entrar, faria parte da seleção.”
Desta forma, o processo de capacitação inicial seria planejado em
função dos cenários típicos do atendimento e das características das
ocorrências do pré-hospitalar, considerando, em especial, as dimensões
contextual, relacional e afetivo-moral da competência profissional.

2. Características da Formação Inicial e Permanente dos
Profissionais
Como anteriormente mencionado, todos os entrevistados deixaram claro
que há um conjunto de especificidades, de peculiaridades inerentes ao
atendimento pré-hospitalar de urgências e emergências, com relação aos
serviços de pronto-socorro e de terapia intensiva. Tais diferenças dizem

8

ABCDE é a seqüência de avaliação de vítimas, referente a vias aéreas (A), respiração (B),
circulação (C), função neurológica (D), e exposição (E).
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respeito principalmente aos cenários onde ocorrem as ações.

Percebe-se

claramente nas falas dos sujeitos que existe, na atuação do profissional do préhospitalar, um “momento de ação”, um “na hora”, para o qual ele tem que ser
especificamente capacitado:
E3: “Eu acho que o médico, logo que termina o curso médico,
demanda um treinamento grande para poder estar atuando em
situações críticas, sobretudo em situações que a gente é
envolvido no Sistema Resgate, que requerem procedimentos
invasivos e com atitude rápida, pensamento rápido.”
Os

entrevistados

afirmaram

unanimemente

a

necessidade

de

capacitação tanto inicial quanto contínua dos profissionais.
Os profissionais reconhecem que não é possível que o processo de
capacitação dê conta de todas as ocorrências possíveis, devendo ser
privilegiadas as mais comuns ou aquelas que ocorrem como “resultado geral”:
E1: “Na verdade, a gente não viu tudo, a gente viu os mais
comuns. Mesmo porque vários delas acabam chegando no
mesmo, fim independente do tipo de ocorrência.”
Assim, considerando-se os aspectos referentes aos tipos de ocorrência,
aos locais das vítimas, às equipes e aos equipamentos envolvidos no SAMUSP, a capacitação dos profissionais é complexa e vai muito além de aspectos
meramente cognitivos ou de habilidades técnicas para a realização de
procedimentos.
Com o intuito de mapear características gerais de cursos de formação
para o atendimento pré-hospitalar existentes em nosso país, foi realizado, no
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decorrer desta pesquisa, um levantamento pela Internet, cujos resultados
encontram-se a seguir sumariados:


Identificaram-se quatro cursos voltados para a capacitação de
médicos e enfermeiros para o pré-hospitalar9.



Os cursos são de pós-graduação lato sensu (especialização).



As instituições que ofereciam os cursos são particulares.



Os programas contemplam principalmente conteúdos teóricos, em
detrimento da prática.



Os cenários de formação prática não são explicitados. Em alguns
casos, a prática é apresentada somente em simulações (exemplo: de
paradas, acidentes e catástrofes).



Não há menção a estágio em serviços de atenção pré-hospitalar
(exemplo: saídas em viaturas de atendimento).

Observa-se a manutenção da ênfase conteudista e tecnicista dos
cursos, que não consideram (ao menos explicitamente) as características
peculiares do pré-hospitalar no processo de formação.
Para analisar os dados obtidos nas entrevistas, buscou-se, portanto um
referencial mais amplo, que foi identificado na extensa revisão realizada por
Epstein & Hundert (2002). A proposta das sete dimensões da competência
profissional apresentada pelos

autores forneceu bases conceituais

e

operacionais para interpretar as falas dos entrevistados, com o intuito de
aprofundar o perfil profissional e subsidiar o planejamento das ações de
formação de médicos e enfermeiros do SAMU-SP.

9

Por questões éticas, as instituições não serão identificadas neste trabalho.
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Os próximos parágrafos apresentam e discutem os resultados das
entrevistas transcritas, no que toca às dimensões da competência profissional
a serem desenvolvidas através das atividades de formação (Epstein & Hundert,
2002).


Cognitiva

Esta dimensão refere-se à aquisição e ao uso do conhecimento,
aplicando-o nas situações da prática.

No atendimento PH, além do

conhecimento científico, o profissional utiliza-se muitas vezes do conhecimento
denominado tácito, ou seja, aquele que é gerado na própria prática cotidiana
dos profissionais, no coletivo de seu trabalho (Deffune & Depresbiteris, 2002).
Coerentemente, no processo de capacitação de médicos e enfermeiros
para atuarem autonomamente no SAMU-SP, foram valorizados, pelos
entrevistados, estágios práticos nas USAs, onde, supervisionados por
profissionais mais experientes, os ingressantes prestam atendimento nos
próprios cenários das ocorrências:
E20: “Depois que ele entrou, acho que o estágio é fundamental
(...) até que ele forme a personalidade dele, do pré-hospitalar...”
E4: “Esse sistema que a gente tem feito de colocar as pessoas
para correrem

10

com alguns mais antigos para estar

conhecendo o serviço, eu acho interessante. Não é só sair em
ocorrência. É estar disposto a ficar junto e aprender o que
aquele profissional que ele está acompanhando tem de melhor,

10

“Correr” é um termo comumente utilizado pelos profissionais, referindo-se ao atendimento de
ocorrências nas viaturas.
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porque cada um de nós tem uma característica especial, tem
um que sabe fazer uma coisinha a mais...”
E1: “Fiquei um mês sendo acompanhada. Enquanto eu um não
vi “um X” de ocorrência a gente não foi liberado... Enquanto a
gente não viu uma parada , um P711, que na época era mais
freqüente também, não viu ocorrências mais graves, mais
comuns, não fomos liberados. Enquanto não visse não saía.”
Com efeito, a educação profissional consiste, em grande parte, no
desenvolvimento de conhecimento tácito, o qual, por incluir intuição,
reconhecimento de padrões e a elaboração de regras heurísticas (Polanyi,
1974), exige a formação em cenários práticos da própria prática profissional.
E6: “Qualquer lugar que eu vá eu faço uma varredura de 360°,
desde uma parada cardio-respiratória para saber qual a
profissão da pessoa que eu estou atendendo até em uma favela
para saber se o autor do disparo está por perto.”
Estes aspectos serão retomados na última parte da discussão .
Como anteriormente discutido, foi enfatizada, pelos entrevistados, a
importância da capacitação ocorrer num contexto de colaboração com
profissionais mais antigos, nos próprios cenários dos atendimentos, e levando
em conta as características dinâmicas da demanda, de acordo com dados
sistematizados:
E20: “A gente só acha que, por exemplo, atende mais P7... Mas,
é um achismo total. Aqui a gente não tem um banco de dados
11

P7 é o código utilizado para vítima presa em ferragens de automóveis.
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decente e confiável. Então, a gente não tem (...) o panorama do
SAMU atual (...) a gente não tem noção da onde a gente tá
pisando.”


Técnica

A dimensão técnica da competência profissional para atuação nas
urgências e emergências pré-hospitalares foi enfatizada por todos os
entrevistados, quando se referiam, por exemplo, aos procedimentos realizados:
E3: “Acho fundamental também que ele [o profissional] passe
por aqueles cursos de imersão que são divulgados, tipo
ATLS,ACLS, PALS, PHTLS. Acho que isso é fundamental.”
No que diz respeito ao médico, em particular, as habilidades cirúrgicas
foram valorizadas:
E2: “Ele tem que ter uma formação boa de cirurgia. ... Eu acho
que o cirurgião é mais voltado para emergência.”
Ainda com referência a esta dimensão, todos os entrevistados indicaram
a necessidade dos profissionais terem (e manterem) um bom condicionamento
físico, tendo em vista a possibilidade de ocorrências em alturas, na água ou em
locais de difícil acesso.
E3: “Acho que tem que ter uma capacitação física também. Não
pode ter 250 Kg e querer trabalhar num serviço onde,
especificamente aqui no SAMU, que trabalha junto com o
bombeiro você está sujeito a risco, está sujeito a trabalhar em
locais pouco próprios pro serviço.”
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E13: “Se um de nós tiver que subir em cima de um telhado, nós
vamos subir. Nós vamos descer de rapel, nós vamos ter que
descer e chegar até a vítima ou tirar ela do local de risco dela.”


Integrativa

Os principais aspectos integrativos da competência profissional dizem
respeito, no contexto do SAMU-SP, à compatibilização do conhecimento
técnico-científico às situações peculiares do atendimento das ocorrências, e
serão melhor exploradas na dimensão contextual, a seguir discutida. Contudo,
um outro desdobramento desta dimensão foi a menção que diversos
entrevistados fizeram à importância do processo de capacitação permitir ao
profissional a integração dos conhecimentos teóricos de aulas ministradas com
as atividades práticas das ocorrências.


Contextual

As competências contextual e relacional foram as mais valorizadas pelos
profissionais entrevistados. Na verdade, é no contexto do atendimento “na rua”
que se situa o principal diferencial do SAMU-SP, com relação aos cuidados
hospitalares. Podemos especular que um médico ou um enfermeiro que tenha
tido uma boa formação de graduação ou de residência, por exemplo, seja
capaz de atender um paciente com uma parada cardio-respiratória em uma
enfermaria, ou mesmo num PS. Entretanto, a mesma ocorrência reveste-se de
inúmeras peculiaridades, quando acontece na via pública, em meio a um
acidente do qual participam policiais, bombeiros ou mesmo populares.
E12: “(...) é uma atividade completamente diferente da atividade
intra-hospitalar. Por mais que os procedimentos sejam os
73

mesmos, existem outras situações que a gente vive na rua e
que muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão não só se
baseando na situação clínica da vítima, você vai ter que se
basear no contexto geral do atendimento pré-hospitalar. Muitas
vezes você vai ter que priorizar alguma coisa em função do
local, enfim de riscos, tanto risco do ambiente como risco de
outras pessoas.”
E7: “Você tem que se omitir em relação ao que te observa.”
E1: “Tem que ter tranqüilidade para trabalhar no meio de
pessoas te olhando, porque num hospital é aquela equipe que
te vê... Você tem que saber trabalhar no meio de repórter, de
câmeras... Tem que saber sair desse mundo e estar num
mundo com o seu paciente, fazendo o melhor possível.”
Os problemas com o contexto “da rua” começam desde as atividades
técnicas...
E10: “O dia que eu peguei a primeira ocorrência minha que foi
com preso em ferragem caminhão-auto, chovendo, eu falei: ‘e
agora, como que eu vou fazer pro esparadrapo grudar na pele
do dito cujo?’. Para mim foi um estresse, eu só trabalho com
pele seca ou úmida por sudorese mas não com chuva
torrencial.”
É na dimensão contextual que a questão do “perfil” foi mais ressaltada
pelos entrevistados, muitas vezes envolvendo aspectos muito subjetivos, para
os quais a capacitação pode ser especialmente complexa. Diversos aspectos
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mencionados referem-se à “cena” das ocorrências, conforme anteriormente
discutido.
E6: “Exige uma autonomia maior e uma responsabilidade maior
também. Porque você está sozinha (...) diferente de um outro
ambiente que você tem outros recursos.”
E7: “Ele tem que ter atitude, o médico é treinado pra pedir as
coisas, me dá o laringo, me dá a cânula, aspira para mim... E o
médico do pré-hospitalar, assim como o enfermeiro, tem que ter
autonomia, tem que trabalhar num sistema anárquico ou seja,
cada um sabe o que tem que fazer e cada um sabe que vai ter
que fazer e que é ele que tem que fazer.”
Os aspectos comportamentais também foram mencionados como
particularmente importantes e complexos na atuação do profissional e,
conseqüentemente, nos processos de formação.
E7: “Por causa do tipo de característica e de postura que a
gente tem que assumir em determinados momentos e por estar
exposto à população, de uma forma geral, a gente não sabe
exatamente qual o comportamento do médico mais adequado.”
O processo de capacitação, portanto, deve dar conta especificamente
desta “cena” interativa. Neste aspecto, destaca-se a importância do estágio
prático e da avaliação subseqüente. A admissão em “dois momentos” dos
profissionais foi insistentemente mencionada, com relação à adequação ao
perfil para a atuação no contexto das ocorrências do SAMU-SP.
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E18: “É extremamente importante a formação dele junto com
outro profissional para que ele possa acompanhar todo o
atendimento. Ao final desse estágio prático com os profissionais
capacitados pelo serviço, ele deveria passar por uma avaliação.
Todos os profissionais que acompanharam seu estágio
deveriam analisar seu desempenho. Depois de analisar o
desempenho, dar notas a ele e optar pela contratação ou não
desse profissional. Infelizmente, isso não existe. Hoje em dia,
todos os profissionais que passam pelo serviço acabam
permanecendo no serviço, mesmo que não tenham um perfil
adequado para o pré-hospitalar. Porque o profissional, para
trabalhar no serviço, precisa ter o perfil para o serviço e precisa
ter a sua formação avaliada, não sua formação mas, seu
desempenho avaliado....”
Foi valorizado, pelos profissionais, um dos componentes do processo de
capacitação, o “Curso de Adaptação ao Serviço de Resgate”, onde são
ensinados procedimentos típicos dos bombeiros, como salvamento aquático,
terrestre, em altura e em locais confinados.
E1: “Acho que tem que conhecer o trabalho deles [os
bombeiros] , saber como eles atuam, ter essa integração, saber
onde entra a hora de atuar de cada um..”
E13: “Eu não preciso saber em detalhes o que o bombeiro faz,
mas eu tenho que saber o que ele está fazendo pra saber a
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hora que eu tenho que entrar ou a hora que eu posso entrar
sem atrapalhar.”
Um outro ponto também relevante (e que torna o atendimento préhospitalar singular) é a necessidade de os profissionais organizarem o
atendimento.

Isto significa, de uma forma geral, a avaliação da cena da

ocorrência, no sentido de determinar prioridades e definir atribuições dos
membros da equipe.


Relacional

Conforme anteriormente ressaltado, juntamente com os aspectos
contextuais, a dimensão relacional foi bastante enfatizada pelos entrevistados.
Além dos integrantes da “cena” (policiais, familiares, populares), a importância
do relacionamento de cada um dos profissionais (médico e enfermeiro) do
SAMU-SP com a sua equipe da USA (incluindo os bombeiros que participam
da ocorrência) mereceu destaque nas falas.

Como será discutido

posteriormente, os profissionais convivem com alguns “personagens”, em seu
cotidiano: “a vítima”, “a rua”, “a cena”, “a hora”, “a viatura” e “a equipe”.
Com efeito, o atendimento às ocorrências sempre envolve outros
profissionais, além do médico e do enfermeiro, ampliando a competência
relacional para além do profissional com o paciente. Ocorrem duas “ações”:
uma é o próprio atendimento à vítima e a outra é inerente aos processos de
resgate, de segurança etc., que são da responsabilidade dos bombeiros. As
falas referem-se sempre a sentimentos de solidariedade, de necessidade e de
respeito:
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E9: “O respeito pelo profissional que está do seu lado... Não é
porque eu sou médica que eu sou mais importante que o
enfermeiro ou o enfermeiro é mais importante que o médico ou
mais importante que o bombeiro...”
E7: “A gente está trabalhando em conjunto com o policial militar,
e para trabalhar em conjunto tem que aprender a tocar o piano
em quatro mãos. Não adianta você ser um baita pianista com
duas mãos, aqui você toca com quatro. Então, a música tem
que sair bem com quatro, não adianta você ser excelente com
duas, você pode tocar muito mal a quatro mãos...”
Uma vez mais, este parece ser um diferencial do atendimento do SAMUSP com relação aos serviços hospitalares:
E4: “[tem que] saber respeitar a equipe, que é uma coisa
extremamente importante no pré-hospitalar, que é uma coisa
que na maioria das vezes,nos hospitais você não vê, porque o
médico é o médico, a enfermeira é a enfermeira, e existe aí um
tipo de acordo em que o médico briga com o enfermeiro e viceversa e não se fala com os auxiliares.”
A questão da capacidade de trabalhar harmoniosamente em equipe foi
associada com aspectos da própria formação profissional:
E20: “Acho também uma característica que o medico não
costuma ter muito respeito, na residência a gente é muito
humilhado, uma serie de ocasiões e acho que o médico,
principalmente o cirurgião, ele vem com esse ranço da formação
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então, ele tem que saber pedir, ele tem que saber que não é
mandando que ele vai conseguir as coisas, ele tem que ter o
dom de conseguir do outro profissional ou da sua equipe que
eles trabalhem por gosto e não por obrigação, cada um fazendo
a sua função mesmo.”
As implicações da dimensão relacional no âmbito da educação
permanente dos profissionais do SAMU-SP podem ser discutidas à luz das
reflexões de Zarifian (2001) apresentadas no Referencial Teórico.

O autor

afirma que o desenvolvimento da competência tem sempre uma dimensão
coletiva, frente à necessidade de propor soluções resolutivas para eventos do
mundo do trabalho.


Afetivo-Moral

O eixo afetivo-moral da competência (e, respectivamente, da formação)
também foi bastante enfatizado. Foi neste momento das entrevistas que os
sujeitos mais expressaram seus sentimentos e suas emoções, ao enfocar o
“perfil psicológico” dos profissionais e o seu compromisso com o SAMU-SP.
O convívio com o sofrimento e com o inevitável estresse emocional foi
ressaltado, tanto no que diz respeito ao tipo de ocorrências (suicídios,
violência...) como quanto aos locais das mesmas (residências, objetos
pessoais...).
E6: “A gente já viu muita coisa ruim mas eu sempre acho que eu
nunca vi tudo, deve ter alguma coisa pior pra ver.”
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E3: “Muitas vezes você está muito mais diretamente envolvido
com o emocional das pessoas.”
E6: “Você entra dentro da casa do cara, porque ele morreu...
Você vê a casa dele, você vê os objetos dele, você meio que
vive um pouquinho, rapidamente, essa vida dele... Isso é nas
paradas que a gente vai, e aí você convive um pouco com a dor
de algumas pessoas. Isso, eu acho, exige da gente um
pouquinho mais de tranqüilidade pra lidar com essas coisas...”
Grande ênfase foi conferida pelos entrevistados à necessidade de “autopreservação” do profissional frente às circunstâncias que ameaçam tanto sua
própria segurança, ao cuidar das vítimas, como sua integridade emocional:
E4: “Infelizmente, querendo ou não, a gente pode morrer a
qualquer momento. Faz parte do pré-hospitalar. Assim como os
bombeiros morreram lá no 11 de setembro, a gente pode morrer
aqui. O Tsunami vindo, a gente tem que atender e morre por
infecção ou até acaba entrando no meio da catástrofe. Então, é
uma coisa que a gente tem que ter em mente: precisa ter esse
espírito aventureiro e essa vontade de querer fazer alguma
coisa por alguém.”
E4: “[o profissional] não pode ser muito emotivo, senão não
consegue trabalhar. Não consegue mesmo. Às vezes a gente
tem que ser dura, mas ser razoável. A gente precisa ter esse
entrosamento de saber o momento de ser como pessoa, porque
não adianta eu numa ocorrência de uma criança, por exemplo,
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desmontar e quando eu precisar ser mais emotiva eu ser
dura...”
E5: “Você deve ser humano, ter solidariedade, mas, acima de
tudo, ser profissional. Porque naquele momento você não pode
pôr seu emocional acima de tudo e sim você trabalhar com a
razão, porque se você for para o lado emocional, muitas vezes
você acaba se chocando e não dá assistência, que realmente é
o que ele precisa.”
Contudo, este “distanciamento” da ocorrência é contraposto com o
envolvimento do profissional com o seu trabalho, descrito com muita ênfase por
muitos entrevistados12:
E2: “Acho que o profissional tem que gostar do que faz, acima
de tudo.”
E4: “Esse t... que a gente tem... é um t... que a gente tem não
tem outra explicação, é uma paixão que não vai embora.”
Ainda no contexto afetivo e relacional, destaca-se o envolvimento dos
profissionais

com

seres

humanos

em

momentos

de

sofrimento,

e,

conseqüentemente, o necessário aspecto altruísta dos membros das equipes.
E23: “Eu acho que, no PH, a pessoa tem que gostar muito do
paciente, da vítima, de ajudar... Ele tem que ter isso em mente
sempre. Tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa que quer
ajudar... Pense isso: eu estou aqui para ajudar as pessoas, é a

12

Não raro com termos tão enfáticos que se tornam impublicáveis em um trabalho científico...
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primeira coisa. Se a pessoa vier com qualquer outro motivo aqui
já não vai ser bom profissional. Tem que vir com essa idéia de
ajudar as pessoas, só isso.”
E19: “(...) É agir como ser humano, saber que aquele paciente
que está ali tem pai, tem mãe, pode ser alguém da sua família,
pode ser alguém.. o seu amigo que tá ali sofrendo... Então, tem
que tratar todo mundo com solidariedade.”
Assim, considerando-se a complexidade dos processos intra e interpessoais, ficou clara a necessidade de um suporte afetivo-emocional aos
profissionais.
E13: “Precisaria ter um suporte psicológico (...) Eu acho que em
todas as grandes ocorrências, onde houve muitas vítimas, estes
profissionais, que hoje estão atuando, deveriam passar por um
psicólogo, conversar, para ver se esse profissional pode
continuar a trabalhar ou se ele deve ser afastado ou se ele deve
fazer um tratamento curto ou longo... Mas é importante ter esse
suporte psicológico do profissional.”
E18: “Nós presenciamos muitas vezes a tragédia e a desgraça
de várias pessoas, nós estamos dentro de lares onde a gente
pode conviver com o ambiente familiar daquela pessoa, com
situações outras inusitadas que muitas vezes mexem com o
sentimento de cada um de nós e com o psicológico de cada um
de nós. A avaliação psicológica é extremamente importante pra
analisar o perfil do profissional e as condições desse
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profissional. Essa avaliação psicológica não deveria ser só na
admissão, deveria ser durante toda a trajetória do profissional
no serviço. Então, periodicamente, todos nós deveríamos ter
uma

avaliação

psicológica

para

saber

se

há

alguma

necessidade de acompanhamento, se aquelas funções que nós
estamos desempenhando estão trazendo algum transtorno para
que

nós

possamos

prosseguir

trabalhando

de

maneira

adequada no serviço.”


Hábitos Mentais

Um dos outros importantes aspectos da competência profissional diz
respeito ao desenvolvimento de hábitos mentais que permitam ao profissional
ser atento, curioso, auto-consciente e disponível para reconhecer e corrigir
erros (Epstein, 1999). Estes mesmos autores afirmam que esta constitui a
dimensão

mais

difícil

de

ser

traduzida

em

objetivos

educacionais

operacionalizáveis.
Neste sentido, assume especial relevância a capacidade do profissional
em avaliar sua própria prática, com o intuito do aprimoramento constante da
qualidade de sua atuação. Os entrevistados, a esse respeito, afirmaram que:
E22: “Você precisa se reciclar até para você não achar que você
sabe tudo e que você está aqui, que você é o máximo... Então...
você não é o máximo, você não sabe tudo...”
E1: “Tem que ser uma pessoa que aceita crítica, que é crítica
também. Muitas vezes você acaba tendo que ser ... ponderado.
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Tem que saber chegar, observar, saber a hora de você agir sem
estar prejudicando o trabalho dos outros.”
A capacidade de estar atento ao universo de seu trabalho, de atuar de
uma forma crítica e de auto-avaliar-se são extensamente discutidos por Schön
(1987), no contexto da formação do profissional reflexivo, e será objeto de
discussão na última sessão deste trabalho.
O desenvolvimento de hábitos mentais como uma dimensão da
competência profissional também é um dos objetivos mais relevantes dos
processos de educação permanente.

Com efeito, destacando a própria

insuficiência de formação, alguns entrevistados valorizam a problematização a
partir da reflexão a respeito das próprias situações da prática do atendimento,
no contexto do Serviço.
E13: “Infelizmente, nós não temos uma educação continuada na
íntegra.

Tem as aulas teóricas, são fantásticas as aulas

teóricas, mas eu acho o que falta muitas vezes pra nós é a
discussão de casos. (...) Acho que nós deveríamos ser
convidados a apresentar o que aconteceu na ocorrência, e
todos darem a sua participação. Onde foram os pontos certos,
onde foram os pontos errados, o que deve ser feito para
melhorar em cada ocorrência.”
Um outro aspecto importante na dimensão dos hábitos mentais diz
respeito à autonomia intelectual do profissional em constante formação,
principalmente frente às demandas atuais do mundo do trabalho.
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Deffune & Depresbiteris (2002) apresentam uma interessante síntese de
muitas das dimensões da competência profissional, quando afirmam que:
“Habilidades voltadas para competência do trabalhador devem
buscar o ‘aprender a aprender’ e o ‘aprender a pensar’, que
permitem uma maior autonomia, maior capacidade de resolver
problemas novos, de adaptação às mudanças, de superação de
conflitos, de comunicação, de trabalho em equipes, de decisão
ética.” (p. 43)

3. Características da Avaliação de Desempenho dos
Profissionais
Foi atribuída grande relevância à avaliação, como parte integrante dos
processos de planejamento de Serviço e de formação de profissionais.
Os entrevistados foram unânimes em afirmar que a avaliação deve
considerar o desempenho, a resolutividade do profissional frente a situações de
sua prática cotidiana.
E7: “[Na avaliação, tem que] ver não só necessariamente qual a
resolução do ponto de vista teórico que ele dá pro caso, mas
qual o comportamento psicológico que ele desenvolve dentro da
cena naquela condição de stress.”
Foi curioso observar a preocupação de alguns entrevistados quanto ao
detalhamento do desenvolvimento de habilidades, notoriamente no que diz
respeito a procedimentos (e não no campo especificamente da teoria...):
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E17: “Quero que esse indivíduo tenha visto pelo menos tantos
presos em ferragens, pelo menos tantas paradas, tenha
intubado ‘x’ vezes, tenha drenado, puncionado tantas vezes um
tórax. Você pode elencar pelo rol de procedimentos.”
Em que pese o componente da subjetividade do(s) avaliador(es) sempre
estar envolvido, foi indicada a necessidade de um processo planejado, com
critérios e sujeitos definidos.
E9: “Tem que ter avaliação de desempenho, a cada três meses,
com

uma

desempenho.

ferramenta
Quem

não

faria

subjetiva
a

de

avaliação

de

avaliação

de

desempenho

obviamente tem que ser instrutor num curso.”
A avaliação também foi indicada como uma estratégia para direcionar o
planejamento da educação permanente, tanto em caráter coletivo como
individual:
E17: “Se você começar a perceber que você faz uma
reciclagem de algum tema e você joga provas, testes mensais,
bimestrais e trimestrais de temas variados e todo mundo está
errando numa determinada matéria, eu acho que tem que
começar reforçar aquela matéria para o pessoal. Se você
começar a perceber que está todo mundo indo bem e uma
pessoa está indo mal acho que tem que reforçar para aquela
pessoa.”
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A avaliação da atuação do profissional também foi apontada, por outros
entrevistados, como parte do processo de tomada de decisões quanto aos
profissionais :
E4: “Fulano, eu acho que você é fraco nisso. Desculpa te falar
mas vamos treinar... Chamar o cara na responsabilidade”.
E18: “Ao final de cada curso que ele fizer, ao final de cada
reciclagem cardiológica, clínica, traumática, ele tem que ser
avaliado para que ele possa ter sua permanência no serviço
como certa.”
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C. Discutindo Alguns Referenciais Aplicáveis à Formação
de Profissionais do SAMU-SP
Esta última seção tem como escopo apresentar, de uma forma ampla,
algumas possibilidades teórico-conceituais oriundas do campo da Educação (e,
particularmente, da Educação em Saúde) que podem subsidiar o planejamento
de programas de formação profissional. No objeto específico da pesquisa – o
atendimento pré-hospitalar de urgências e emergências – tais programas
mostraram-se de fundamental importância, sobretudo quando se adota a
perspectiva do desenvolvimento do conjunto de dimensões da competência
profissional para a atuação dos médicos e enfermeiros.
Os próximos parágrafos, articulando-se com alguns conceitos incluídos
no Referencial Teórico, apresentam propostas que, por emergirem da própria
análise dos dados obtidos neste trabalho, podem ser contextualizadas ao
processo de capacitação inicial, de educação permanente e de avaliação dos
profissionais do SAMU-SP.
Podemos refletir, como Schön (1987), que a formação profissional oscila
entre duas lógicas, conforme ilustra a figura 6. De um lado, situa-se o modelo
do ensino acadêmico tradicional, disciplinar e norteado por conteúdos.

Do

outro, a formação prática, orientada para objetivos educacionais, definidos a
partir do conjunto de competências necessárias para o desempenho de uma
determinada prática profissional.
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UNIVERSIDADE

ESCOLA

ORIENTAÇÃO POR
DISCIPLINAS
(CONTEÚDOS)

PRÁTICA

ORIENTAÇÃO PELA
PRÁTICA
(OBJETIVOS)

Figura 6: A dupla orientação da escola profissional (modificado de
Schön, 1987)

Na atualidade, muitas críticas têm sido feitas ao modelo escolar
tradicional, nos diversos níveis da educação profissional: de cursos de
graduação a formações voltadas para desempenhos específicos.

Alguns

autores apresentam até mesmo uma visão um tanto caricata (e nem sempre
tão realística), quanto às características da capacitação profissional dita
“tradicional”, onde o homem é visto como um depósito de conhecimentos que
lhe foram transmitidos (ou “depositados”) nas disciplinas escolares (figura 7).

Figura 7: O processo tradicional de capacitação profissional
(reproduzido de Novak, 1998)
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Uma visão ainda crítica, porém mais aprofundada, da formação
profissional tradicional (que se origina no paradigma positivista), é apresentada
por Schein, (1973, apud Schön, 1983) que a considera, do ponto de vista
curricular, assim estruturada:
“1. Um componente subjacente, disciplinar ou de ciências
básicas, sobre o qual a prática se apóia ou a partir do qual se
desenvolve.
2. Um componente de ciência aplicada ou “engenharia”, do qual
derivam muitos dos procedimentos diagnósticos e da solução de
problemas do cotidiano.
3. Um componente de habilidades e atitudes que constitui a real
prestação de serviços ao cliente, utilizando o conhecimento
subjacente básico e aplicado.” (p. 24)
Nesse enfoque, o processo educacional avança, incluindo diversos
aspectos voltados para o desenvolvimento da resolutividade do profissional, no
sentido do atendimento às reais necessidades do cliente.
É possível, todavia, caminhar um pouco mais na reflexão a respeito da
dimensão prática da educação profissional.
Schön, um estudioso do desenvolvimento do “profissional reflexivo”,
afirma que, na formação acadêmica, geralmente há um foco no conhecimento
profissional baseado na “racionalidade técnica” (1987). Contudo, ao afirmar
que “As situações da prática são caracterizadas como eventos únicos.” (1982,
p. 16), reconhece a impossibilidade de um currículo abranger a totalidade dos
conhecimentos que devam ser construídos pelo aprendiz para o exercício de
sua profissão.
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É neste sentido que os processos de formação profissional valorizam
cada vez mais as características próprias da prática, para as quais a
racionalidade técnica isoladamente não dá conta, uma vez que, segundo o
mesmo autor:
“Estas

zonas

indeterminadas

da

prática

–

incerteza,

singularidade e conflito de valores – escapam dos cânones da
racionalidade técnica.” (p.6)
Schön prossegue argumentando que, na atuação profissional há
situações “familiares”, nas quais as regras de pensamento e de conduta
aprendidas nos processos tradicionais de formação dão conta da solução do
problema.

Há, porém situações “não familiares”, onde o problema sequer é

claro e não há nenhuma ligação óbvia entre as características da situação e o
conjunto de conhecimentos e técnicas de que o profissional internamente
dispõe. Este parece ser precisamente o contexto da atuação dos médicos e
enfermeiros do SAMU-SP, onde se valoriza o “conhecimento-na-prática”,
também denominado de “tácito”, construído a partir de uma “prática inteligente”.
O estudioso, aprofundando a reflexão neste campo, chama a atenção
para o fato de que, mais do que o “conhecimento-na-prática”, o profissional
deve desenvolver, em sua formação, a capacidade da “reflexão-na-prática”.
Em suas palavras:
“Por intermédio da reflexão ele pode fazer emergir e criticar as
compreensões tácitas que foram construídas em torno das
experiências repetidas de uma prática especializada, e pode
criar

um

novo

sentido

das

situações

de

incerteza

e
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singularidade que ele possa se permitir experimentar.” (Schön,
1982, p. 61)
Podemos afirmar, portanto, que a reflexão é exercida sobre o
“conhecimento-na-prática” e torna possível a aprendizagem contínua no
trabalho, no sentido da compreensão crítica e da intervenção eficiente e eficaz
sobre as situações-problema do cotidiano.
No presente trabalho, esta é uma ótica a partir da qual é possível
compreender a ênfase com que os profissionais entrevistados mencionam “a
cena”, “a rua”, como um local onde o imponderável, o imprevisível e o singular
parecem ser a regra... A necessidade da formação para estas situações realça
a importância do estágio em cenários diversificados, da prática e da reflexão a
partir da prática, na formação de profissionais para o SAMU-SP.
O desenvolvimento da capacidade de conhecer e refletir a partir do
cotidiano situa-se no contexto da “aprendizagem pela experiência”, que, por
sua vez consiste em um dos fundamentos da aprendizagem de adultos,
ocorrendo (dentre outras estratégias) por intermédio da “educação centrada em
tarefas” (Knowles, 1996, 1998).
Uma última reflexão diz respeito à consideração e ao respeito pelas
características peculiares do tipo de público que é alvo do processo de
formação.

Trata-se de adultos, todos já profissionais, muitos com uma

bagagem extensa e profunda de conhecimento teórico e tácito, aliado a um
elevado grau de resolutividade prática, e uma grande capacidade de agir junto
ao próximo.
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Torna-se fundamental, para este público em especial, que os
significados dos objetos de ensino e aprendizagem sejam claros e que
guardem relações explícitas com o seu mundo do trabalho.

Assim se

manifesta Ausubel (2000) a respeito da educação de adultos em um referencial
de significação:
“O conhecimento é significativo por definição.

É o produto

significativo de um processo psicológico cognitivo (“saber”)
envolvendo a interação entre idéias “logicamente” significativas
(culturalmente), idéias subjacentes relevantes (“âncoras”) na
estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou estrutura do seu
conhecimento)

e

a

sua

“disposição”

para

aprender

significativamente ou para adquirir e reter conhecimento.” (p. vi)
Podemos afirmar, então, que a formação profissional deve resultar de
um constante significar e ressignificar experiências de aprendizagem, em um
processo que é peculiar ao ser humano.

A figura 8 apresenta, de forma

esquemática, a combinação dos movimentos lógicos, psicológicos e de ação
executados pelo homem, segundo a aprendizagem significativa.
SERES HUMANOS
FAZEM

PENSAR

SENTIR

AGIR

COMBINAM
PARA FORMAR
SIGNIFICAÇÃO DE
EXPERIÊNCIAS

Figura 8: A formação dos significados das experiências na
formação profissional (reproduzido de Novak, 1998)
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A formação profissional, nos referenciais apresentados, que consideram
o desenvolvimento da capacidade de conhecer e refletir na prática e a
aprendizagem significativa de adultos, transforma-se então em um processo
dinâmico e coletivamente construído.

A participação ativa do aprendiz e a

possibilidade deste muitas vezes exercer, em outros momentos, a função de
professor, obriga a uma ressignificação dos papéis de formador e formando,
com relação aos contextos mais tradicionais e acadêmicos em que a maior
parte de nós foi formada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E
PROPOSIÇÕES

Um dos primeiros aspectos que emergem dos dados levantados neste
trabalho diz respeito à especificidade da atuação dos médicos e enfermeiros
que realizam cuidados pré-hospitalares de urgências e emergências.

Tal

singularidade, porém, contrasta com a formação dos profissionais, tanto em
suas graduações e pós-graduações como no próprio contexto dos cursos de
capacitação desenvolvidos no SAMU-SP.
A análise dos dados obtidos por intermédio das entrevistas indicou que o
processo de desenvolvimento profissional do qual atualmente participam
médicos e enfermeiros no Serviço tem como características gerais:


O planejamento educacional enfoca quase que exclusivamente
aspectos relacionados ao conhecimento (diagnóstico e técnico) da
atuação profissional. Dentro destes, são privilegiados atendimentos
a adultos com agressões cirúrgicas (traumas).



O elenco de conteúdos toma como base “listas clássicas” de
possíveis urgências e emergências hospitalares e (com menor
ênfase)

pré-hospitalares.

Não

é

levantada

a

demanda

de

atendimentos, com o intuito de subsidiar o planejamento da
capacitação.


Os cursos ocorrem com pouca regularidade, principalmente no que
concerne à formação contínua do profissional, após a admissão no
Serviço.



O processo de seleção dos ingressantes inclui apenas uma prova
teórica,

que

nem

sempre

aborda

especificamente

questões
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relacionadas ao atendimento pré-hospitalar.

Uma vez aprovado,

(após esta etapa única) não há outras instâncias de decisão quanto
ao ingresso ou à permanência do profissional no Serviço,
independentemente de seu desempenho.


Não foi ainda implementado um processo de avaliação de
desempenho dos profissionais, articulado à prática e com objetivos,
estratégias e critérios definidos, tanto no ingresso no SAMU-SP
quanto ao longo de sua atuação.



A avaliação também não é regularmente utilizada como subsídio
para o aprimoramento do próprio processo de formação.

Por outro lado, os entrevistados têm uma clara consciência da existência
de um perfil profissional adequado e necessário para médicos e enfermeiros
atuarem na complexidade do SAMU-SP.

Tal perfil inclui uma gama de

aspectos (de técnicos a pessoais, por exemplo), que devem ser objeto de
estudo (pesquisa) e desenvolvimento (formação).
Nesse contexto, uma leitura mais aprofundada da formação profissional
tem, atualmente, valorizado o desenvolvimento e a avaliação contínuos de
múltiplas dimensões da competência profissional, que vão além da cognitiva e
técnica (Epstein & Hundert, 2002).

Assim, os entrevistados indicaram

explicitamente a necessidade da formação dos novos profissionais nos próprios
cenários das ocorrências, sob a forma de estágios supervisionados em USAs,
seguidos por ações de avaliação de desempenho adequadamente planejadas
e desenvolvidas.
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No sentido de subsidiar o planejamento de um programa de educação
profissional de médicos e enfermeiros objetivando uma atuação de qualidade
no SAMU-SP, numa perspectiva de desenvolvimento da competência
profissional, este trabalho apresenta uma proposta educacional, descrita a
partir de um fluxo de procedimentos.

O percurso de seleção, formação e

avaliação dos candidatos e dos profissionais é sumariado nos parágrafos
subseqüentes.
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Figura 9: Seleção, formação e avaliação de médicos e enfermeiros do SAMUSP
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13

5

1

Análise contínua da demanda de atendimento

Tem por objetivo subsidiar o planejamento, de forma contínua e
considerando eventuais sazonalidades das ocorrências, de aspectos que
devem ser desenvolvidos no âmbito das dimensões cognitiva e técnica da
formação profissional.
Alguns desses elementos já foram evidenciados no presente trabalho,
destacando-se:


A formação deve dirigir-se para o atendimento de ocorrências tanto
cirúrgicas (traumas) como clínicas (Quadros 6, 7 e 8).



É necessário capacitar os profissionais para o atendimento a
vítimas

nos

adolescentes,

diversos
adultos,

ciclos

da

gestantes

vida
e

humana

idosos),

(crianças

realizando

/
os

procedimentos diagnósticos e terapêuticos com as indicações e
características próprias de cada uma.
Em condições ideais, o perfil de ocorrências deveria ser objeto de
análise periódica, a partir de sistemas de informação continuamente
alimentados pelos boletins de ocorrência (bancos de dados eletrônicos).

2

Planejamento contínuo dos processos de formação e de
avaliação de desempenho

É importante a realização de uma revisão constante do perfil de
profissionais a serem formados, por intermédio de discussões em grupos,
tomando como base a problematização de situações da própria prática das
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ocorrências (relatos escritos, orais ou filmados de atendimentos, dentre outras
possibilidades).

Tal estratégia tem por meta manter atualizados os dados

levantados no presente trabalho, reelaborando, em cada uma das dimensões
da competência profissional apresentadas, desempenhos esperados. A partir
destes, então, podem ser definidos objetivos educacionais, a serem alcançados
por meio de atividades de educação e, conseqüentemente, avaliados.
No que diz respeito ao planejamento das atividades de avaliação (tanto
de desempenho dos profissionais como do próprio programa de formação em
si), é necessário, por intermédio de decisões técnicas e políticas, definir e
divulgar

claramente

propósitos,

objetivos,

estratégias,

instrumentos

e

desdobramentos do processo.
A responsabilidade da operacionalização do planejamento educacional
deve ser de uma comissão constituída por profissionais experientes e gestores
atuantes no Sistema. A inclusão, neste grupo, de indivíduos que tenham, em
sua formação, uma interface sólida com a Educação em Saúde tornará
possível agregar de forma contínua e atualizada fundamentos educacionais
que possam subsidiar e manter viável o programa, do ponto de vista do ensino,
da aprendizagem e da avaliação.

Assim, de forma semelhante a uma

comissão de planejamento curricular de uma instituição de ensino superior,
este grupo terá por encargo acompanhar e incorporar no programa não apenas
as evoluções técnico-científicas na área do atendimento pré-hospitalar, mas
também as mudanças no cenário educacional (no que concerne a currículo,
educação de adultos, educação permanente, dentre outras temáticas).
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3

4

5

6

Etapas de seleção e admissão dos

7

8

9

10

candidatos

O processo seletivo dos profissionais reveste-se de grande importância,
considerando-se as peculiaridades do perfil necessário para a atuação no
SAMU-SP, que dificilmente é encontrado nos profissionais aprovados nos
concursos públicos, uma vez que os currículos de graduação em medicina e
enfermagem não incluem o atendimento pré-hospitalar de urgências e
emergências.
Idealmente os candidatos deveriam ser admitidos após terem avaliada a
qualidade de seu desempenho nas urgências e emergências pré-hospitalares,
numa perspectiva global das dimensões da competência profissional.

Com

efeito, observamos que, atualmente, alguns médicos e enfermeiros, uma vez
confrontados com o cotidiano do atendimento nas ruas, não se adaptam à
atividade do SAMU-SP, sendo direcionados para outros setores da Secretaria
de Estado da Saúde ou, o que é ainda mais grave, permanecendo no SAMUSP contra a sua vontade ou a dos gestores.
É possível que tal avaliação inicial possa, em um momento futuro, fazer
parte do próprio concurso de admissão. Entretanto, a presente proposta parte
do princípio de que uma mudança na seleção iria seguir moldes possíveis de
ocorrerem no Serviço Público, ou seja: uma prova escrita inicial, um estágio
subseqüente e, em uma segunda etapa avaliativa, a decisão final quanto à
contratação ou não do candidato.
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Considerando-se as dificuldades de tal processo, é possível direcionar
candidatos aprovados em uma prova de conhecimentos teóricos específicos do
pré-hospitalar que não disponham de experiência suficiente em tal atendimento
para um processo de capacitação intermediário (etapa 5).
Uma vez aprovados em avaliação de desempenho especificamente
planejada, tais profissionais ingressariam no programa de capacitação para o
atendimento pré-hospitalar propriamente dito, voltado mais particularmente
para o desenvolvimento inicial das competências contextuais, relacionais e
integrativas do perfil profissional.
Quanto ao planejamento dos cursos de capacitação, alguns princípios
gerais podem ser indicados:


Direcionar a seleção dos conteúdos para síndromes, da forma
como estas se apresentam nos cenários de atuação, e não para
diagnósticos etiológicos (como é tradicionalmente realizado).
Exemplo: “dispnéia”, e não “edema agudo de pulmão”.



Diversificar os cenários de ensino-aprendizagem, para além das
salas de aula e dos laboratórios de simulação.



Privilegiar a utilização de metodologias de ensino baseadas na
busca de informação e na construção ativa do conhecimento pelo
profissional,

objetivando

sua

autonomia

intelectual.

Esta

capacidade é uma das bases da formação do “profissional
reflexivo”.


Valorizar o ensino em pequenos grupos, estimulando a colaboração
entre os profissionais.
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Após a capacitação inicial, tem lugar o estágio em USAs sob supervisão
de profissionais mais experientes, momento que pode ser considerado o mais
importante no desenvolvimento do conjunto das competências desejadas.
Com efeito, é neste momento que se torna possível a construção do
“conhecimento tácito”, do “conhecimento na ação” e da “reflexão na ação”, bem
como aspectos contextuais, relacionais e afetivo-morais da competência,
referentes à “cena” e à equipe.
A

duração

do

estágio

pode

ser

variável,

considerando-se

irregularidade na freqüência e na gravidade das ocorrências.

a

Um critério

possível é a participação em um determinado número de atendimentos
considerados graves e a realização de procedimentos básicos: intubação
orotraqueal, drenagem torácica, flebotomia, dentre outros.

O profissional,

juntamente com seu(s) supervisor(es) deverá registrar as ocorrências e os
procedimentos, bem como suas reflexões a respeito de sua atuação e da
equipe, como um todo, elaborando um portfólio, que será posteriormente
avaliado por uma comissão de instrutores. No mesmo portfólio deverão ser
registradas observações dos integrantes das equipes nas quais ocorreu o
treinamento (médico, enfermeiro e bombeiro), com relação ao comportamento
e à atuação do treinando nas ocorrências.
Além do portfólio, a avaliação inclui uma observação de desempenho
em situações simuladas, elaborada pela comissão de planejamento e
conduzida por profissionais que já atuam no sistema e que participam das
atividades de educação permanente de médicos e enfermeiros. Tal avaliação
deverá levar em conta todas as dimensões da competência profissional, desde
os conhecimentos e as habilidades técnicas relativas às urgências e
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emergências até a capacidade de organizar o atendimento nos diversos
cenários das ocorrências, de relacionar-se com o público e as equipes, de
manter-se permanentemente atualizado. É também necessária uma avaliação
psicológica, no sentido de identificar os candidatos com dificuldades na
dimensão afetivo-moral da competência profissional, observando a convivência
com o estresse da atividade e a manutenção do equilíbrio emocional do próprio
profissional.
Desempenhos insuficientes nos momentos de avaliação poderão indicar
o retorno do profissional a alguma das etapas anteriores de formação ou
mesmo seu desligamento do programa.

11

12

13

Educação e avaliação permanentes e formação de
supervisores e avaliadores

Os princípios do processo de educação e de avaliação permanentes já
foram anteriormente apresentados e deverão ser objeto de formulação e
reformulação pelo grupo responsável pelo planejamento.
A

operacionalização

do

processo

de

formação

profissional

é

estreitamente dependente também de um investimento na identificação e na
capacitação de médicos e enfermeiros que assumam funções de formadores,
como docentes dos cursos, supervisores dos estágios e avaliadores de
desempenho. Na preparação destes profissionais, incluem-se tanto aspectos
relacionados ao aprimoramento de sua capacitação técnica no atendimento
pré-hospitalar como o desenvolvimento de sua competência como educadores,
abrangendo tópicos relacionados a: ensino e aprendizagem, educação
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permanente e de adultos, avaliação de desempenho e especificidade da
supervisão, dentre outros.

O presente trabalho evidencia a necessidade e, sobretudo, a
oportunidade de transformar o processo de formação profissional de médicos e
enfermeiros do SAMU-SP, no sentido do desenvolvimento das múltiplas
dimensões da competência profissional, a partir do conhecimento da realidade,
do aporte conceitual da área da Educação em Saúde e, sobretudo, da
reflexão...

“(...) a reflexão é, no dizer do grande filósofo educacional
americano John Dewey (1933), uma forma especializada de
pensar. Implica uma prescrutação ativa, voluntária, persistente e
rigorosa daquilo que se julga acreditar ou daquilo que
habitualmente se pratica, evidencia os motivos que justificam as
nossas ações ou convicções e ilumina as conseqüências a que
elas conduzem. Eu diria que ser-se reflexivo é ter a capacidade
de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido. (...) A
reflexão (...) baseia-se na vontade, no pensamento, em atitudes
de questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da
justiça.

Sendo um processo simultaneamente lógico e

psicológico, combina a racionalidade da lógica investigativa com
a irracionalidade inerente à intuição e à paixão do sujeito
pensante; une cognição e afetividade num ato específico,
próprio do ser humano.” (Alarcão, 1996, p.175)
106

Como últimas palavras deste trabalho, cumpre destacar que a formação
dos profissionais do SAMU-SP, além de um campo de planejamento e de
desenvolvimento profissional, constitui uma possibilidade vasta e profunda na
área da pesquisa.

Não pode haver dúvidas de que a investigação

metodologicamente conduzida deste relevante campo de prática profissional
agregará conhecimentos não apenas ao universo científico mas resultará no
aprimoramento constante da qualidade dos serviços prestados à comunidade.
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ANEXOS

ANEXO 1: Boletim de Ocorrência a ser Preenchido pelo Médico
da USA
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ANEXO 2: Roteiro da Entrevista Semi-Estruturada

1. As USAs são tripuladas por um médico e um enfermeiro.

Em sua

opinião, no momento da admissão, qual o perfil de formação e de
competências mais adequado destes profissionais?

2. Considerando a atuação dos profissionais no atendimento pré-hospitalar
de urgências e emergências, qual o perfil desejado desses indivíduos,
de forma geral, como profissionais e como seres humanos?

3. Na do dia-a-dia desses profissionais, quais as suas características de
atuação mais importantes?

4. Como deveria ser de forma geral, a formação desses profissionais, tanto
ao entrar para o SAMU quanto nas capacitações periódicas?
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ANEXO 3: Termo de Consentimento

Título do projeto: “Fundamentos para a Elaboração de um Programa de Avaliação Baseado
em Competências para Médicos e Enfermeiros do SAMU-SP”

O objetivo deste estudo é desenvolver um programa de avaliação de competências
profissionais de médicos e enfermeiros atuantes no SAMU-SP, no que diz respeito ao
atendimento pré-hospitalar de urgências e emergências.
O estudo será realizado por meio de entrevistas, em grupos focais voltados para o
delineamento do perfil profissional dos médicos e enfermeiros que atuam no SAMU-SP. Esta
atividade terá duração de no mínimo duas horas onde serão utilizados recursos audiovisuais
para registro e coleta dos dados. Não há benefícios diretos, riscos ou desconfortos para os
participantes. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Enfa.
Adriana Giorgeti Veiga, que pode ser encontrado no endereço: Rua Coronel Lisboa, 837,
Telefone (11) 5549-0130. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 –
1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição;
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros participantes, não sendo
divulgada a identificação de nenhum participante.Você tem direito de ser mantido atualizado
sobre os resultados parciais das pesquisas. A pesquisadora compromete-se a utilizar os dados
e o material coletado somente para esta pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram
lidas para mim, descrevendo o estudo“Fundamentos para a Elaboração de um Programa de
Avaliação Baseado em Competências para Médicos e Enfermeiros do SAMU-SP”
Eu discuti com Enfa. Adriana Giorgeti Veiga sobre a minha decisão em participar neste estudo.
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer
benefício que eu possa ter adquirido.

------------------------------------------------Assinatura do participante

Data

/

/

Data

/

/

-----------------------------------------------------------Assinatura da testemunha
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