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Introdução: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 é um serviço
de atendimento pré-hospitalar médico brasileiro, usado em casos de urgência e
emergência. É administrado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de
Saúde e tem parceria com o Ministério da Saúde. O serviço pode ser acionado pelo
telefone 192 e atende a três objetivos: atendimento para casos clínicos, regulação do
sistema de vagas de urgência e emergência em hospitais secundários e terciários por
uma central 24h e educação em urgência e emergência. Objetivo: Analisar os
atendimentos realizados pelo SAMU de Ipatinga a pacientes em hipoglicemia num
período de um ano, janeiro a dezembro de 2018. Metodologia: Trata-se de um estudo
de campo, de abordagem quantitativa, focado na análise das fichas de atendimentos
realizados pelo SAMU de Ipatinga. O universo da pesquisa foi constituído pelos dados
contidos nas 9.948 fichas de atendimento do SAMU de Ipatinga, MG, coletadas pelos
próprios pesquisadores. Foram incluídas todas as fichas de atendimentos à
hipoglicemia realizados entre os dias 01 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2018,
visando obter informações com a maior exatidão possível. O estudo foi desenvolvido
na Central de Regulação do SAMU da cidade de Ipatinga, onde estão arquivadas as
fichas dos atendimentos. Resultados: Em 2018 o SAMU Ipatinga realizou um total de
9.948 atendimentos. Foram analisadas todas as fichas de atendimentos que o SAMU
realizou em 2018. Dessas, 267 foram atendimentos a pacientes em hipoglicemia. Deste
total, 44,6% dos atendimentos foram a pacientes com menos de 60 anos, 54,7%
pacientes com mais de 60 anos e 0,8% não tinham a idade especificada na ficha de
atendimento. Quanto ao gênero, em 2018 o SAMU Ipatinga atendeu 147 pacientes do
sexo masculino (55,1%) e 120 do sexo feminino (44,9%) em hipoglicemia. A cidade
de Ipatinga é composta por 37 bairros, desses, em 30 houve atendimentos à
hipoglicemia em 2018, sendo os mais atendidos: Bethânia (13,1%), Bom Jardim
(11,2%), Esperança (10,5%), Granjas Vagalume (7,5%) e Vila Celeste (9,7%). Um dos
fatores preocupantes deste estudo é a quantidade de pacientes reincidentes atendidos
nas ocorrências. De acordo com as fichas analisadas, alguns deles foram atendidos
mais de uma vez durante o decorrer do ano, e até mais de uma vez em um mesmo dia.
Do total de 267 atendimentos à hipoglicemia, 15% foram reincidentes. Destes, os 5
mais atendidos foram: ALS (13 vezes), ESS (11 vezes), HDF (7 vezes), MLS (6 vezes)
e JLA (5 vezes). Conclusão: O SAMU é importante para a reversão das hipoglicemias
e diminuição das chances de possíveis sequelas, diminuição de sofrimento e mortes. A
chegada rápida da equipe ao local da ocorrência, a rápida constatação da hipoglicemia
e o início imediato da medicação para reversão do quadro contribuem
consideravelmente para isso.
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