
SAMU DE SÃO CARLOS RECEBE NOVA AMBULÂNCIA 

  

Para repor a frota de viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), São
Carlos recebeu mais uma ambulância do Ministério da Saúde. A van Mercedes Benz Sprinter
415 – Unidade de Suporte Avançado (USA), que custou R$ 120 mil, foi entregue aos
socorristas na manhã desta quarta-feira (19), pelo prefeito Oswaldo Barba e pelo secretário de
Saúde, Marcus Vinicius Bizarro.

  

  

A nova USA deve entrar em operação até o final da semana tão logo o veículo esteja
segurado. Além do profissional de enfermagem também possui um médico e equipamentos de
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com o Desfibrilador Externo Automático (DEA),
oxímetro de pulso, ventilador pulmonar, cilindro de O2, aspiradores entre outros equipamentos
e medicamentos utilizados no atendimento de urgência.

  

  

O prefeito Oswaldo Barba ressaltou que a nova Unidade de Suporte Avançado (USA), é mais
um equipamento importante para a área de saúde. “Ao longo do nosso mandato nós fomos
renovando vários equipamentos, principalmente a frota de veículos da Prefeitura o que inclui o
SAMU. Hoje tenho o prazer de entregar uma ambulância da marca Mercedes Sprinter
equipada com uma UTI móvel, ágil, sendo, portanto mais adequada porque possui
equipamentos de qualidade, equipes bem treinadas que se reflete no serviço que nós
prestamos para a população no pronto-atendimento”, destacou o prefeito Barba.

  

  

O secretário de Saúde, Marcus Vinicius Bizarro, explicou que o SAMU de São Carlos tem 3
viaturas que foram doadas pelo Ministério da Saúde. As demais foram compradas pela

 1 / 3



SAMU DE SÃO CARLOS RECEBE NOVA AMBULÂNCIA 

Prefeitura com recursos próprios. Em 2011, São Carlos recebeu a reposição de duas viaturas
de suporte básico e neste ano uma de suporte avançado. “A USA é de extrema importância
para o atendimento das ocorrências mais graves porque possui todos os equipamentos
necessários para atendimentos em locais de acidente ou uma parada cardíaca, por exemplo.
Com a USA há maior segurança para o tráfego da equipe e maior agilidade no atendimento da
população”, disse Bizarro.

  

  

O prefeito Oswaldo Barba anunciou também que na próxima semana estará entregando mais
duas viaturas para o SAMU. “Também já pedi para inscreverem no Ministério da Saúde projeto
para obter recursos para a construção de uma nova Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na
região do Maria Stella Fagá e uma Sala de Estabilização para o distrito de Santa Eudóxia”,
anunciou Barba.

  

  

Frota - Atualmente o SAMU possui 9 viaturas e 1 motolância, sendo 4 Unidades de Suporte
Básico (USB), 3 integradas e 2 Unidades de Suporte Avançado (USA)

  

  

O SAMU atende pacientes que necessitem de atendimento de urgência e emergência na
residência, no local de trabalho e na via pública. Para chamar o SAMU basta ligar 192. A
equipe presta atendimento no menor tempo possível já no local, ainda fora do ambiente
hospitalar, salvando vidas e diminuindo sequelas. O SAMU oferece o direcionamento do
paciente para o serviço mais próximo e adequado, assim a equipe que está na ambulância
ganha tempo (diminui o tempo/resposta), o que é crucial em emergências.
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Em 6 anos de operação o SAMU de São Carlos já realizou 166 mil atendimentos. A
motolância, que entrou em operação em outubro do ano passado, realiza em média 3,6
atendimentos por dia, onde 30% das ocorrências têm resolução no local evitando o
deslocamento desnecessário de ambulâncias.

  

  

O SAMU tem um custo mensal para a Prefeitura de R$ 948,5 mil e despesa anual de R$ 11,3
milhões, sendo que R$ 924 mil/ano são repassados pelo Governo Federal, via Ministério da
Saúde.
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