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Resumo  
 
O Serviço de atendimento Móvel de Urgência conhecido como SAMU, se dá através 
da solicitação via telefone número 192 de uma pessoa que solicita auxilio médica para 
ela ou para uma pessoa próxima. Através de uma regulação médica, uma viatura 
equipada com aparatos tecnológicos e equipe qualificada é encaminhada para este 
atendimento. Assim como outros serviços de saúde, é gerenciado através da 
utilização de indicadores de saúde. O presente estudo objetivou elaborar um protótipo 
de aplicativo para gestão em serviço de atendimento móvel de urgência segundo 
design instrucional. O atendimento pré-hospitalar é considerado o primeiro 
atendimento feito ao paciente fora do ambiente interno de instituição hospitalar para 
posterior encaminhamento ao local de referência. No referido estudo, foi utilizado 
indicadores de um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU como base 
para revisão bibliográfica. Foi realizada uma revisão integrativa em literaturas 
científicas como Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
e A Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), de 
abordagem qualitativa e aplicado na modalidade de produção tecnológica. O estudo 
mostrou a importância do uso de tecnologia na saúde e a otimização do tempo dos 
profissionais, principalmente da área da enfermagem, em utilizar de aplicativos de 
gestão para gerenciamento de sua unidade. Os indicadores a serem utilizados para 
elaboração do aplicativo foram quantidade de ocorrências, o tempo que transcorrem 
as ocorrências, os principais motivos dos acionamentos, perfil dos pacientes, os locais 
mais acometidos e pesquisa de satisfação com o usuário de serviço. A abordagem 
através de indicadores de qualidade, qualificam o estudo e o torna mais objetivo. 
Mostra que uso de tecnologias voltadas à saúde torna a assistência mais segura e 
otimiza o trabalho dos profissionais de enfermagem. A referência para o 
desenvolvimento do protótipo foi o design instrucional que aborda uma análise ampla 
de mídia com flexibilidade de conteúdo. Os resultados obtidos no estudo mostraram 
que um aplicativo para auxiliar o gestor de serviço de atendimento móvel otimiza seu 
tempo além de proporcionar dados objetivos, claros de maneira prática e acessível. 
Foi elaborado um protótipo de aplicativo móvel, utilizando como base indicadores 
utilizados no SAMU de Guaratinguetá/SP/Brasil, para gerenciamento das ocorrências. 
Concluindo, portanto, que o uso de tecnologias na área da saúde contribui para 
melhoria do atendimento a população e proporciona ao profissional meios mais 
seguros para tomada de decisões, e uma vez que este é utilizado na forma de 
aplicativo móvel, otimiza o tempo e proporciona praticidade a rotina diária.  
 
Descritores: Gestão dos serviços de saúde, Enfermagem, Indicadores de Saúde, 
Design 
 

Abstract 

 

The Mobile Emergency Care Service known as SAMU, takes place through the 
telephone request number 192 of a person requesting medical assistance for him or a 
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nearby person. Through a medical regulation, a vehicle equipped with technological 
devices and qualified staff is forwarded to this service. Like other health services, it is 
managed through the use of health indicators. The present study aimed to develop a 
prototype application for management in emergency mobile care service according to 
instructional design. Pre-hospital care is considered the first care made to patients 
outside the internal environment of a hospital institution for further referral to the 
reference site. In this study, indicators of a Mobile Emergency Care Service -SAMU 
were used as a basis for bibliographic review. An integrative review was conducted in 
scientific literature such as Electronic Library Online (SCIELO), Virtual Health Library 
(VHL) and The Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (Lilacs), 
with a qualitative approach and applied in the modality of technological production. The 
study showed the importance of the use of technology in health and the optimization 
of the time of professionals, especially in the nursing area, in using management 
applications to manage their unit. The indicators to be used for the elaboration of the 
application were the number of occurrences, the time that the occurrences occur, the 
main reasons for the activations, the profile of the patients, the most affected places 
and the satisfaction survey with the service user. The approach through quality 
indicators, qualify the study and makes it more objective. It shows that the use of 
health-related technologies makes care safer and optimizes the work of nursing 
professionals. The reference to prototype development was instructional design that 
addresses broad media analysis with content flexibility. The results obtained in the 
study showed that an application to assist the mobile service manager optimizes their 
time and provides objective, clear data in a practical and accessible way. A prototype 
of a mobile application was elaborated, using as a basis indicators used in the SAMU 
of Guaratinguetá/SP/Brazil, to manage the occurrences. Concluding, therefore, that 
the use of technologies in the health area contributes to improving the care of the 
population and provides the professional with safer means for decision making, and 
since it is used in the form of a mobile application, it optimizes time and provides 
practicality to the daily routine.   
 
Descriptors: Management of health services, Nursing, Health Indicators, Design 
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1 Introdução 
 

 

O presente estudo visa a apresentar o protótipo de aplicativo de gestão em 

saúde, com ênfase no atendimento em ambiente pré-hospitalar, permitindo o acesso 

ao mapeamento de informações a ser utilizado pela equipe de enfermagem, utilizado 

para isso indicadores de qualidade voltados à área hospitalar. 

Quando se fala em atendimento em saúde, o serviço pré-hospitalar se refere 

àquele realizado fora do ambiente hospitalar, sendo este regulado pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, conhecido como SAMU (Figura 1 – Viaturas Samu). 

 

Figura 1 – Viaturas Samu 

 

Fonte: A autora 

 

Este serviço implantado a nível Nacional em 2003, é realizado ao acionamento 

via telefone 192 de qualquer pessoa que esteja precisando de auxílio médico ou 
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orientação via telefone, para si ou para outra pessoa próxima. As ligações vão para 

uma Central de Regulação Médica, onde a pessoa que recebe a ligação é um técnico 

auxiliar de regulação médica – TARM, que na cidade de Guaratinguetá/SP/Brasil, é 

formada pela equipe do Corpo de Bombeiros Militares, e um destes fica responsável 

apenas pelo envio da viatura após a regulação médica informar se a viatura é de 

unidade avançada, ou seja composta por médico, enfermeiro e bombeiro condutor, 

ou se é suporte básico, composta por um técnico de enfermeiro e um bombeiro 

condutor. Este profissional é chamado Rádio Operador – RO (Figura 2 – Central de 

Regulação Médica da Cidade de Guaratinguetá) 

 

Figura 2 – Central de Regulação Médica da Cidade de 

Guaratinguetá/SP/Brasil 

 

Fonte: Instagram @samuguara 
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Os dados que norteiam as ações em saúde são denominados indicadores de 

qualidade. Estes são instrumentos de gestão na forma de dados fornecidos através 

de buscas em prontuários, em questionários, em auditorias internas e externas, em 

ouvidorias com pacientes e/ou equipe profissional, que visam a melhoria na 

qualidade do atendimento como um todo, permitindo também um monitoramento na 

evolução do paciente enquanto ele encontra-se hospitalizado (Báo, et.al., 2019).  

Dentre os inúmeros indicadores que podem ser pesquisados destacam-se a 

taxa de ocupação hospitalar, tempo de permanência em média do paciente 

hospitalizado, ou mesmo em uma unidade de pronto socorro, indicadores de 

rentabilidade, pesquisa de satisfação do paciente, produtividade da equipe, índice de 

mortalidade, cirurgia segura dentre outros. Porém, no estudo serão abordados 

apenas os que apresentam relevância para o enfermeiro no ambiente extra 

hospitalar, e que estarão no protótipo do aplicativo conforme Apêndice 1 de acordo 

com a realidade da cidade de Guaratinguetá / SP / Brasil (Apêndice 1). 

- Número total de ocorrências durante o período de 24horas.  

O quantitativo de ocorrências no período auxilia o gestor no dimensionamento 

da equipe, na necessidade ou não de contratação de recursos humanos, na 

necessidade de aquisição de viaturas entre outros itens. 

Neste item, serão colocados a quantidade de ocorrências atendidas em 24 

horas, das 7h da manhã à 07h da manhã do dia posterior. Estes dados ficarão 

armazenados no aplicativo gerando gráficos diários, a fim de se ter um média do dia 

da semana com mais acometimento de ocorrências. 

- Tempo médio de uma ocorrência 

Este tempo corresponde ao tempo total do acionamento até a chegada da 

equipe no local da ocorrência e posterior encaminhamento a unidade de saúde de 

referência. Os acionamentos de atendimento pré-hospitalar atuam em proporção 

direta ao seu tempo de atendimento. Logo a chance de sobrevida da vítima demanda 

da agilidade de seu atendimento. Para isso o gestor necessita controlar e avaliar o 
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tempo em que a equipe recebe o chamado, faz o atendimento e encerra seja na 

unidade de referência hospitalar, ou na própria residência (Lima et.al., 2022). 

- Motivo dos acionamentos. 

Neste indicador, conforme estudos de Silva, Nogueira (2012), os principais 

motivos que são acionados as equipes do SAMU são urgências clínicas em adultos, 

seguidos de urgências obstétricas, traumatismo por acidente de trânsito, traumatismo 

por queda, urgências clínicas pediátricas, urgências psiquiátricas, trauma por 

agressão física, remoções intra-hospitalares e óbitos. Ainda com relação à 

chamados, os falsos chamados infelizmente entram para estatística e há alguns 

chamados não geram remoções, apenas orientações médicas (SILVA, NOGUEIRA; 

2012). 

- Perfil dos pacientes atendidos 

O perfil dos pacientes acometidos fornece a gestão local possibilidade de 

identificar o perfil mais acometido nas ocorrências, seja adulto, criança, gestante, 

idoso, para que a equipe seja treinada para tal (BÁO et.al., 2019). 

- Localização de maior índice de acionamentos. 

Tendo em posse a localização em que mais são realizados acionamentos ao 

SAMU, pode-se realizar um planejamento para alteração do local da base, ou ainda 

colocar bases para viatura em locais estratégicos a fim de se diminuir o tempo 

resposta. Para isto claro com a disponibilidade do município. 

- Pesquisa de satisfação do atendimento 

Neste indicador, o paciente ou seus familiares podem demonstrar seu nível de 

satisfação com o atendimento da equipe, informando se foi satisfatório, muito 

satisfatório ou insatisfatório a assistência prestada. 

Este uso dos indicadores, além de contribuir para o gestor e enfermagem 

avaliar a atuação de sua equipe, contribui para tomadas de decisão e mensura o 

resultado satisfatório ou não da assistência ao paciente. Com isto, diversas são as 

maneiras com que se pode realizar esta coleta de dados. Contudo, para maior 

praticidade e otimização do tempo, pode-se fazer uso de aparatos tecnológicos, que 

auxiliam não apenas para formalizar e extinguir uso de papel, como também deixa 
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os dados mais claros, objetivos, práticos e de fácil acesso (NUNES et.al., 2016; 

SANTOS et.al., 2011). 

Atualmente, utiliza-se de ferramentas de informação para monitoramento, 

avaliação e integração nas unidades de saúde. Esta prática traz um grande auxílio 

para a gestão pública, fornecendo dados de acordo sua realidade local. Diversas são 

as maneiras que este gerenciamento informacional pode ocorrer, tais como 

gerenciamento de leitos para possível internação na região, baseada em diagnóstico, 

ou encaminhamento a determinada especialidade, gerenciamento de falta em 

atendimento, dimensionamento de recursos humanos ou materiais (REUTER et.al., 

2016). 

 O uso da informática nos sistemas de saúde, incluindo em unidades médicas e 

odontológicas vem crescendo a medida que uma demanda nestes locais vem 

exigindo uma maior praticidade no atendimento, além de fornecer informações do 

paciente, diagnóstico e auxiliando na tomada de decisão. Além de reduzir custos e 

sendo mais seguro não só ao paciente, mas como ao profissional. O uso 

concomitante de rede de informações a um software onde auxilie os médicos nas 

dúvidas de diagnósticos, ao gestor sobre informações dos pacientes de sua unidade 

e os interligando a uma rede, leva a uma maior qualidade e praticidade na gestão e 

mais agilidade no processo saúde doença. Um sistema eficaz que englobe gerência, 

tecnologia, informação, ambiente e melhor qualidade no atendimento. E dados da 

Organização Mundial de Saúde já apontam que a demanda de atendimentos dobra 

a cada 3 anos, com isto informações se perdem (BATISTA et.al., 2015; WECHLER 

et.al., 2003). 

Um programa do Ministério da Saúde, aborda questões voltadas a    

informatização de dados em saúde, a denominada Política Nacional em 

Informatização em saúde, que visa a implantação e reformulação dos sistemas de 

informática para melhoria do atendimento dos usuários do sistema público, articulados 

à gestão e ao controle social. Porém, cada unidade de saúde é administrada por uma 

organização social contratada pelo município. Logo, utiliza um sistema próprio que 

atenda suas necessidades. E há unidades que ainda não utilizam ferramentas de 
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informação Essa base de dados através de sistemas informatizados que são utilizados 

para disseminação de dados através do programa DATASUS, porém conforme 

estudos de Saldanha et.al.(2019) por exemplo, onde foi desenvolvido um sistema que 

permite um download e pré-processamento de dados com codificação de diversos 

campos, faz-se necessárias melhorias contínuas e adequação a realidade do público-

alvo (CAVALCANTE et.al., 2019; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, SALDANHA et.al., 

2019). 

Os sistemas informatizados em saúde auxiliam as unidades públicas e 

privadas à um correto funcionamento, contribuindo para uma gestão estratégica 

baseada em seus indicadores, principalmente em relação a atuação em pacientes 

que necessitam de cuidados intensivos. Sejam estes voltados aos profissionais, 

como desempenho, absenteísmo, acidentes ocupacionais entre outros, como 

aqueles voltados aos pacientes como tempo de internação, tempo em uso de 

ventilação mecânica, acometimento de infecções dentre outros (SARRANHEIRA 

et.al., 2010). 

A aplicabilidade da tecnologia voltada para área da saúde, que englobe não 

apenas o prontuário eletrônico como convencionalmente encontramos, mas sim que 

faça interligação com toda gestão da unidade e com demais centros de saúde a nível 

governamental, minimiza as intercorrências ocorridas durante atendimento e já 

conste em planilha de dados para ações mais diretas por parte dos profissionais. 

Vários equipamentos tecnológicos são utilizados dentro das viaturas do SAMU 

Guaratinguetá conforme figuras abaixo, em destaque para o dispositivo de 

compressão torácica manual que recebe o nome de Lucas 3, capaz de realizar 

manobras de compressões em situações em que o paciente se encontra em parada 

cardiorrespiratória (Figuras 3 e 4 – Aparatos tecnológicos) (CORREA, MENDES, 

2017). 
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Figura 3 – Aparatos tecnológicos utilizados no SAMU 

Guaratinguetá/SP/Brasil 

 

Fonte : A autora 

 

Figura 4 – Aparatos Tecnológicos utilizados no SAMU 

Guaratinguetá/SP/Brasil 

 

Fonte : A autora 
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A análise do contexto que envolve o trabalho dos profissionais de saúde em 

um ambiente hospitalar, é determinante para a qualidade da saúde e da segurança 

do paciente. O estudo pode auxiliar não apenas da estruturação de uma rede de 

informações em ambientes insalubres, ou seja, aquele ambiente que por alguma 

circunstância oferece risco ao profissional de saúde, mas como contribuir para novos 

estudos voltados a segurança das informações. O SAMU por ser uma unidade de 

urgência, onde se realizam diversos procedimentos médicos e de enfermagem seja 

dentro de uma pequena viatura, ou na residência do paciente ou até mesmo em via 

pública, torna o profissional que está atuando, vulnerável a diversos riscos, sejam 

eles biológicos como acidentes com materiais perfurocortantes, risco físico devido 

posicionamento nas ocorrências, riscos de acidente dentre outros (PEREIRA et.al., 

2017). 

Diante do cenário envolvendo qualidade no atendimento de usuários de 

saúde, emergiu a seguinte questão de pesquisa:  

“Qual a relevância de um sistema informatizado para gestão de indicadores 

de saúde em um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência?” 

“Qual a contribuição deste tipo de sistema para os profissionais da saúde?” 

Este questionamento motivou a busca por conhecimentos sobre o tema, 

visando a influência do uso de sistema de informação para uma gestão estratégica 

em uma unidade de terapia intensiva, voltada a segurança do paciente. 

Justifica-se tal tema devido a importância do controle de dados referente a 

qualidade do atendimento, objetivando e otimizando o tempo para os gestores e toda 

equipe multidisciplinar, sendo uma questão que precisa de mais estudos devido a 

problemática envolvida como infraestrutura tecnológica, dado sistema informatizado, 

financiamento, qualificação profissional e organização do processo. 

A importância do estudo não se dá somente para uma contribuição acadêmica, 

mas sim para uma eficiência na qualidade do atendimento prestado aos usuários de 

saúde, garantindo sua segurança e do profissional de saúde. 
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Como limitante para a referida pesquisa, seria o fato de que para dados mais 

concretos seria necessária uma pesquisa de campos em outras unidades de serviço 

de atendimento a urgência que fazem uso de sistemas informatizados ou que 

queiram aderir a tal, como forma de colher dados que mostrem a importância de 

estudos envolvendo a gestão e o uso de informações que visem não apenas a 

facilidade na compilação de dados, mas sim uma segurança a equipe e ao paciente.  

 

 

1.1 Objetivo 
 

Desenvolver um protótipo de um aplicativo de gestão, utilizando indicadores de 

qualidade, com ênfase no profissional enfermeiro que atua no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.   

 

 

 1.2 Contribuição do Trabalho 
 

A justificativa para tal é que se faz necessário a estruturação de um aplicativo 

de gestão, onde constem informações que auxiliem os gestores da unidade de saúde 

pré-hospitalar a um rápido e preciso registro das ocorrências. 

Este aplicativo, otimizaria o tempo principalmente para a coordenação da 

unidade, uma questão que precisa de mais estudos devido a problemática envolvida 

como infraestrutura tecnológica, financiamento, qualificação profissional e 

organização do processo.  

Por fim, a ferramenta procura promover a profissional da saúde um suporte 

mais atualizado, moderno e completo, garantindo-lhe segurança durante suas 

condutas e principalmente, gerando mais sucesso na condução desses casos. O 

impacto perante a sociedade de um aplicativo como este, se dá no fato de que quanto 

mais precisos e claros os dados relacionados à saúde, mais benefícios ao usuário o 

sistema irá conferir. 
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O sistema informatizado aplicado na saúde, agrupam dados que podem 

contribuir para uma construção do saber, desenvolvimentos de novas técnicas e 

conhecimentos, além do fornecimento de dados que visem a geração de programas 

para aprimoramento em saúde (ARAUJO et.al., 2019). 
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2 O contexto e a realidade investigada  
 

 Emergências médicas caracterizam-se por problemas de saúde que 

necessitam de cuidados especializados de forma imediata para melhor prognóstico 

do paciente.  E dentre estas ações, está o atendimento pré-hospitalar através das 

unidades do SAMU – Serviço de atendimento móvel de Urgência, implantado em 

2003, um serviço gratuito, executado primariamente através de uma regulação médica 

na qual avalia via telefone 192 qual tipo de viatura será encaminhada para 

atendimento à vítima, sendo ela de suporte avançado de vida, na qual a equipe é 

composta por médico, enfermeiro e um condutor especializado em transporte de 

urgência e habilitado na categoria D, ou unidade de suporte básico, composta por um 

técnico de enfermagem e um condutor igualmente habilitado e capacitado (LIMA e 

CORGONZINHO, 2019) 

 Este serviço tem por objetivo chegar à vítima o mais precocemente possível, 

seja qual for o agravo que levou àquela pessoa a solicitar atendimento, como 

emergências clínicas, obstétricas, pediátricas ou traumáticas por exemplo. Este 

atendimento é dividido em suporte básico de vida e suporte avançado de vida.  

A importância de estudos voltados à área da saúde é de extrema 

funcionalidade. Não apenas o ambiente hospitalar, mas como o extra-hospitalar exige 

uma atenção por parte dos profissionais e gestores no que se refere a gerenciamento, 

tanto de recursos humanos quanto recursos materiais. Não apenas a assistência 

direta ao paciente irá fornecer subsídios para verificar se a atuação da enfermagem 

está sendo feita de maneira satisfatória, se há profissionais em número adequado 

entre outros indicativos. Logo, por ser o local onde os pacientes demandam uma maior 

atenção, e uma assistência direta, o risco de ocorrência de erros é eminente. Barra 

et.al., (2014), mostra através de seu estudo, que o registro eletrônico de dados 

relacionados ao paciente, permite um melhor acompanhamento deste e uma 

otimização do serviço do profissional em saúde. 

 O uso de indicadores, aliados a recursos tecnológicos, refletem positivamente 

em vários aspectos, tais como fornecimento de dados à equipe multidisciplinar, taxas 
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de mortalidade, natalidade, transferências, tempo de permanência hospitalar, 

racionalização de custos entre outros. O estudo utilizou de sistemas de alerta, ou seja, 

com os indicadores informatizados, e ao atingir este limite, o sistema mostra em 

espécie de alerta para notificar este profissional de forma a chamar sua atenção 

(BARRA et.al., 2014). 

 Para implantação do aplicativo de gestão, serão utilizados os indicadores 

previstos na Portaria 1.010 de 21 de maio de 2012 do Ministério da Saúde que são o 

número total de ocorrências durante o período de 24horas, o tempo em média de uma 

ocorrência, desde seu chamado ao atendimento ao paciente, o motivo dos 

acionamentos, o perfil dos pacientes atendidos e a localização em que são realizados 

mais chamados de urgência. Segundo o Ministério da Saúde, há outros indicadores 

que podem ser utilizados, porém no referido estudo e com relação ao local em que 

será possivelmente implantado o aplicativo, cabem a utilização dos dados em questão 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 O uso de aplicativos na área da saúde não é algo exclusivo do Brasil, pelo 

contrário, pesquisa nas literaturas de outras nações mostram que o uso deste tipo de 

tecnologia vem crescendo a nível mundial no que se refere a saúde.  

 O uso de Tecnologias de Informações e Comunicação (TIC) e concomitante 

acesso à internet móvel, influencia a disseminação de dados e informações de 

maneira mais rápida e de fácil acesso a todos. Um exemplo deste na saúde se dá com 

o advento da Telemedicina, ou Telessaúde no Brasil, fornecendo uma informatização 

e integração entre os serviços de saúde. Um dos profissionais de saúde que são mais 

favorecidos com este tipo de mecanismo é o profissional enfermeiro, por ser este na 

maioria das vezes responsável pela liderança e coordenação da unidade de saúde, 

acumulando diversas funções e precisa de meios para auxiliar suas atividades diárias 

(ALMEIDA et.al., 2022). 

 A utilização do termo Telessaúde vem crescendo ao passo que a tecnologia se 

inova continuamente. Este refere-se a todo espectro de atividade usada para prestar 

cuidados de saúde a distância, sem o contato presencial com o paciente. Recebendo 

a denominação de Telemedicina, esta pode ser feita através de consultorias em 
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saúde, de confirmação de diagnósticos onde um profissional pode ter contato com 

outro profissional especialista para se ter certeza de um diagnóstico, ou através 

mesmo de sistemas de regulação, como ocorre no SAMU através de um contato via 

telefone entre o usuário que solicita atendimento ou orientação e um profissional 

médico que irá auxiliar um primeiro atendimento ou uma orientação sobre conduta a 

ser tomada (SUN et.al., 2022) 

 O auxílio nas tomadas de decisão por parte do uso de tecnologias pode ocorrer 

na forma de diversos tipos de sistemas, tais como prontuário eletrônico, agendamento 

eletrônico, e até mesmo utilização de aplicativos/software acessíveis em dispositivos 

móveis. Almeida et.al., 2022 cita o aplicativo DigiSUS voltado ao usuário dos serviços 

do SUS onde este pode ter acesso a diversos dados como lista de medicamentos, 

vacinas, exames dentre outros. Logo, não se exclui a necessidade do contato 

presencial entre paciente e equipe de saúde, mas sim contribui para que o paciente 

tenha acesso a dados que lhe são pertinentes. No referido estudo, mostra-se o desejo 

por parte dos enfermeiros para a implantação de um aplicativo que forneça estas 

informações, devido o referido estudo apenas citar o protótipo do aplicativo (ALMEIDA 

et.al., 2022) 

 Sá et.al., (2018) em seus assuntos abordou o uso de aplicativo de saúde 

voltado aos cuidados paliativos de pacientes, ou seja, cuidados daquele paciente que 

está diagnosticado com uma enfermidade que não tem cura. O aplicativo em si foi 

desenvolvido com apoio de uma equipe multidisciplinar em 2016 em um Hospital em 

Portugal, que recebeu o nome de “Cuidados paliativos” mesmo. O aplicativo em si foi 

desenvolvido para atuar em sistemas Android, IOS e Windows Fone. Ele concluiu que 

com a utilização do referido aplicativo pode-se ter um controle dos sintomas e da 

condição funcional do paciente por meio das escalas fornecidas pelo aplicativo. 

 Outro exemplo de desenvolvimento de protótipo a nível internacional, 

desenvolvido no Chile utilizando como parâmetros protocolos para serem utilizados 

na equipe a fim de se evitar erros no preparo e administração de medicamentos. 

Neste, os profissionais terão rápido acesso a protocolos com cuidadoso a serem 

realizados a fim de se evitar erros na realização de um medicamento. No referido 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 
©2019 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      

 
 

estudo, foi elaborado um protótipo e concluindo que a sua implementação seria de 

grande importância para o desenvolvimento profissional. Porém, relata que estudos 

como este e no que se refere a uso de tecnologias inovadoras, é necessário 

capacitação de toda equipe antes de uma aplicação prática (MISIAK CALDAS et.al., 

2020). 

 A Pandemia por infecção do COVID 19, foi responsável por um crescimento 

exponencial no uso da telemedicina, devido a necessidade eminente do isolamento 

social. Com isto, instituições de saúde se viram na necessidade de investimentos em 

tecnologias de informações, concomitantemente a este, ações por parte do Ministério 

da Saúde visam a padronizar e regulamentar estas ações e suas particularidades. 

Estudo de Sun et.al., 2022 mostram o crescimento do uso da internet em 

estabelecimentos de saúde durante a pandemia, ressaltando que este uso no âmbito 

de saúde teve inicio regulamentado em 2007 através de tele consultoria, porém 

apenas em 2020 a teleconsulta foi oficialmente regularizada (SUN et.al., 2022) 

 Seja qual for o indicador utilizado, ou o setor em que são implementados, seu 

controle diário é fundamental para o gestor de uma unidade de Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, não apenas pelo fato de otimizar seus dados de 

maneira rápida e precisa, mas como também fornece dados para prestação de contas 

ao município sobre sua atuação, fornece dados para comprovação de ocorrências e 

a necessidade ou não de mais investimentos em recursos materiais e humanos, 

auxilia o gestor de maneira objetiva a visualização da resposta do atendimento de sua 

equipe, dentre outras finalidades.  
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3 Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade 
 

 

Os custos para desenvolvendo de um aplicativo móvel dependem de um pro-

gramador ou desenvolvedor de aplicativo, com isto pode-se ter diferenças de orça-

mentos. Além disso será necessário um custo mensal a depender dos servidores ne-

cessários e uma publicação deste instrumento. Para seu desenvolvimento, pode-se 

contratar uma empresa para construção ou profissional freelancer, e ainda levar em 

consideração o programador, se será Android, IOS, Desenvolvedor Web dentre ou-

tros. O tempo para o desenvolvimento de aplicativos, está diretamente proporcional 

às suas funcionabilidades. Ou seja, quanto mais informações for necessário conter 

neste aplicativo, maior será o tempo demandado para tal. Os valores encontrados em 

literaturas variam de R$ 1.000,00 à R$ 8.000,00. Estes custos irão depender da com-

plexidade do aplicativo e de quais ferramentas serão necessárias (BATISTA, 2018). 

 Com isto foram selecionados os artigos abaixo listados para demonstrar a 

importância do uso de aplicativos e sua relação com o ambiente da saúde. Foram 

excluídos os artigos não relacionados ao tema, que estavam em outro idioma, e que 

tenham mais de 10 anos de publicação. 

 Para a construção dos algoritmos, realizou-se uma revisão integrativa da 

literatura, junto às bases de dados das Ciências da Saúde, do website da Scientific 

Eletronic LibraryOnline (SCIELO) e de outras bases de dados de artigos científicos.  

Para seleção das publicações a serem incluídas na revisão, foram adotados 

como critérios de inclusão dois eixos básicos:  

1) apenas estudos primários que tivessem ligação direta à temática;  

2) estar disponível na íntegra, pois a intenção era compilar todos os estudos 

que atendessem aos critérios estabelecidos.  

Foram excluídos os capítulos de livros, teses, dissertações, monografias, 

relatórios técnicos, trabalhos de referência e artigos que, após leitura do resumo, não 

convergiam com o objeto de estudo proposto, além das publicações que se repetiram 

nas bases de dados e biblioteca virtual. 
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Após leitura dos resumos, foram selecionados artigos que descreviam os 

descritores escolhidos. A partir deste levantamento, foram criados os algoritmos 

voltados para aplicativo que fosse capaz de suprir e complementar aos profissionais 

da saúde quanto a indicadores de qualidade voltados a atuação gerencial. 

 

Fluxograma 1 – Fluxograma dos resultados obtidos na busca de artigos científicos 

por meio da revisão integrativa da literatura para a construção do protótipo 
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Os principais estudos relevantes ao tema estão abaixo discriminados. 

Importante ressaltar que as pesquisas foram classificadas segundo os níveis de 

evidências conforme estudo de Mendes et.al., 2008, detalhado no quadro a seguir: 

 
 
Quadro 1: Sistemas de classificação de artigos científicos baseados em níveis de 

evidências.  

 

NÍVEL EVIDÊNCIA 

 
 
I 

Evidências derivadas de revisão sistemática ou meta-análise de 
todos relevantes ensaios clínicos randomizados controlados ou 
provenientes de diretrizes clínicas baseadas em revisões 
sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados. 

II Evidências oriundas de pelo menos um ensaio clínico randomizado 
controlado bem delineado. 

III Evidências provenientes de ensaios clínicos bem delineados sem 
randomização. 

IV Evidências obtidas de estudos de corte e de caso-controle bem 
delineados. 

V Evidências derivadas de revisão sistemática de estudos descritivos 
e qualitativos. 

VI Evidências originárias de um único estudo descritivo ou qualitativo. 

VII Evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de 
comitês de especialistas. 

Fonte: Galvão, 2007. 
 

Quadro 2 - Características dos artigos selecionados por meio da revisão integrativa 

da literatura para a construção do manual. 2022 

 

Título 

Artigo 

Autor Ano 

Publicação 

Objetivo Nível 

Evidência 

Considerações 

Sistemas de 

alerta em 

um 

processo de 

Barra 

et.al. 

2014 Estabelecer 

associações 

entre dados e 

informações que 

V Estudo mostrou 

a importância de 

sistemas de 

alerta 
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enfermagem 

informatizad

o para 

Unidades de 

Terapia 

Intensiva 

integram um 

processo de 

enfermagem 

informatizado, 

indicadores de 

segurança e 

indicadores de 

qualidade do 

cuidado 

baseando-se em 

indicadores para 

prevenir 

ocorrência de 

eventos 

adversos, 

objetivando 

segurança do 

paciente. 

Cultura e 

clima 

organizacion

al para a 

segurança 

do paciente 

em 

unidades de 

terapia 

intensiva 

Santiago 

e Turrini 

2015 Avaliar a 

percepção dos 

profissionais de 

saúde sobre o 

clima e cultura 

de segurança do 

paciente em uma 

UTI 

III A opinião dos 

profissionais 

indica a 

importâncias de 

estudos 

voltados a 

segurança do 

paciente 

Indicadores 

de 

qualidade 

da 

assistência: 

Opinião dos 

enfermeiros 

gerentes de 

hospitais de 

Rossanei

s et.al. 

2015 Identificar a 

opinião dos 

enfermeiros 

gerentes de 

hospitais de 

ensino sobre a 

pertinência de 

indicadores de 

qualidade para 

IV Os profissionais 

valorizam os 

indicadores  

para 

gerenciamento 

de serviços de 

enfermagem, e 

relatam que 

estes 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 
©2019 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      

 
 

ensino gerenciar os 

serviços de 

enfermagem 

indicadores 

auxiliam nas 

tomadas de 

decisões 

visando melhor 

assistência ao 

paciente 

Desenvolvi

mento e 

validação de 

indicadores 

de boas 

práticas de 

segurança 

do paciente: 

Projeto 

ISEP-Brasil 

Gama 

et.al. 

2016 Desenvolver e 

validar 

indicadores de 

boas práticas de 

segurança do 

paciente para o 

contexto 

brasileiro 

V Uso de 

indicadores 

norteiam a 

gestão e 

qualidade da 

assistência em 

saúde 

Construção 

de um 

aplicativo 

digital para 

o ensino de 

sinais vitais 

Pereira 
et.al. 

2016 Descrever a 

etapa de criação 

de um aplicativo  

digital 

direcionado ao 

ensino de sinais 

vitais para 

acadêmicos de 

enfermagem 

IV Suporte 

interativo para 

formação dos 

estudantes de 

enfermagem e 

como sugestão 

a validação para 

aplicação 

prática. 
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Análise de 

indicadores 

gerenciais e 

assitenciais 

pós 

adequação 

de pessoal 

de 

enfermagem 

Quadros 

et.al. 

2016 Analisar 

indicadores 

assistencias e 

gerenciais após 

adequação do 

quadro de 

pessoal de 

enfermagem 

IV Adequação do 

quantitativo de 

profissionais da 

área da 

enfermagem 

repercute 

positivamente 

nos indicadores 

gerenciais e 

assistenciais e 

ajuda a 

qualificar o 

trabalho e 

proporcionar 

melhorias para 

equipe de 

enfermagem. 

A 

importância 

do núcleo 

de 

segurança 

do paciente: 

um guia 

para 

implantação 

em hospitais 

Silva 

et.al. 

2017 Apresentar a 

importância da 

implantação do 

núcleo de 

segurança do 

paciente em 

hospitais 

II Aplicação de 

protocolos 

voltados a 

segurança do 

paciente 

norteiam a 

qualidade na 

assistência 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 
©2019 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      

 
 

Adaptação e 

validação do 

Hospital 

Survey on 

Patient 

Safety 

Culture em 

versão 

brasileira 

eletrônica 

Andrade 

et.al. 

2017 Adaptar o 

instrumento 

Hospital Survey 

on Patient Safety 

Culture para o 

contexto 

brasileiro e 

validar um 

programa 

computacional 

que facilite a 

coleta e análise 

dos dados em 

hospitais com 

diferentes tipos 

de gestão 

II Importância do 

uso de sistema 

computacional 

para o controle 

de indicadores 

voltados a 

segurança do 

paciente 

 

 

 

 

 

 

Métodos 

para o  

desenvolvim

ento de 

aplicativos 

móveis em  

saúde: 

Revisão 

Integrativa 

da Literatura 

Barra 

et.al. 

2017 Identificar nas 

publicações 

nacionais e 

internacionais 

indexadas nas 

bases de dados 

os principais 

métodos 

adotados pelos 

pesquisadores 

para o 

II Estudo mostra 

que seja qual for 

o método 

empregado  

para 

desenvolviment

o de tecnologias 

voltadas a 

saúde, estes 

precisam ser 

estruturados  e 
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desenvolvimento 

de aplicativos 

móveis em 

saúde 

embasados em 

literaturas 

científicas. 

Tecnologia 

móvel para 

coleta de 

dados de 

pesquisas 

em saúde 

Pereira 

et.al. 

2017 Descrever o 

desenvolvimento 

do aplicativo de 

tecnologia móvel 

para coleta de 

dados em 

pesquisa de 

tempo e 

movimento  dos   

profissionais de 

saúde do 

Programa 

Estratégia da 

Família 

IV Registro seguro, 

possibilidade de 

utilização em 

diversas áreas 

Aplicativo 

móvel para 

o processo 

de 

enfermagem 

em uma 

unidade de 

terapia 

intensiva 

Araujo 

et.al. 

2019 Desenvolver e 

validar um 

aplicativo para o 

processo de 

enfermagem em 

unidade de 

terapia intensiva 

III Auxilio na  

tomada de 

decisão, 

registros 

objetivos e 

seguros, 

otimização do 

tempo da equipe 

de enfermagem 
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Caracterizaç

ão do SAMU 

em Santa 

Catarina 

Cunha 

et.al. 

2021 Avaliação do 

tempo resposta 

total do 

atendimento pré-

hospitalar de 

atendimento 

móvel de 

urgência 

III Observa-se que 

o tempo 

resposta é um 

dos principais 

indicadores para 

o SAMU, e que 

em muitas 

regiões ainda 

encontra-se 

mais elevado do 

que o esperado  

Análise do 

indicador 

tempo 

resposta do 

serviço de 

atendimento 

móvel de 

urgência 

(SAMU) 

Lima 

et.al. 

2022 Analisar o 

indicador tempo 

resposta do 

serviço de 

atendimento 

móvel de 

urgência, 

referente aos 

chamados para 

agravos clínicos 

e traumáticos  

III Evidência que o 

tempo resposta 

do serviço 

analisado no 

estudo em área 

urbana de 14,74 

minutos, ou 

seja, um índice 

ainda 

considerado 

insatisfatório 

para um 

atendimento 

pré-hospitalar 

Desempenh

o do serviço 

de 

Oliveira 

et.al. 

2022 Analisar a 

perspectiva de 

gestores e 

III Conforme o 

estudo o 

processo de 
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atendimento 

móvel de 

urgência na 

perspectiva 

de gestores 

e 

profissionais

: estudo Ed 

caso em 

região do 

estado de 

São Paulo, 

Brasil 

profissionais 

sobre o 

desempenho do 

SAMU na região 

do Grande ABC 

regulação foi 

entendido como 

espaço 

estratégico onde 

o tempo de 

envio da 

ambulância 

influencia nos 

casos. Ainda 

com relação a 

assistência a 

telemedicina 

torna o 

prognóstico 

melhor. 

 
Fonte: a autora 
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4 Plano de Desenvolvimento do Projeto  

 

 

Tratou-se de uma revisão integrativa, de abordagem qualitativa e aplicada na 

modalidade de produção tecnológica. O presente estudo visou a elaboração de um 

protótipo de aplicativo de gestão, utilizando-se de indicadores que norteiam um 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

Por se tratar de local onde a intensa rotina não permite a adequada coleta de 

dados com relação a indicadores de qualidade, faz-se necessário utilização de 

recursos que visem otimizar a coleta de informações para tomada de decisão por parte 

do profissional enfermeiro.  

Para o desenvolvimento do aplicativo, seguem-se as etapas: 

 
Primeira Etapa – Levantamento de conteúdo dos algoritmos    
 

Para a construção dos algoritmos, realizou-se uma revisão integrativa da 

literatura, junto às bases de dados das Ciências da Saúde, do website da Scientific 

Eletronic LibraryOnline (SCIELO), da Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciência da Saúde (LILACS), do National Library of Medicine-USA (MEDLINE), nos 

meses de março de 2021 à julho de 2022.  

Para seleção das publicações a serem incluídas na revisão, foram adotados 

como critérios de inclusão dois eixos básicos: 1) apenas estudos primários que 

tivessem ligação direta à temática; 2) estar disponível na íntegra, pois a intenção era 

compilar todos os estudos que atendessem aos critérios estabelecidos. Foram 

excluídos os capítulos de livros, teses, dissertações, monografias, relatórios 

técnicos, trabalhos de referência e artigos que, após leitura do resumo, não 

convergiam com o objeto de estudo proposto, além das publicações que se repetiram 

nas bases de dados e biblioteca virtual. 
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 A revisão integrativa da literatura foi incluída para a construção do aplicativo 

multimídia em plataforma móvel.  

 O estudo segue as etapas conforme fluxograma abaixo. 

 

Fluxograma 2 – Etapas para Construção do aplicativo de gestão baseado em 

indicadores de qualidade de um Serviço Móvel de Urgência 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Etapas para a construção do Aplicativo 

de Gestão baseado em indicadores de 

qualidade 

Etapa 1 - Diagnóstico Institucional – 
análise de indicadores utilizados no 

SAMU 

Etapa 2 - Levantamento do conteúdo 

Revisão integrativa da 
literatura 

Seleção do 
conteúdo 

Fechamento 
do conteúdo 

Etapa 3 – Formulação do aplicativo 

Protótipo Design e parte 
textual 

Esquematização 
das etapas 
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Segunda Etapa – Produção de Conteúdo 
 

Após leitura dos resumos, foram selecionados artigos que descreviam os 

descritores escolhidos. A partir deste levantamento, foram criados os algoritmos 

voltados para aplicativo que fosse capaz de suprir e complementar aos profissionais 

da saúde quanto a indicadores de qualidade voltados a atuação gerencial. 

Esta etapa envolveu o planejamento e a produção do conteúdo didático, a 

definição dos tópicos e redação dos assuntos, a seleção das mídias e o desenho da 

interface (layout). Optou-se pela utilização de textos, desenhos estruturados em 

tópicos e conectados por hipertextos (links). 

 

Terceira etapa - Construção do Protótipo 
 

 Como metodologia de desenvolvimento do aplicativo multimídia, optou-se pelo 

Design Instrucional Sistemático, que envolve uma proposta construtivista e consiste 

na ação intencional de planejar, desenvolver e aplicar situações didáticas específicas, 

incorporando mecanismos que favoreçam a contextualização. Este contempla etapas 

como análise, desenvolvimento, implementação e avaliação.   

O design Instrucional Sistemático faz-se necessário devido ao aumento da 

demanda por uso de tecnologias de informação e comunicação nas novas abordagens 

de metodologias de ensino. Principalmente no que se refere à educação online, que 

abrange não apenas o uso da internet nas salas de aula presenciais, mas como 

também o ensino remoto que foi crescendo nos últimos tempos. Em estudo de Filatro,  

Piconez (2004), abordam que na educação on-line, o design instrucional se dedica a 

planejar, preparar, projetar, produzir e publicar textos, imagens, gráficos, sons e 

movimentos, simulações, atividades e tarefas ancorados em suportes virtuais, 

contribuindo para uma nova modalidade de ensino, em que o aluno também possui 

certa autonomia nas pesquisas.  

A análise das necessidades de aprendizagem, determina o desenvolvimento e 

design do que será abordado no ensino, implementando a proposta de design 

instrucional e posterior avaliação. Neste modelo a participação do aluno torna-se mais 
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ativa (FILATRO, PICONEZ, 2004). 

A opção pelo modelo de design instrucional, remete a ideia de o mesmo pro-

porcionar a metodologia ativa, ou seja, em ambiente acadêmico por exemplo onde o 

aluno pode ser dinâmico na aula, trazendo para o aplicativo, o usuário será atuante 

na inserção dos dados e na manipulação dos mesmos. O design instrucional realiza 

análise das necessidades do ambiente, seja este educacional ou empresarial. Este 

permite uma melhoria na qualidade das mídias, adota formas mais flexíveis de conte-

údo, com isto viabilizando formas mais rápidas sem perda da qualidade. 

A obtenção de informações em tempo hábil, conduzem o design instrucional a 

um melhor atendimento para instituição, pois orienta e norteia diversas direções para 

diferentes situações impostas, auxiliam em treinamentos, ajudam a identificar proble-

mas logo que acontecem favorecendo tomada de decisões mais rápidas e facilitam 

elaborações de estratégicas em tempo hábil.  

Com o auxílio da metodologia do design instrucional, baseando-se na 

abordagem do mesmo, a análise do design foi realizada a partir de artigos nas 

literaturas envolvendo tecnologias de informação com base na utilização de 

dispositivo móvel utilizados na área da saúde. Após este, o desenvolvimento foi 

realizado através da estruturação de um modelo de aplicativo (ROMISZOWISCK, 

2004). 
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5 Análise e proposta de intervenção  
 

 

O SAMU é um serviço que engloba o atendimento ao paciente fora do ambiente 

hospitalar, sendo este feito desde o momento em que a população aciona o serviço 

através de ligação telefônica no número 192, até o atendimento da equipe na 

residência, ou via pública e pós encaminhamento ou não à uma unidade de referência.  

 O aplicativo em desenvolvimento seguirá algumas etapas como a abertura do 

aplicativo (App) pelos autores do mesmo e o ícone de INÍCIO para os profissionais 

acessarem todo o conteúdo disponível. Ressaltando-se que após análise da literatura 

sobre a construção de um aplicativo incluindo custos para tal, observou-se que é viável 

o desenvolvimento deste (Apêndice 1) 

 Após, o profissional poderá seguir dois caminhos. O primeiro seria um novo 

processo no qual irá inserir os dados relacionados ao seu expediente. E em outra aba 

ele poderá conferir os dados armazenados e o gráfico de indicadores formados com 

as informações dele e de seus colegas. 

 A cada indicador, seja ele com relação ao número de ocorrências, tempo total 

que perdura uma ocorrência desde seu acionamento, o motivo pelo qual foi acionado 

o serviço, o perfil dos pacientes e o local da ocorrência, serão abertas telas para que 

o profissional enfermeiro tenha acesso de maneira rápida e precisa.  

O uso de indicadores, aliados a recursos tecnológicos, refletem positivamente 

em vários aspectos, tais como fornecimento de dados à equipe multidisciplinar, taxas 

de mortalidade, natalidade, ocupação de leitos, tempo de permanência hospitalar, 

racionalização de custos entre outros. O estudo utilizou de sistemas de alerta, ou seja, 

com os indicadores informatizados, estrutura-se dados de referência, e ao atingir este 

limite, o sistema mostra em espécie de alerta para notificar este profissional de forma 

a chamar sua atenção (BARRA et.al., 2014).  

 O uso de indicadores qualifica o profissional enfermeiro e permite uma tomada 

de decisão precisa e com respaldos. Porém, para se ter a fidelidade dos dados, é 
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necessário que a coleta deste seja feita de maneira correta, objetiva e diária 

(ROSSANEIS, et.al., 2015). 

 No estudo de Santiago e Turrini (2015), dois instrumentos que abordam 

diversos itens a respeito da assistência ao paciente foram respondidos pelos próprios 

profissionais da saúde. Nele é possível verificar a influência de diversos itens, dentre 

eles o ambiente e os equipamentos na assistência. Um dos componentes que 

abordam os referidos instrumentos, diz respeito ao retorno que o profissional tem dos 

dados do paciente, por muitas vezes de difícil acesso, necessitando de várias 

estratégias tais como pesquisa em prontuário, passagem de plantão, busca em outras 

unidades dentre outros. Isto causa um desgaste na equipe, tanto físico quanto 

psicológico (SANTIAGO, TURRINI; 2015). 

A implantação de normas voltadas a segurança do paciente não deve ser um 

ponto facultativo nas instituições de saúde, mas sim ponto primordial a fim de se 

estabelecer normas e rotinas que visem minimizar danos em todo o processo de 

assistência ao paciente (SANTIAGO, TURRINI, 2015). 

A demanda de profissionais da área da enfermagem cresce em mesma 

proporção que aumentam os números de atendimentos nos ambientes hospitalares, 

com isso aumentando as responsabilidades e atribuições destes profissionais. O 

desenvolvimento de um aplicativo visando os indicadores assistenciais e gerenciais 

do estudo de Barra et.al. (2014), evidenciou diretamente estes dados, onde dentre 

outros indicadores o número de afastamentos médicos, o elevado número de horas 

extras, excesso de trabalho entre outros, não apenas voltado ao profissional de 

saúde, mas como ocorrência de eventos adversos ao paciente em decorrência do 

cansaço e excesso de trabalho. O acompanhamento dos indicadores colabora para 

quantificar o número correto de trabalhadores que devem atuar em cada unidade, 

evitando sobrecarga (QUADROS et.al., 2016). 

Criação de núcleo de segurança do paciente, citada em estudo de SILVA et.al., 

(2017), mostra a importância de se ter protocolos voltados a segurança do paciente. 

Neste, fala-se da relação direta entre segurança do paciente e a qualidade da 

assistência prestada ao usuário de saúde. 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 
©2019 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      

 
 

A Organização Mundial de Saúde tem um conjunto de metas voltadas a 

segurança do paciente, que funcionam como protocolo para ações a serem 

implantadas pelas unidades de saúde, que são: 

- Identificação de forma correta dos pacientes; 

- Busca de melhorias para comunicação entre a equipe multidisciplinar de forma 

mais eficaz; 

- Controle de medicações de alta vigilância; 

- Cirurgia segura (abordando local de intervenção correto, procedimento correto 

e paciente correto) 

- Reduzir riscos de infecções através da correta higienização das mãos; 

- Redução de lesões por pressão (SILVA et.al., 2017). 

A implantação de núcleos como o citado, necessita de preparo dos profissionais 

e uma infraestrutura em conjunto com a instituição. Com base no artigo, e na 

abordagem do estudo, a utilização de indicadores, tendo como base a segurança do 

paciente, deve ser utilizado em todas as unidades de saúde. E o estudo busca facilitar 

e otimizar este controle através de sistemas informatizados, que fornecem estes 

dados de maneira mais precisa, e pode proporcionar ao gestor, gráficos de controle e 

comparativos por período (SILVA et.al., 2017). 

As intervenções dos profissionais em saúde são registradas a todo momento, 

porém devido a demanda de profissionais e fluxo de alteração destes em diversos 

setores, as informações muitas vezes se desencontram. Pereira et.al 2017, 

desenvolveu em seus estudos um aplicativo voltado as intervenções de cuidado direto 

e indireto perante os pacientes. Realizados testes e desenvolvimento do mesmo 

mediante as atividades relatadas pelos profissionais. O aplicativo apresentou maior 

segurança nos registros das intervenções realizadas pelos profissionais de saúde, 

concluindo que utilização de dispositivos móveis podem auxiliar no monitoramento, 

diagnósticos e auxílio na tomada de decisão. 

A seleção e implantação dos indicadores sofrem variação conforme a 

necessidade e realidade da instituição. A abordagem destes deve seguir a demanda 

do local a ser implantado. Como por exemplo, o citado em Gama et.al. (2016), aborda 
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indicadores voltados a abordagem gerencial da estrutura e qualidade. Ele aborda os 

indicadores divididos em grupos: Criação e manutenção de cultura de segurança, 

comunicação e atenção dos profissionais envolvidos, adequação da capacidade do 

serviço às necessidades, gestão de medicação, prevenção de infecções relacionados 

ao serviço de saúde, rotinas práticas em locais específicos (como centro cirúrgico por 

exemplo). 

O processo de implantação de sistema de gestão, seja este em forma de 

software ou aplicativo, é composto de diversas etapas. Análise do contexto da 

instituição, normas e rotinas, público-alvo, abordagem, entre outros. Um programa 

informatizado facilita a coleta, análise e tabulação de dados, diminuiu custos, permite 

um melhor monitoramento dos dados voltados a segurança do paciente entre outros. 

Mas é preciso para sua implantação um engajamento por parte dos gestores devido 

à limitantes como custo financeiro com material e treinamento de recursos humanos. 

Fato este que se estudado, pode-se encontrar um denominador comum, ocasionando 

melhorias e redução de custos à instituição (ANDRADE et.al., 2017). 

As unidades de saúde para um correto funcionamento, necessitam de uma 

gestão estratégica baseada em seus indicadores, principalmente em relação a 

atuação em pacientes que necessitam de cuidados intensivos. Sejam estes voltados 

aos profissionais, como desempenho, absenteísmo, acidentes ocupacionais entre 

outros, como aqueles voltados aos pacientes como tempo de internação, tempo em 

uso de ventilação mecânica, acometimento de infecções dentre outros (ROSSANEIS, 

et.al., 2015). 

A utilização de indicadores voltados a gerenciamento em saúde, principalmente 

por parte da equipe de enfermagem, vem em constante crescimento, proporcionando 

identificar as necessidades de possíveis intervenções, melhorias no desempenho e 

na qualidade da assistência como um todo. Conforme Rossaneis et.al.(2015), os 

próprios profissionais afirmam o quanto se faz importante a correta utilização e análise 

dos indicadores voltados a qualidade da assistência, porém se feito periodicamente, 

obtendo-se os dados de forma clara objetiva e de maneira legítima, fato este apontado 

como a principal dificuldade para sua implantação. 
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A segurança do paciente, qualidade da assistência e bem-estar do profissional 

estão intimamente ligados. E todo este contexto engloba também o ambiente em que 

trabalha, sua rotina exaustiva, dupla jornada de trabalho, falta de materiais entre 

outros. Em artigos encontrados em literatura, pode-se dizer que o ambiente contribui 

de maneira fundamental na produtividade do profissional. Seja qual área for, o 

profissional com condições de trabalho adequadas, materiais e equipamentos 

corretos, atua de maneira mais tranquila e com maior eficiência (SOUSA et.al., 2012). 

O gestor da unidade e é responsável por gerir e controlar recursos, bens e 

serviços que são de interesse e de direito de toda instituição e em especial seu cliente, 

tendo em vista que este, é seu principal mantenedor. Visando primeiramente, 

desenvolver pessoas e torná-las capacitadas para exercer a atividade que assim se 

encaixa ao seu perfil e buscando busca meios e estratégias de fazer com que os 

colaboradores que se encaixam em determinada área se sintam motivados durante 

toda a execução do serviço (SOUSA, et.al., 2012). 

Um dos principais motivos de se abordar o sistema informatizado voltado para 

segurança do paciente, é o fato de que registros eletrônicos são precisos, objetivos, 

claros e de fácil acesso a todos os membros da equipe, de modo a viabilizar o 

atendimento respaldado em aspectos éticos e legais, minimizando possíveis riscos de 

eventos adversos. Este tipo de registro aperfeiçoa todo o processo de gestão nas 

unidades de saúde, otimizando a tomada de decisão (SOUSA, et.al., 2012). 

A utilização de ferramentas tecnológicas, principalmente na área da 

enfermagem vem crescendo em proporção direta às iniciativas por parte destes 

profissionais na busca de desenvolvimento de novas técnicas e novos conhecimentos. 

A utilização de aplicativos por exemplo, deve ser capaz de auxiliar o profissional no 

desempenho do processo de enfermagem, promovendo uma melhor qualidade em 

seu atendimento com segurança principalmente para si e sua equipe (ARAÚJO et.al., 

2019). 

O atendimento pré-hospitalar, considera-se todo atendimento ao paciente fora 

do ambiente hospitalar. Com isto, surge-se a necessidade de implantação do Serviço 

Móvel de Urgência – SAMU, regulamentando esta assistência. Com isso, normatiza-
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se a regulação médica e fluxos de atendimento. Como todo processo que envolve 

saúde, o SAMU também precisa ser avaliado através de deus indicadores. E um dos 

mais utilizados segundo estudo de Silva e Nogueira, 2012 é o tempo resposta das 

ocorrências (SILVA, NOGUEIRA; 2012). 

O processo que envolve o SAMU pode ser fragmentado em três principais 

eixos. O primeiro seria sistema de Regulação. Neste, o pedido para atendimento 

médico é recebido primariamente por uma equipe de técnico auxiliar de regulação 

médica – TARM. Este é o primeiro contato que o solicitante tem com o atendimento 

192, onde são fornecidas as informações referentes à vítima e ao local onde ocorreu 

o agravo. Logo após este primeiro contato, o médico regulador irá atender o solicitante 

e com dados mais precisos classificar a ocorrência e determinar ou não o envio da 

viatura, e sendo esta enviada, qual a caraterização da mesma, suporte básico ou 

suporte avançado. O segundo momento seria a assistência na cena da ocorrência. 

Neste caso, ocorre o atendimento médico ou de enfermagem com o paciente. Nesta 

situação, as decisões devem ser feitas com agilidade e rapidez priorizando o melhor 

prognóstico desta vítima, seja qual for o motivo de seu chamado. As viaturas possuem 

todo o aparato de materiais e medicamentos para qualquer tipo de atendimento. No 

mesmo estudo, constatou-se que o momento da telemedicina também é considerado 

assistência, uma vez que o médico auxilia aquele solicitante a realizar os cuidados 

necessários até o envio da viatura ou não, como por exemplo iniciar manobras de 

ressuscitação cardiopulmonar em casos de parada cardiorrespiratória ou até mesmo 

uma orientação em caso de um mal-estar. E o último momento seria a gestão e 

articulação em rede, eixo este responsável pela organização do serviço e articulação 

com demais instituições de saúde. Neste são feitas as ações como financiamento de 

recursos materiais e humanos, treinamentos de equipes, avaliação contínua do 

serviço a fim de se verificar o nível de qualidade entre outros. Este estudo evidenciou 

a importância da padronização nos dados fornecidos pelo SAMU para equipe gestora. 

(OLIVEIRA et.al., 2022). 

No estudo de Oliveira et.al., 2022, observou-se uma média de tempo resposta 

maior para ocorrências envolvendo urgência clínica em pacientes adultos, dentre elas 
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com destaque para as cardiopatias como dor isquêmica, infarto agudo do miocárdio e 

insuficiência cardíaca, pneumopatias como doença pulmonar obstrutiva crônica, 

edema agudo de pulmão e doenças respiratórias, crises de hipertensão arterial, crises 

de hipoglicemia ou hiperglicemia dentre outras. 

O tempo resposta, é o principal indicador do SAMU, uma vez que quanto mais 

precocemente a equipe chega para o atendimento ao paciente, seja este em sua 

residência ou em via pública, melhor seu prognóstico. Este tempo resposta portanto, 

é caracterizado pelo tempo transcorrido desde a recepção do chamado telefônico via 

192 (telefone do SAMU) em uma central de regulação médica na qual irá triar esta 

ocorrência e liberar a equipe qualificada para tal atendimento, seja esta equipe de 

suporte básico (composta de técnico de enfermagem e socorrista condutor da viatura) 

ou suporte avançado (composta de enfermeiro, médico e socorrista condutor da 

viatura) até o momento da chegada da equipe na ocorrência (CUNHA et.al., 2021). 

Com relação ao tipo de ocorrência de maior índice, estudos de Cunha et.al., 

(2021), relatam que acometimento clínico em adultos é o chamado de maior 

incidência. Podendo este fato ser consequência da dificuldade de agendamento de 

consultas na rede básica de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS. Dentre estas 

ocorrências, pode-se citar cardiopatias, afogamento, queimaduras entre outros 

(CUNHA et.al., 2021). 

O perfil do paciente atendimento pelas equipes, não há uma diferença 

considerável entre sexo feminino ou masculino conforme estudo de Cunha et.al., 

(2021). A particularidade que se destaca com relação a este perfil, é que o sexo 

masculino por ser a população que menos recorre a médicos, têm mais probabilidades 

de ocorrências principalmente clínicas. Já com relação a idade, a população 

denominada ativa, ou seja, de 20 a 59 anos aparecem em maior índice no referido 

estudo.  

Aplicativos devem ser considerados uma ferramenta que visa documentar as 

ações do enfermeiro e apoio em suas tomadas de decisões. Para a documentação do 

processo de enfermagem, a base de dados informatizada é mais precisa, tem maior 

visibilidade e de maneira objetiva. 
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Com as dificuldades encontradas pela equipe de saúde na operacionalização 

de processos dentro do ambiente pré-hospitalar, a informatização de dados auxilia 

não apenas na otimização do tempo, mas como também na correta execução de 

registros e melhoria dos processos. E com isto, o uso de aplicativos vem crescendo 

no ambiente da saúde, tendo como principal objetivo sempre a melhoria da qualidade 

na assistência. Visando que o aplicativo apresenta vantagens além do simples uso de 

um computador, como acessibilidade, facilidade e praticidade de uso, melhoria das 

comunicações entre a equipe multidisciplinar e fornecimento de informações 

necessárias ao gestor, o desenvolvimento de um aplicativo e sua validação é se 

extrema importância. 

 

Impacto para a sociedade 

 Por fim, a ferramenta procura promover ao profissional da saúde um suporte 

mais atualizado, moderno e completo, garantindo-lhe segurança durante suas 

condutas e principalmente, gerando mais sucesso na condução desses casos. O 

impacto perante a sociedade de um aplicativo como este, se dá no fato de que quanto 

mais precisos e claros os dados relacionados à saúde, mais benefícios ao usuário o 

sistema irá conferir. 

O sistema informatizado aplicado na saúde, agrupam dados que podem 

contribuir para uma construção do saber, desenvolvimentos de novas técnicas e 

conhecimentos, além do fornecimento de dados que visem a geração de programas 

para aprimoramento em saúde (ARAUJO et.al., 2019). 
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6 Conclusões 
 

O Serviço de atendimento móvel de urgência da cidade de 

Guaratinguetá/SP/Brasil, local selecionado para busca de dados para 

desenvolvimento do aplicativo, é referência na região do Vale do Paraíba devido aos 

aparatos tecnológicos existentes em suas viaturas. Porém, mesmo com todos os 

equipamentos de alta complexidade, a quantificação dos indicadores de qualidade é 

realizada manualmente.  

Visto esta necessidade de informatização de dados gerenciais, este estudo 

objetivou o protótipo de um aplicativo de gestão baseado em indicadores de qualidade 

a ser utilizado em um serviço de atendimento móvel de urgência segundo design 

instrucional. 

O aplicativo desenvolvido denominado IndicaHelp, irá fornecer através dos 

indicadores citados no estudo, os gráficos referentes a cada um deles, e ficará 

disponível para consulta a qualquer momento para o profissional que realizar 

previamente o seu cadastro, de maneira rápida e objetiva (Apêndice 1). 

O aplicativo fornece apoio ao profissional no gerenciamento de sua unidade, 

tanto à nível de dimensionamento de profissionais, quando a verificação da demanda 

de sua unidade. 

Após análise da literatura, observa-se que uso de aplicativos vêm crescendo à 

nível da saúde, e só contribuindo para otimização do serviço na saúde, em especial 

da equipe de enfermagem, responsável direta pela gerência do ambiente hospitalar. 

Porém no que se refere atendimento em unidades móveis como o SAMU, há poucos 

estudos envolvendo informatização e indicadores de qualidade. 

Sugestão para estudos futuros, a validação do instrumento em unidade se 

Serviço Móvel de Urgência como ferramenta de auxílio ao enfermeiro na quantificação 

dos indicadores de sua unidade, fornecendo de maneira rápida e objetivo no seu 

aparelho móvel subsídios para tomada de decisão, tais como treinamento de 

atendimento de ocorrências mais solicitadas, aperfeiçoamento dos profissionais no 
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perfil de pacientes mais acometidos nas ocorrências e até mesmo mudança na 

localização da base de regulação das viaturas para local onde há maior probabilidade 

de ocorrências mediante os gráficos fornecidos em tempo real pelo aplicativo 

desenvolvido.  
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Apêndice 1 
 

ESTRUTURAÇÃO DO APLICATIVO DE GESTÃO  
 

Aplicativo 
 

 O nome estabelecido para o APP foi INDICA HELP, esta opção foi pensada na 

facilidade de pronúncia, memorização e localização na rede mundial de 

computadores, e indica a essência do aplicativo que é voltado a indicadores de 

qualidade (Figura1). 

            

Figura 1 – Tela inicial do aplicativo 
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Após, o profissional poderá seguir dois caminhos. O primeiro seria um novo 

processo no qual irá inserir os dados relacionados ao seu expediente. E em outra aba 

ele poderá conferir os dados armazenados e o gráfico de indicadores formados com 

as informações dele e de seus colegas. Porém primeiramente ele fará seu cadastro 

de dados pessoais para posterior login (Figura2). Este cadastro pessoal contará com 

nome, categoria profissional, número do registro no conselho e data. Nas demais 

utilizações do aplicativo, não será necessário cadastrar os dados novamente pois ele 

já ficará registrado na base de dados do aplicativo, mesmo que mude o aparelho 

móvel. Este login, ficará com os dados armazenados através de uma senha criada 

pelo usuário onde ele poderá acessar várias vezes (Figura 3).  

 

 

Figura 2 – Tela de cadastro para login 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 
©2019 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      

 
 

 

 

 

Figura 3 – Tela de login 
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Inserindo um novo processo 

 

 Na tela principal, a ideia é ter a possibilidade de inserir “Processos de 

Gerenciamento”, no qual ficarão armazenados no aplicativo os dados relativos à 

aquele processo de indicador inserido. Para a inserção de um novo processo, deve 

usar a aba “Novo Processo” (Figura 4). 

 

Figura 4 – Processos de gerenciamento 
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Em novo processo, o profissional deverá colocar no dia o número de 

ocorrências no dia, e este campo pode ser alterado em qualquer momento do dia. 

Esta estatística irá gerar gráfico diário no qual qualquer profissional autorizado e que 

tenha acesso ao aplicativo pode consultar os dados obtidos (Figura 5) 

 

Figura 5 – Indicador número de ocorrências em 24 horas 
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Nesta tela, será possível a inserção de tempo do chamado, ou seja, o tempo 

levado entre a abertura do chamado pela central telefonica do 192 até o atendimento 

da equipe no local da ocorrência, o mesmo irá calcular o tempo em que a ocorrência 

levou no total. Será diferenciado conforme cada viatura, USB unidade de suporte 

básico de vida ou USA – Unidade de Suporte Avançado de vida (Figura 6) 

 

Figura 6 – Indicador Tempo Resposta 

  

 

 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

 
©2019 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      

 
 

No aplicativo, terá uma aba onde será aberta os principais motivos de 

chamados de ocorrências, conforme o grupo da patologia que levam um solicitante a 

acionar auxílio de uma unidade móvel de urgência. Os motivos das ocorrências ficarão 

armazenados e o profissional apenas irá alimentar o dado (Figura 7) 

 

Figura 7 – Indicador Motivo de ocorrências 
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Após colocar motivo, o profissional consegue inserir número de pacientes 

atendidos na ocorrência, colocando a idade para traçar um quantitativo de perfil de 

atendimento (Figura 8) 

                                               

 

 

Figura 8 – Indicador de Perfil dos pacientes 
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Outra aba que o aplicativo irão fornecer é a localização da ocorrência, a fim de 

se ter um parametro dos locais de maior acometimento de ocorrências e determinar 

possíveis áreas de risco (Figura 9) 

 

Figura 9 – Indicador de Localização da ocorrência 
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Este, dentre outros indicadores, podem ser utilizados em conjunto com demais 

níveis de atenção em saúde e Secretaria de Saúde, verificando áreas que necessitam 

de atenção. A opinição do usuário do SAMU é essencial para se avaliar o bom 

funcionando da instituição, ou até mesmo parque sejam pontuadas questões para 

melhoria do processo. Logo, o indicador de avaliação do atendimento da equipe é de 

extrema importância e funcionalidade (Figura 10). 

 

Figura 10 – Indicador de satisfação do usuário do serviço 

 

Os dados dos pacientes não são de importância a este contexto de aplicativo 

diretamente, uma vez que este é voltado para área de gerenciamento, utilizando 

apenas de indicadores gerenciais, a fim de qualificar o perfil da instituição.  
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Processo já iniciado  

 

 Os dados já inseridos, ficam armazenados no aplicativo podendo ser 

consultados a medida que o profissional faz o login e terá acesso a gráfico de 

indicadores salvos. Nele constaram os dados atualizados de todos os indicadores, 

podendo até se realizar pesquisa pode período determinado. 

 A aba de gráficos, mostra em uma tela os tópicos dos gráficos de cada um dos 

6 indicadores utilizados no APP. Assim, o profissional pode optar por escolher qual 

indicador quer verificar o gráfico (Figura 11) 

 

Figura 11 – Gráficos por tópicos 
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 O primeiro dos gráficos apresentados é o de número de ocorrências em 24 

horas. Este gráfico fornece ao profissional uma média mensal no ano (Figura 12). 

 

Figura 12 – Gráfico de número de ocorrências 

 

  

 

 

O próximo gráfico, mostra o tempo resposta conforme cada viatura, USB 01, 

USB 02 e USA01 (Figura 13) 
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Figura 13 – Tempo resposta 

 

A tela onde mostra o motivo das ocorrências, é demonstrada através do gráfico 

de pizza, devido à quantidade de grupos de patologias englobadas no aplicativo 

(Figura 14). 

 

Figura 14 – Motivo dos Acionamentos 
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O perfil dos pacientes atendidos nas ocorrências do SAMU é dividido em 

feminino, masculino e infantil, apenas para se ter um parâmetro com relação a 

indicador de qualidade voltado ao paciente (Figura 15) 

 

Figura 15 – Perfil dos Pacientes 

 

A área que o SAMU atende engloba todo o Vale do Paraíba. A Regional de 

Guaratinguetá/SP/Brasil é responsável pela regulação das ocorrências das cidades 

de Pindamonhangaba, Moreira Cesar, Roseira, Aparecida, Potim, Lorena, 

Guaratinguetá, Piquete, Queluz e Bananal, todas localizadas no interior do Estado de 

São Paulo, região do Vale do Paraíba, Brasil. Logo, uma das telas do aplicativo mostra 

especificamente se a ocorrência da cidade de Guaratinguetá foi em área urbana, área 

rural ou a viatura foi apoiar uma ocorrência em algum município vizinho, no caso da 

viatura de suporte avançado (Figura 16) 
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Figura 16 – Localização das ocorrências 

 

E a última tela do aplicativo, corresponde ao último gráfico de indicador que é 

a pesquisa de satisfação do usuário do serviço de atendimento móvel de urgência, 

sendo este usuário aquele que recebeu atendimento da equipe de saúde onde será 

fornecido um link para avaliar como satisfatório ou não o atendimento prestado (Figura 

17). 
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Figura 17 – Pesquisa de satisfação 


