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Introdução: Universidade Federal do Rio Grande do Sul em projeto conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto 
alegre proporcionaram aos discentes bolsistas do programa PET Redes - Urgência e Emergência (PET RUE), experiências do 
mundo do trabalho na área de Urgência e Emergência, por meio de vivência observacional na nova sede do SAMU porto Alegre/RS. 
Objetivo: Relatar a experiência vivenciada, durante três meses, na sede do SAMU porto Alegre e o impacto em nossa trajetória como 
profissionais da saúde e futuros médicos. Relato de Experiência: em Porto Alegre/RS, o SAMU foi inaugurado em novembro de 1995, 
tornando-se, ao longo do tempo, ferramenta importante na atenção à urgência e emergência. Assim, proporcionar aos estudantes 
essa vivência, é de grande valia à construção do futuro profissional de saúde. As atividades foram propostas e coordenadas pelas 
preceptoras, as quais têm ampla experiência da Coordenação Municipal de Urgências (CMU) da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Porto Alegre e no próprio SAMU. Tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento do serviço, a logística, a 
regulação dos chamados e o deslocamento inicial das equipes aos locais de atendimento. Houve contato com as funções 
desenvolvidas pelos funcionários (atendentes, técnicos administrativos, enfermeiros e médicos) durante a regulação e o registro das 
informações recebidas nos chamados. Participaram ativamente, também, de campanhas contra os trotes telefônicos ao SAMU, com 
desenvolvimento de material educativo que foi distribuído nas escolas do município. Ademais, tomaram conhecimento do 
funcionamento da logística de saúde, promovida em grandes eventos, que necessitam da presença e participação do SAMU. As 
atividades teórico-práticas, em sua maioria, foram desenvolvidas na sede do SAMU, proporcionando uma experiência valiosa do dia 
a dia do serviço. Conclusão: a vivência na nova sede do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) de Porto Alegre foi uma ferramenta 
ímpar na formação acadêmica e pessoal dos alunos, que puderam vivenciar na prática as ações desenvolvidas na gestão do SAMU, 
vindo a somar ao crescimento dos futuros profissionais médicos que serão. Unitermos: SAMU; Vivência 
 
 
 
 




