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RESUMO: 

 Introdução: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) surgiu para cobrir a 

sobrecarga da cobertura da Estratégia de Saúde da Família. Sendo que, atualmente a equipe 

do SAMU é constituída por auxiliares ou técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos e 

condutores de veículos de urgência. Diante do exposto o fisioterapeuta possui um amplo 

campo de atuação, portanto este profissional pode atuar em uma equipe multidisciplinar, 

tratando complicações cardiovasculares, manuseando a ventilação mecânica dentre outras 

complicações do paciente crítico e também pode contribuir para o cuidado dos socorristas por 

meio de orientações ergonômicas. Objetivos: Realizar o levantamento da atuação do 

fisioterapeuta no SAMU, além de identificar áreas de atuação do fisioterapeuta dentro das 

unidades móveis do SAMU e destacar a relevância de um fisioterapeuta inserido na equipe do 

SAMU. Metodologia: Revisão bibliográfica, sobre o referido tema, que abordaram a atuação do 

fisioterapeuta no SAMU. Resultados: A principio foram selecionados 25 artigos sendo: 7 

excluídos, restando 18 que foram lidos na integra e utilizados no decorrer do artigo, desses, 10 

compuseram o quadro de resultados. Foram selecionados dez artigos que apresentaram maior 

relevância ao tema e colocados em um quadro para melhor apresentação e análise. Conclusão: 

Conclui-se que devido ao amplo campo de atuação do fisioterapeuta e o seu vasto 

conhecimento sobre a biomecânica corporal, a inserção deste profissional nas equipes do 

SAMU será benéfica e irá proporcionar um atendimento mais integral e posteriormente um 

menor tempo de institucionalização das vítimas e prevenção de lesões laborais nos socorristas. 

Por se tratar de uma temática nova se faz necessário mais estudos.  
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Socorros, Atendimento Pré-Hospitalar.  

ABSTRACT: 

Introduction: The Mobile Emergency Care Service (SAMU) emerged to cover the overload of 

the Family Health Strategy coverage. Currently, the SAMU team is composed of nursing 

assistants or technicians, nurses, physicians and emergency vehicle drivers. In view of the 

above, the physiotherapist has a broad field of action, therefore, this professional can act in a 

multidisciplinary team, treating cardiovascular complications, handling mechanical ventilation 

among other complications of the critically ill patient, and can also contribute to the care of 

first-aiders through ergonomic guidelines. Objectives: To survey the role of the physiotherapist 

in SAMU, to identify areas where physiotherapist can work in SAMU mobile units and to 

highlight the relevance of a physiotherapist in the SAMU team. Methodology: Bibliographic 



review, on the aforementioned theme, which addressed the role of the physiotherapist in the 

SAMU. Results: At first, 25 articles were selected, 7 of which were excluded, leaving 18 that 

were read in their entirety and used in the course of the article. Of these, 10 made up the 

results table. Ten of these articles were included in the results table. Ten articles that 

presented the greatest relevance to the theme were selected and placed in a table for better 

presentation and analysis. Conclusion: We conclude that, due to the wide field of work of the 

physiotherapist and his vast knowledge of body biomechanics, the inclusion of this 

professional in the SAMU teams will be beneficial and will provide a more integral care, and 

subsequently, a shorter time of institutionalization of the victims and prevention of 

occupational injuries in the rescuers. Since this is a new theme, further studies are necessary.  
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