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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

 
1.01 - CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU 

Trabalhar no SAMU como condutor de viatura de resgate, sendo parte da equipe no atendimento a vítima, 
sob orientação e fiscalização da equipe de enferma, conhecer integralmente o veiculo e realizar 
manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central da regulação 
médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; conhecer a localização de todos os 
estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; auxiliar a equipe de saúde nos 
gestos básicos de suporte a vida; auxiliar a equipe na imobilização e transporte de vítimas; realizar 
medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais existentes nos 
veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. 
 
2.01 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU 

As responsabilidades técnicas poderão ser assumidas por profissionais da equipe de intervenção, sempre 
que a demanda ou o porte do serviço assim o permitir. Auxiliar o enfermeiro na assistência de 
enfermagem; prestar cuidados de enfermagem a paciente sob supervisão direta ou á distância do 
profissional enfermeiro; reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de qualificação; ministrar 
medicamento por via oral e parenteral mediante prescrição do médico regulador pó tele medicina; fazer 
curativos prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por sua segurança; realizar manobras de 
suporte básico de vida. 
 
3.01 - ENFERMEIRO GERENTE DE BASE DO SAMU 

Gerenciamento da equipe de enfermagem. Elaboração de escala mensal e de atividades de enfermagem. 
Desenvolvimento de ações de capacitação para profissionais de saúde através de treinamentos em 
serviço seguindo protocolo do Núcleo de educação Continuada. Resultando em melhorias 
organizacionais. 
 
3.02 – MÉDICO INTERVENCIONISTA DO SAMU 

Atender o paciente com risco de morte em caráter de urgência, reanimando-o ou estabilizando-o, no local 
do evento e durante o transporte; desenvolver outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pela 
chefia imediata ou mediata. Demais atribuições descritas na Portaria 2048/GM de 05/11/2002. 
 
 


