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                                   ACIONAMENTO DA USA 

 
A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU 192 de Feira de Santana/Ba é responsável 

pelo atendimento das ocorrências de maior complexidade ou quando é necessário algum procedimento 

em que a presença do médico intervencionista (MI) e do enfermeiro seja imprescindível. A USA pode 

ser acionada de duas formas: 

 

 Pelo médico regulador (MR)  ao regular uma ocorrência o MR percebe que o grau de complexidade 
da mesma exige um suporte avançado pela história clínica referida. 

 

 Pela unidade de suporte básico (USB)  ao chegar numa ocorrência a equipe da USB, após exame 
primário, identifica que necessita de apoio do suporte avançado para atendimento adequado à vítima; 
ou no decorrer deste atendimento há rápida deterioração do quadro clínico da vítima e faz-se 
necessário o apoio da USA. 

A partir do momento em que uma USB percebe que a situação clínica da vítima demanda um 

apoio do suporte avançado de vida, a equipe deve acionar imediatamente a sala de regulação 

solicitando apoio da USA. Essa solicitação poderá ser feita via rádio ou telefone. Neste momento o MR 

deve enviar a USA imediatamente, desde que esta esteja disponível, sem que se perca tempo com 

questionamentos adicionais. Ao chegar ao local da ocorrência a equipe da USA, após exame sumário e 

criterioso, pode tomar duas atitudes: 

 Assumir o paciente caso haja a constatação pelo MI da real necessidade do suporte avançado para 
manejo e transporte da vítima, encaminhando a mesma até o local de destino. Neste caso a USB deve 
ser liberada da cena, ficando disponível para novas ocorrências. 

 

 Solucionar o problema que motivou a solicitação da USA, orientar a equipe da USB e retornar para a 
base, deixando a USB encarregada de transportar o paciente até a unidade de destino. Neste caso a 
USA fica disponível para novas ocorrências. 

 

 Independente da atitude tomada pela equipe da USA, sempre que possível, é recomendado que ao 

retornar a base as equipe envolvidas na ocorrência, tanto da USA quanto da USB, discutam o 

atendimento, buscando desta forma identificar pontos que demandem maior treinamento para as 

equipes.  
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