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UMA MULTIDÃO 
SOB PERIGO

ÀS VÉSPERAS DA COPA DE 2014, O SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO SE PREPARA PARA 

ATENDER A GRANDES MULTIDÕES

atendimento de múltiplas vítimas

Brasil x Coreia do Norte, em 15/06/2010. Jogo de estréia do Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2010, realizada na Africa do Sul. 
Público: 54.331 (Estadão) Foto: Agência Brasil
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Quando o Brasil foi escolhido país sede da Copa 
de 2014, sua infraestrutura para receber um 
evento deste porte foi seriamente questionada. 
Entre os pontos críticos do país está a rede de 
atendimento de saúde e vigilância sanitária, que 

é a chave do bem-estar de atletas, turistas e da população local 
e que influi diretamente na qualidade do evento, no qual, de 
acordo com previsão do Ministério da Saúde, devem circular 
cerca de 600 mil estrangeiros e 3 milhões de brasileiros por dia.

Por ser um evento de turismo eminentemente interno, o 
Ministério da Saúde planeja aprimorar o SUS e seu sistema de 
vigilância e resposta à emergência. Para planejar essa reformu-
lação, foi instituída a Câmara Temática da Copa do Mundo, di-
rigida por Adriano Massuda, secretário adjunto da Secretaria 
Executiva do Minstério da Saúde. A maior parte da preparação, 
de acordo com ele, será feita na esfera local. “A estratégia do 
Ministério da Saúde para os grandes eventos é a de colaborar 
na preparação dos estados e dos municípios, para que eles pos-
sam receber a população flutuante com autonomia, mas com 
suas rotinas aprimoradas em função do número ampliado de 
pessoas que circularão nos dias de jogo”. 

A estratégia serve para eventos menores em movimenta-
ção, mas que lidam igualmente com grandes multidões, como a 
Rio + 20, que aconteceu em junho, no Rio de Janeiro; e o Car-
naval de Recife, em que o Ministério da Saúde, em associação 
com a Secretaria de Estado local, testou com sucesso o sistema 
de vigilância e atenção à saúde. 

Grandes multidões põem em teste a integração dos sistemas 
de transporte, comunicação e assistência, entre outros. A capa-
citação profissional é, portanto, um ponto chave do aprimora-
mento buscado pela Câmara Temática. De acordo com Massuda, 
“as ações de capacitação atualmente discutidas voltam-se para as 
equipes da Vigilância Sanitária, da Vigilância Epidemiológica e 
Ambiental, bem como para as equipes do SAMU 192, UPAS 
24h, postos médicos, locais ou avançados nos aeroportos, e de-
mais portas de entrada de urgências hospitalares. A capacitação 
dos profissionais de saúde está sendo pensada na direção de um 
legado para o SUS e para o país. Por isso, não está focada apenas 
em urgência e emergência nos estádios”.

Postura de líder
Grandes eventos mudam não só a pro-

porção das medidas preventivas contra catás-
trofes, como também a lógica da atuação dos 
socorristas. De acordo com Luciano da Silva, 
enfermeiro do SAMU no município de São 
Paulo e conselheiro do COREN-SP, o preparo 
profissional deve ser tecnicamente rigoroso e 
psicologicamente firme. 

No serviço de emergência, a vacilação 
pode por abaixo a atuação da equipe. “Além de 
conhecimento abrangente sobre trauma, ana-
tomia e fisiologia, o ‘samuzeiro’, como é co-
nhecido, deve ter rapidez de raciocínio e diag-
nóstico. Como no atendimento a múltiplas 
vítimas a avaliação é sumária, o profissional 
tem que ter bastante sangue frio para conciliar 
exatidão e velocidade”, afirma ele.

A qualidade do atendimento pré-hospita-
lar na cena do acidente determina suas chances 
de sobrevida, pois são nos 60 minutos após o 
sinistro que acontecem as manifestações e in-
tercorrências que sujeitarão o paciente à morte. 
É a chamada “hora ouro”.

O preparo técnico do profissional do 
SAMU, de acordo com Luciano, consiste, 
entre outros, para enfermeiros: BLS (Supor-
te Básico de Vida), ACLS (Suporte Avançado 
em Cardiologia) e ATLS (Suporte Avançado 
no Trauma); e para técnicos de enfermagem: 
PHTLS (Atendimento Pré-Hospitalar ao 
Traumatizado). Além disso, uma vez dentro 
do SAMU, o profissional será estimulado a se 
aperfeiçoar constantemente, de acordo com as 
necessidades do serviço da cidade e com o in-
teresse do profissional. Existem hoje diversos 
cursos adequados aos novos tempos, como res-
gate aéreo, marinho, na selva, que atendem a 
acidentes cada vez mais frequentes hoje.
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atendimento de múltiplas vítimas

START
No Brasil, o atendimento a catástrofes é realizado 

pelo SAMU em associação com Defesa Civil e Bombei-
ros, que realizam o controle do cenário. A ocorrência 
e a intensidade dos desastres, de acordo com a Defesa 
Civil, dependem menos da magnitude do evento do que 
do grau de vulnerabilidade dos cenários e das comuni-
dades afetadas. No ambiente urbano, a vulnerabilidade 
está relacionada à capacidade de atendimento (relação 
entre número de vítimas e capacidade de atendimento 
pré-hospitalar e do município ou região).

Quando a magnitude do acidente é grande, o serviço 
de socorro é o protocolo de seleção Start (Simple Triage 
and Rapid Treatment), desenvolvido nos Estados Unidos 
na década de 1980, e usado desde então mundialmente 
em socorro a vítimas de tsunamis, terremotos e guerras.

Muitos profissionais de pronto-socorro e mesmo 
de atendimento hospitalar não têm experiência com 
esta dinâmica, que concentra os recursos e materiais 
do SAMU de forma seletiva em vítimas com maior 
chance de sobrevida. O objetivo é salvar o maior nú-
mero possível, o que esbarra na variedade de acidenta-
dos, em diversos graus de urgência.

Para resolver o problema, o local é organizado em 
zonas e os pacientes são separados por graus de gravi-
dade clínica, sinalizadas por três cores (veja mais no 
quadro). “Se não houvesse separação dos pacientes por 
zonas, a cena do acidente permaneceria uma loucura. 
Um paciente triado como verde, não acostumado a aci-
dentes, poderia virar um caso de amarelo por causa do 
choque ou desmaio”, afirma Luciano. “O raciocínio clí-
nico sempre é: ‘qual acidentado tem chances maiores de 
sobrevida e precisa mais de atendimento?’. Por isso, a 
avaliação do paciente é constante: um caso triado como 
amarelo pode ter uma hemorragia não detectada, o que 
o torna posteriormente um caso de vermelho, que preci-
sa ser atendido imediatamente.  A equipe tem que estar 
muito atenta aos sintomas”.

Ainda de acordo com Luciano, um erro comum da 
logística de APH em grandes eventos no Brasil é o deslo-
camento das viaturas a um ponto, desguarnecendo bair-
ros periféricos, expondo-os a riscos. Também algo a ser 
pensado para a Copa e para as Olimpíadas é o aumento do 
contingente do SAMU, no que a contratação temporária 
de serviços privados parceiros seria apenas um mitigador.

Fonte: Luciano da Silva, enfermeiro do SAMU
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Triagem START

A classificação das vítimas é feita de acordo com 
seu estado, em viáveis e não-viáveis, separando-
as em macas de quatro cores diferentes que si-
nalizam e agilizam a operação.
 

Por ordem de prioridade

Vermelha: vítima viável emergencial para 
atendimento imediato, no local do desastre.

Amarela: vítima viável urgente para atendimento 
em até 1h.

Verde: vítima viável estável para atendimento 
em 3h ou mais. A vítima dispensa atendimento 
antes de ser encaminhada ao hospital.

Cor preta: inviável. A vítima apresenta parada 
cardiorrespiratória. É atendida somente depois 
das outras três cores.

Força Nacional do SUS

De acordo com Adriano Massuda, se houver 
necessidade, em caso de riscos, será acionada 
a Força Nacional do Sistema Único de Saúde 
(FN-SUS). De acordo com ele, “a Força é voltada 
à execução de medidas de prevenção para os 
eventos de saúde por meio de programa de 
cooperação para assistência e combate a situa-
ções epidemiológicas, de desastres ou em função 
de desassistência à população”.

A FN-SUS compõe a Rede de Atenção às Urgên-
cias. Visa prestar assistência rápida e efetiva às 
populações atingidas por catástrofes, epidemias 
ou crises assistenciais. Ela é composta por servi-
dores ou empregados públicos de hospitais; 
servidores ou empregados públicos do Ministério 
da Saúde; servidores ou empregados públicos 
contratados temporariamente por excepcional 
interesse público; servidores ou empregados 
públicos estaduais, distritais ou municipais vincu-
lados ao SUS dos entes que aderirem à FN-SUS; 
e voluntários de entidades públicas ou privadas 
que atuem na área da saúde. 

O último período de inscrições para voluntaria-
do aconteceu em dezembro de 2011, pelo site 
do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br).

Fonte: Luciano da Silva, enfermeiro do SAMU


