


#17440 | ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
EM CATÁSTROFES NATURAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Natasha da Silva Indruczaki; Jeanini Dalcol Miorin; Daiane Dal Pai; 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Área: Trabalhos Científicos

INTRODUÇÃO: Os Corpos de Bombeiros Voluntários (CBV) são organizações reconhecidas pelo Estado
como instituições de utilidade pública, que cooperam em atividades de defesa civil. O Corpo de Bombeiros
Voluntários do Parque Eldorado (CBV-PE) é uma associação privada, sem fins lucrativos e não
governamental, fundada em 2014. O CBV-PE começou atuar prestando atendimento à comunidade do
Parque Eldorado e região carbonífera, representando um dos serviços de referência para suporte em
catástrofes e atendimento pré-hospitalar a essa região da cidade de Eldorado do Sul. O objetivo deste
trabalho é relatar a experiência da atuação do CBV-PE em situações de catástrofes naturais. MATERIAL E
MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por uma acadêmica de enfermagem em
atuação voluntária junto ao CBV localizado na cidade de Eldorado do Sul no estado do Rio Grande do Sul,
no período de julho de 2016 a junho de 2017. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em 2016 a cidade
enfrentou uma enchente de grande proporção. O CBV de Eldorado do Sul acionou o CBV-PE para se unir
aos órgãos públicos. Ao me deparar com a situação percebi o meu despreparo e o da equipe com relação
aos protocolos utilizados nesse contexto. Ainda, apresentei dificuldade em lidar com a questão emocional
daquelas vítimas que estavam desamparadas. Diferentemente desse cenário, atuamos em catástrofe
relacionada a incêndio. A residência se localizava em um local com vegetação ao redor, correndo o risco de
alastrar o fogo. Foi possível controlar essa situação com base no treinamento que executamos nos plantões
e cursos de atualização. Essas ocorrências trouxeram diversos aprendizados, sendo que o principal deles foi
a importância do trabalho em equipe. CONCLUSÕES: A experiência permite concluir que o CBV auxilia
os órgãos públicos na prestação de atendimento às situações de catástrofes. No entanto, se faz necessário a
execução de treinamentos frequentes.

Referências Bibliográficas

1 Corpo de Bombeiros Voluntários do Parque Eldorado. Conheça o CB Parque Eldorado. 2015. Disponível
em: <https://cbparqueeldorado.wordpress.com/sobre/>. Acesso em: 15 jun. 2018.
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#17624 | ULTRASSOM DE BOLSO: APLICAÇÕES NA PRÁTICA
MÉDICA.

Kathrine Meier; Fabiana Bianchi; Luciano Eifler; 

Universidade Luterana do Brasil

Área: Trabalhos Científicos

Introdução: A ultrassonografia é parte integrante das mais variadas áreas da medicina. O avanço
tecnológico permitiu o surgimento de equipamentos compactos e portáteis, levando à difusão desses
aparelhos de ultrassom no ambiente hospitalar, ambulatorial, acadêmico e áreas remotas e austeras.
Inicialmente usado em campos de guerra, o ultrassom portátil, hoje, apresenta inúmeras aplicações e pode
contribuir significativamente nas condutas e tomadas de decisões médicas. Método: Foi realizada uma
revisão de literatura nas bases de dados: Pubmed, Scielo e Lilacs no período de 2012 a 2018. Discussão:
Verificou-se que a portabilidade e a rapidez na obtenção de informações fazem do ultrassom de bolso um
aliado no diagnóstico precoce, na tomada de decisões, no complemento ao exame clínico e no ensino como
ferramenta de aprendizado, além de auxiliar no diagnóstico à distância, como em áreas remotas ou
situações de catástrofes. Conclusões: Sendo assim, infere-se que o ultrassom de bolso mostra-se como
instrumento valioso nas diversas especialidades, podendo ser capaz de influenciar o prognóstico do
paciente. No entanto, ainda há necessidade de estudos prospectivos para afirmar se esses dispositivos 
mofidicam desfechos, como morbidade e mortalidade.

Referências Bibliográficas

1.	Nelson, B.P. & Sanghvi, Out of hospital point of care ultrasound: current use models and future
directions A. Eur J Trauma Emerg Surg (2016) 42: 139. https://doi.org/10.1007/s00068-015-0494-z.
2.	Andersen et al. Feasibility and accuracy of point-ofcare pocket-size ultrasonography performed by
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3.	Rooney, K. P. et al. Pre-hospital assessment with ultrasound in emergencies: implementation in the field.
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4.	Moore C. L., M.D., and Joshua A. Copel, M.D. Point-of-Care      Ultrasonography. N Engl J Med
2012;364:749-57.
5.	World Health organization – WHO.  Diagnostic Imaging. Diagnostic      Imaging Disponível em
http://www.who.int/diagnostic_imaging/en/ 
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#17626 | A PSICOLOGIA E A GESTÃO DE CRISE: ESTRATÉGIAS
DE ENFRENTAMENTO

Simone Scremin; Rita Gigliola Gomes Prieb; 

HCPA

Área: Trabalhos Científicos

Introdução: Situações de desastres, catástrofes e/ou tragédias desencadeiam em todos os sujeitos envolvidos
uma situação de crise, que afetam questões econômicas, políticas, físicas e emocionais. Porém, muitas
vezes, as questões emocionais só são vistas no momento que o evento acontece, não se pensa em estratégias
de enfrentamento disso antes que ele ocorra. Pensar em gestão de crise requer que se planeje medidas de
enfrentamento antes, durante e depois do evento. A psicologia, como uma ciência que estudo os
comportamentos humanos, pode auxiliar na elaboração de estratégias de enfrentamento das situações de
crise, com o objetivo de prever, prevenir e solucionar problemas proveniente da crise. Sabe-se que uma
parte da população exposta a um desastre sofre de alterações emocionais e quanto mais precoce for a
intervenção, durante o estresse agudo, as chances do sujeito desenvolver complicações são menores. 
Objetivos: Elaboração de um plano de intervenção da psicologia para organização da equipe
multidisciplinar de um hospital universitário em situações de crise que contemple a fase pré, durante e pós
evento. Selecionar os profissionais que irão trabalhar na linha de frente do atendimento emocional,
capacitar os profissionais que prestam atendimento às vítimas e padronizar habilidades cognitivas e sociais
de todos que estarão envolvidos na cena. Metodologia: Estudo de revisão de literatura Resultados: Planejar
os processos de trabalho no que tange ao apoio emocional às vítimas, viabilizando uma estrutura planejada
para que ao ocorrer o evento, a equipe não se desestabilize emocionalmente. Conclusão: Quando temos
ações planejadas, profissionais capacitados e preparados para atuar no momento da crise, conseguimos
aumentar o percentual de sujeitos que se recuperam da tragédia e acelerar o referido processo de
recuperação emocional. Com isso se consegue reduzir e/ou prevenir dificuldades psicológicas a longo
prazo, minimizando a possibilidade de patologias futuras. 
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#17628 | PAPEL E IMPORTÂNCIA DA COMISSÃO DE ROTINAS
EM EMERGÊNCIAS E CATÁSTROFES DE UM HOSPITAL
TERCIÁRIO DE PORTO ALEGRE

Simone Scremin; Silvana Teixeira Dal Ponte; Cristiane Dondoni Borella ; Camila Zimmer Da
Silva; Cecilia Lobato Cravo; 

HCPA

Área: Trabalhos Científicos

INTRODUÇÃO: Considerando a realidade atual das Unidades de Saúde, que lidam diariamente com uma
sobrecarga de trabalho e de superlotação, é essencial que esses serviços tenham descritos em sua rotina um
Plano de Emergência para servir como ferramenta de reforço dos meios de reação a uma situação de crise
definindo regras ou normas de atuação neste contexto. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), em
função de seu compromisso com o atendimento à população e ciente de sua responsabilidade no
atendimento a pacientes de alta complexidade, possui a Comissão de Rotinas de Emergências e Catástrofes
- CREC - responsável por organizar a resposta do hospital a situações de emergência internas e externas,
incluindo atendimento a múltiplas vítimas e catástrofes de grandes proporções. O plano de contingência
equaciona o atendimento a catástrofes, desde o momento em que alguém no hospital percebe ou é
comunicado de que se trata de um evento de magnitude (nível I, II e II) até que as autoridades competentes
determinem que esta situação de excepcionalidade seja finalizada. Objetivos: Descrever o Plano de
Contingência intra hospitalar do HCPA. Resultados: O Plano de Contingência intra hospitalar do HCPA
estabelece as diretrizes para a reconfiguração imediata da estrutura de atendimento do hospital em situações
de catástrofes e acidentes com múltiplas vítimas. Também integra o HCPA aos outros elementos da rede de
resposta à catástrofe, definindo rotinas para funcionamento das equipes nestas situações. Organiza o acesso
aos recursos visando à preservação da vida, embasados em protocolos internacionais de triagem de
pacientes. Garante o fluxo de recursos necessários para atendimento com segurança dos pacientes e dos
profissionais envolvidos e estabelece canais de comunicação com os familiares de pacientes,  imprensa e
outras instituições envolvidas na assistência e comando da crise. O plano é testado anualmente, de forma
simulada, pela CREC. Conclusões: Com este plano, o HCPA busca estar preparado para dar respostas de
forma adequada a situações que envolvam a saúde da população em função de uma catástrofe com
múltiplas vítimas no município de Porto Alegre ou no estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, com as
simulações anuais o hospital terá condições de planejar ações efetivas, minimizar possíveis falhas e
demonstrar os procedimentos e o papel de cada um na ocorrência de uma situação de emergência.
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#17629 | CHECKLIST PARA O MÉDICO EMERGENCISTA AO
RECEBER A INFORMAÇÃO SOBRE ACIDENTE COM MÚLTIPLAS
VÍTIMAS EM HOSPITAL TERCIÁRIO 

Simone Scremin; Silvana Teixeira Dal Ponte ; Cecilia Lobato Cravo ; Cristiane Dondoni Borella;
Camila Zimmer Da Silva; 

HCPA

Área: Trabalhos Científicos

Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma catástrofe é definida como um evento ecológico repentino,
que devido a sua magnitude, requer uma ação conjunta para uma abordagem dinâmica e eficaz. A
humanidade está alterando o ecossistema, portanto, não é mais possível discernir o natural daquilo que foi
provocado pelas atitudes e hábitos dos seres humanos, como o desmatamento desordenado, as fábricas que
poluem o solo e a atmosfera de forma descontrolada.(1) O estabelecimento de uma atuação coordenada é
fundamental para um atendimento focado e de qualidade nas necessidades mais emergenciais dos
envolvidos. (2) Os serviços médicos precisam estar preparados para prestar atendimento às vítimas, com
normas e procedimentos previamente definidos a fim de que as ações sejam efetivas e se minimize o
impacto do evento e o socorro imediato às vítimas. Objetivo: Estabelecer um checklist para facilitar a
atuação da equipe frente ao atendimento a múltiplas vítimas oriundas de catástrofes de diferentes naturezas.
Metodologia: Estudo de revisão da literatura e avaliação da capacidade do hospital terciário no atendimento
de múltiplas vítimas. Resultados: Após contato da regulação, visando um atendimento rápido e
multidisciplinar, recomenda-se que o médico emergencista realize os seguintes passos: 1) Buscar o maior
número de informações sobre as vítimas que chegarão ao hospital; 2) Contatar comissão de regulação
interna de leitos do hospital, se houver; 3) Contatar comissão de catástrofe do hospital, se houver; 4) Avisar
a enfermagem e demais equipes da emergência como triagem, segurança, administrativos, serviço social,
psicologia e farmácia; 5) Avisar equipe cirúrgica de plantão; 6) Avisar a equipe do  Centro de Tratamento
Intensivo; 7) Avisar equipe da traumatologia; 8) Contatar banco de sangue e bloco cirúrgico; 9) Avaliar
necessidade de remanejo de pacientes na emergência bem como possibilidade de alta de pacientes estáveis
internados para liberação de recursos. O atendimento inicial às vítimas no cenário intra hospitalar deve ser
padronizado, considerando protocolos como ACLS (Advanced Cardiac Life Support) e ATLS (Advanced
Trauma Life Support). Conclusão: Estabelecer um checklist é importante para que o médico emergencista
dispare a comunicação para preparação e organização de diferentes setores que estarão envolvidos no
atendimento às vítimas, buscando maior qualidade no atendimento, com um trabalho organizado e seguro e
conjunto, diminuindo possíveis as falhas.

Referências Bibliográficas

1.Covos, Jacqueline Sardela, José Fernando Covos, and Adiene Cristina Scarel Brenga. "A Importância da
Triagem em Acidentes com Múltiplas Vítimas." Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde 20.3
(2016): 196-201
2. National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). PHTLS: Atendimento
pré-hospitalar ao traumatizado. 8ª edição. Editora Artmed. 2017.
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#17633 | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM PRIMEIROS
AUXÍLIOS PSICOLÓGICOS

Marielle Silveira; Simone Scremin; Helena da Silva Emerich; 

HCPA

Área: Trabalhos Científicos

Desastres causam grandes danos, destruição e sofrimento humano, colocando em risco a integridade física e
emocional dos envolvidos, necessitando de intervenções efetivas e imediatas. Sujeitos que passam por um
evento traumático podem manifestar, individualmente ou coletivamente, alterações psicológicas, podendo
desenvolver manifestações de estresse agudo/pós-traumático, luto complicado, quadros depressivos, entre
outros. É importante que pessoas saibam manejar o estresse agudo, principalmente profissionais envolvidos
no atendimento às vítimas, que intervenham de forma adequada, com ações que minimizem o sofrimento.
Profissionais necessitam estar capacitados para oferecer os Primeiros Socorros Psicológicos (PSP) àqueles
que acabaram de sofrer o impacto de uma catástrofe. O objetivo dos PSP é proteger as vítimas,
principalmente para que os danos não agravem, sejam eles físicos ou psicológicos, reduzindo o estresse
inicial e auxiliando na construção de estratégias funcionais de enfrentamento de curto e longo prazo.
Método: Elaboração de um plano de capacitação em PSP, aos profissionais que atuam num serviço de
emergência, de um hospital universitário, para atendimento às vítimas de desastres e catástrofes, a partir de
dados obtidos por revisão da literatura e experiência profissional das coordenadoras da capacitação.
Conclusões: A psicologia é a ciência responsável pelo estudo do comportamento humano, sendo uma
importante aliada na elaboração de estratégias de intervenção em situações de crise, em uma situação de
desastre todos os profissionais precisam unir esforços para amenizar o impacto ocorrido em função de um
evento traumático. Estudos apontam que o acolhimento imediato dos sintomas emocionais desencadeados
por eventos traumáticos podem prevenir patologias futuras, aumentando o percentual de sujeitos que se
recuperam da tragédia e aceleram o processo de reconstrução. Torna-se fundamental que os sujeitos
envolvidos nos atendimentos estejam capacitados para atuar nessas situações, pois quando uma situação de
emergência ou desastre se concretiza ações impensadas e não planejadas causam prejuízo e malefícios aos
afetados. Capacitações oportunizam a padronização dos atendimentos as vítimas,  com base em evidências
sobre reações agudas ao estresse, além de reduzir o impacto inicial causado pelo evento traumático,
auxiliando os sujeitos na elaboração de estratégias de enfrentamento funcionais.  

Referências Bibliográficas

1 Paranhos MV, Werlang BSG. Psicologia nas Emergências: uma Nova Prática a Ser Discutida. Psicol.
cienc. prof. Abril-junho de 2015. [acesso 11 de julho de 2018]. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932015000200557
2  Guerrero-Gutiérrez l. Psicología de emergencias-desastres y psicoemergenciología. Un nuevo reto para la
psicología en colombia. Revista Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica octubre-marzo de 2013.
[acesso 11 de julho de 2018]; (3)2. Disponível em:
file:///C:/Users/sscremin/Downloads/Dialnet-EnsayoPsicologiaDeEmergenciasdesastresYPsicoemerge-481
5158.pdf
3  Silva TLG, Mello PG, Silveira KAL, Wolffenbüttel L, Lobo BOM, Bicca CHM, et al. Primeiros
Socorros Psicológicos: relato de intervenção em crise em Santa Maria. Rev. bras. psicoter. 2013;[acesso 11
de julho de 2018]; 15(1):93-104. Disponível em:
http://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/9166/2/Primeiros_Socorros_Psicologicos_relato_de_inte
rvencao_em_crise_em_Santa_Maria.pdf
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#17637 | ATENDIMENTO HUMANITÁRIO E LOGÍSTICO DA CRUZ
VERMELHA BRASILEIRA RIO GRANDE DO SUL APÓS UM
TORNADO EM UM DISTRITO CAXIAS DO SUL: CASO CLÍNICO

Kathrine Meier; Manoel Ernani Garcia Junior; Thiago Santos; Rogério Antônio Faleiro; Bruna
Dal Fiume Armelin; Karen Brandt Ziege; 

Cruz Vermelha Brasileira Rio Grande do Sul

Área: Casos Clínicos

Introdução: Desastres ocorrem desde o início dos tempos e forma de manejar eficientemente e racional, é
um desafio¹ e as populações carentes são as que mais sofrem². No Brasil, a atuação é realizada pelo Centro
Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) criado em 2005, pelo Decreto nº 5.376, com o
objetivo de gerenciar, ações estratégicas de preparação e resposta a desastres em território nacional, se
necessário âmbito internacional.³ Descrição: O distrito de V.O. localiza-se a 40 quilômetros de Caxias do
Sul  foi acometido por um vendaval na madrugada do dia 8 de junho de 2017. Consoante moradores,
ouviram barulho dos ventos de forte , acompanhados dos destelhamentos das casas; e, devido ao horário do
ocorrido, não foi possível informar maiores detalhes de como iniciou. Ao amanhecer, o local ,
apresentava-se com residências completa ou parcialmente avariadas, sem acesso à energia elétrica e à
telefonia, danos materiais, indivíduos feridos e óbitos. Calcula-se que 100 famílias desabrigadas, 450
pessoas desabrigadas, 180 casas foram danificadas. Sem plano de gestão de crises, a dinâmica sucedeu-se,
conforme as instituições, os serviços e as ajudas humanitárias que chegavam à V.O. A filial de Caxias do
Sul da Cruz Vermelha Rio Grande do Sul (CVBRS) acionou a matriz de Porto Alegre para auxílio, então
deslocaram uma equipe.  Segundo relatório da CVBRS, no local percebia-se um caos; contudo,
simultaneamente havia uma mobilização ao retorno à normalidade. O gerenciamento do desastre era no
ginásio, que desempenhava várias atividades, desde receber doações, preparar alimentos e cadastrar
famílias atingidas. Além dessas ações, a CVBRS cooperou na remoção de entulhos, desembarque e
separação dos donativos e encaminhar para o abrigo, atendimento psicológico e organização dos espaços.
Aspectos observados pela CVBRS que diferem de outros desastres foram que não houve a necessidade de
abrigo temporário, pois foram abrigados em casas de familiares e vizinhos; a guarda municipal esteve
presente, dificultando saques, e uma empresa terceirizada bastante atuante e solidária. Conclusão:
Houveram melhorias na gestão de crises, porém ainda persistem dificuldades , visto que o tempo de
resposta ainda está longe do esperado4. Não deveria ter-se a perspectiva de uma “fatalidade inesperada”,
mas trabalhar na prevenção e rastreamento de áreas de vulnerabilidade, a fim de melhorar nossos índices e
principalmente diminuir sequelas, seja quais forem, nas vítimas5.

Referências Bibliográficas

1.	Sobral A et. al. Desastres naturais – sistemas de informação e vigilância: uma revisão da literatura.
Epidemiol. Serv. Sau?de, Brasi?lia, 19(4):389-402, out-dez 2010.
2.	Viana DR, Aquino FE, Muñoz VA. Avaliação de desastres no Rio Grande do Sul associados a
complexos convectivos de mesoescala. Sociedade & Natureza, Uberla?ndia, 21 (2): 91-105, ago. 2009.
3.	Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e Desastres. Apresentação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e
Desastres. Brasília: CENAD; 2017 [acesso em 10 jul 2018]. Disponível em:
http://www.mi.gov.br/defesa-civil/cenad/apresentacao.
4.	Parizzi MG. Desastres Naturais e Induzidos e o Risco Urbano. Revista Geonomos. 22. 10.18285, 2014.
5.	Soriano E. Os desastres naturais, a cultura de segurança e a gestão de desastres no Brasil. In: Seminário
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#17646 | RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ATENDIMENTO A
MÚLTIPLAS VÍTIMAS EM UM TRAUMA SIMULADO NA
CAPITAL DO TOCANTINS.

Karlla de Souza Luz; claudete Nacimento; Júlio José Giancursi ; 

SAMU Palmas -TO/ Núcleo de Educação em Urgência -NEU

Área: Trabalhos Científicos

Introdução: O Atendimento Pré-Hospitalar prestado a uma única vítima possui princípios distintos da
atuação prestada em Incidentes de Múltiplas Vítimas - IMV .2 A triagem pode ser definida como um
processo de classificação de vítimas no qual é observada a gravidade da injúria, com o objetivo de alocar o
tratamento médico de acordo com essa classificação.2 Esse processo é chamado de algoritmo de triagem
START - Simple Triage And Rapid Treatment. Esse sistema avalia o estado respiratório, a perfusão e o
nível de consciência do paciente a fim de priorizar a transferência para um local de atendimento.  Método:
O exercício simulado foi realizado em duas etapas. A primeira aconteceu na Base do SAMU Palmas –TO
com o treinamento do método START, em maio de 2017. Em seguida foi realizado atividade prática
aplicando o método START na triagem de quinze vítimas. Nesse exercício pré-simulado sessenta e nove
profissionais da área de APH que atuam em Palmas e nas bases regionais participaram. A segunda etapa
consistiu na realização de um acidente simulado entre um ônibus e dois automóveis com 30 vítimas. Os
pacientes foram assistidos por seis instituições: SAMU 192, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar,
CIOPAER, Guarda Municipal, Departamento de transito e Defesa Civil. A Atuação dessas equipes foi
avaliada pelos Internos da faculdade de Medicina, através da análise de check-list com orientações
pré-estabelecidas para cada vítima. Resultados: O Corpo de bombeiros desencarcerou algumas vítimas,
delimitou as zonas de perigo e retirou as vítimas da zona quente. O SAMU 192 realizou a triagem pelo
método START e o atendimento conforme protocolo do PHTLS (ABCDE) no posto médico avançado
agindo corretamente em 90% dos casos, no quesito vias aéreas; 93,33% no Respiração; 93,33% no
Circulação; 96,97%, no Avaliação Neurológica; e 73,33% de exposição e Controle do Ambiente. Análise
conjunta do ABCDE mostrou que o atendimento foi correto em 89,33% dos casos. O transporte dos
pacientes foi realizado corretamente em 53,33% dos casos.  A guarda municipal garantiu a perviedade das
vias públicas para transporte dos pacientes   e a Defesa civil coordenou eficazmente o trabalho das equipes
envolvidas no posto de comando. Conclusão: As instituições de atendimento pré-hospitalar à múltiplas
vítimas em Palmas-TO encontram-se em fase de desenvolvimento e aprimoramento. Nesse estudo ficou
evidenciado que maior atenção deve ser dispensada quanto a preparação, segurança da cena e comando. 

Referências Bibliográficas

1.	National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). PHTLS: Atendimento
pré-hospitalar ao traumatizado. 8ª edição. Editora Artmed. 2017.

2.	Brasil. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada.
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INTRODUÇÃO: A aspiração de corpo estranho traqueobrônquica (ACE) é um evento potencialmente fatal,
que devido à falta de manifestação clínica específica, tem seu diagnóstico dificultado. A mortalidade atual
associada é de apenas um por cento, devido a introdução da técnica de broncoscopia.1,2 DESCRIÇÃO:
Paciente masculino, 2 anos e 2 meses, trazido para atendimento emergencial, na madrugada de 22/05/2018,
devido a quadro de dispneia súbita iniciado na tarde do dia 21/05/2018 associado a crise de tosse seca e
cianose perioral e enfisema subcutâneo em tórax, região cervical e face, com evolução rápida. Nega alergias
medicamentosas. Nega internações prévias e antecedentes pré-natais e perinatais de risco. Calendário
vacinal em dia. Foi solicitada radiografia de tórax, que evidenciou importante enfisema parietal e
subcutâneo na parede torácica e região cervical e região cervical bilateralmente, pneumomediastino e
contornos mediastinais e justa-hilar esquerdo indefinidos e opacidade justapleural no lobo superior
esquerdo. No dia 23/05/18 foi realizada fibrobroncoscopia para avaliação das vias aéreas devido à suspeita
de aspiração de corpo estranho. Sob anestesia tópica da nasofaringe e traqueia com xilocaína 2%, um
fibroncoscópio pediátrico foi introduzido por via nasotraqueal evidenciando traqueia anatômica e com
parede posterior móvel, carena traqueal romba, centrada e móvel, árvore brônquica esquerda com presença
de corpo estranho – esponja - em brônquio principal esquerdo. Presença de secreção purulenta. Árvore
traqueobrônquica direita sem alterações. O corpo estranho foi retirado e realizado lavado brônquico não
seletivo à esquerda, assim como, esôfago-gastroscopia sem achados. Após procedimento, paciente
permaneceu  sem tosse, falta de ar ou desconforto respiratório. Em relação ao exame físico apresenta
saturação de 95% em ar ambiente. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular diminuído em terço
superior e hemitórax esquerdo. Ausência de sibilos e roncos na ausculta. Murmúrio vesicular presenta à
direita. Enfisema subcutâneo em região de tórax com melhora em relação ao exame anterior.
CONCLUSÕES: A broncoscopia diagnóstica é obrigatória em qualquer caso suspeito, mesmo que o exame
torácico e a radiografia torácica sejam normais. Ela é o procedimento de escolha para a resolução da ACE
em crianças devido a sua capacidade de controlar as vias aéreas, sua excelente visualização óptica e sua
grande variedade de instrumentos e tamanhos de broncoscópio.2,3 
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INTRODUÇÃO: A parada cardiorrespiratória (PCR) caracteriza-se como a cessamento súbito das funções
cardíacas, respiratórias e cerebrais, o que se pode confirmar através de aferição de pulso central, e
constatação de que a vítima está com dificuldade respiratória, e principalmente estado de inconsciência.19 
No ato de uma PCR é necessário que as condutas realizadas sejam imediatas, a fim de restabelecer as
atividades cardíacas e pulmonares do paciente, onde vê-se a necessidade do enfermeiro conhecer os
procedimentos adequados de ressuscitação cardiopulmonar a serem realizados. O profissional de
enfermagem deve estar capacitado para reconhecer a iminência do evento ou quando o paciente já está em
PCR, pois este episódio representa a mais grave emergência clínica com que se pode deparar. Uma PCR
bem atendida é o que pode garantir a sobrevivência do paciente, além disso, é um procedimento que exige
dos profissionais envolvidos total conhecimento teórico bem como um bom domínio e desenvolvimento
prático.³ OBJETIVO: Avaliar o conhecimento teórico e prático do profissional enfermeiro diante de uma
parada cardiorrespiratória. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão integrativa com evidências da
literatura nas bases de dados LILACS, BDENF, SCIELO e IBECS. RESULTADOS: Existe uma grande
lacuna no conhecimento entre os profissionais e a educação continuada é essencial para um atendimento
assegurado, de maneira uniforme e habilitada. CONCLUSÃO: Observa-se o quanto se faz fundamental e
imprescindível o conhecimento adequado do enfermeiro, pois é ele que inúmeras vezes quem identifica a
parada cardiorrespiratória. A assistência ao paciente vítima de PCR pode ser prejudicada e até mesmo
ineficaz, se os profissionais envolvidos nesta situação não estiverem preparados para este atendimento. A
rápida identificação e atendimento precoce ao paciente são fundamentais para um desfecho favorável. É
importante destacar que aspectos como: Educação Continuada ou Educação Permanente sejam instigadas
para todos os profissionais que possam em algum momento estar envolvidos neste atendimento, pois um
bom embasamento teórico pode garantir a realização de uma prática com excelência a fim de atingir bons
resultados. A educação continuada é um recurso que recicla e amplia o conhecimento dos profissionais,
uma vez que se sabe que estes devem estar em continuo estudo e atualização.
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Área: Trabalhos Científicos

A Medicina de Desastres se dedica ao estudo e preparação médica para atuar frente as situações de
desastres. Este trabalho trata-se de um relato de experiência adquirida durante a formação médica em Cuba,
país que incluiu a disciplina de Medicina de Desastres ao currículo acadêmico de medicina no ano de 2003,
primeiramente aos estudantes internacionais da Escola Latino Americana de Medicina (ELAM), e em 2009
a todas as universidades de medicina do país.  Tem como objetivo difundir um plano de estudos já existente
com o intuito de inspirar outras instituições para que promovam disciplinas semelhantes durante a formação
acadêmica. 
MATERIAS E MÉTODOS. O curso de Medicina de Desastres do Hospital Docente Clínico Cirúrgico
Salvador Allende, Habana, Cuba, é teórico- prático dividido em dois módulos, cursado no 4to e 5to ano,
com carga horária de 120 horas. Aborda os temas: Introdução e generalidades, resenha histórica, ciclo dos
desastres, avaliação de risco, subministros, cooperação internacional; Efeitos na saúde; Participação da
comunidade; Saúde mental; Organização da Assistência Médica e Remoção de cadáveres. Plano de
resposta; Saúde ambiental e Vigilância Epidemiológica. As práticas ocorrem na sede da Cruz Vermelha
Cubana. São encontros com simulações de situações de desastres visando treinamento para resgates,
primeiros socorros, evacuação de feridos, imobilização, via aérea, hemostasia e reanimação
cardiopulmonar.  Conclui com a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES. Médicos que receberam a disciplina desenvolveram aptidões para
exercer a medicina em situações de calamidades e para a Medicina Humanitária. Exemplos são atuações em
resposta ao furacão Stan (Guatemala 2005), vulcão Tungurahua (Equador 2006), inundações (Bolívia
2007), terremoto e epidemia de Cólera (Haiti 2010) e Ébola (Serra Leoa e Libéria 2014). Alguns seguiram
especialização na área incluindo Medicina de Emergência. Abrem espaço para a discussão da possibilidade
de incluir a Medicina de Desastres no currículo das faculdades de medicina brasileiras. 
CONCLUSÃO: Cursar Medicina de Desastres durante a faculdade é uma forma de capacitação de
profissionais. Ao terem contato com o tema desde a graduação estão atentos aos desastres e os identificam
como área de atuação. 
Palavras-chave: medicina de desastres, formação médica, currículo de medicina. 
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Área: Trabalhos Científicos

O atendimento de urgência e emergência é essencial para manutenção da vida, torna-se necessário a
capacitação e a educação continuada. O meio acadêmico deve desenvolver atividades que promovam
educação continuada da forma mais ampla possível, no sentido de obter atendimento de alta qualidade em
situações de urgência e emergência, embasadas na literatura científica atualizada. Ações extracurriculares,
como as ligas, são importantes para ampliar este conhecimento. O objetivo do presente artigo é relatar a
experiência da Liga Acadêmica de Enfermagem de Urgência e Emergência da ULBRA – campus Gravataí,
um projeto de extensão universitária voltado para o tema de urgência e emergência e analisar seu impacto
junto à sociedade. Observou-se que a atividade de extensão realizada vem atuando de modo estruturado, de
forma a proporcionar aos ligantes, acadêmicos e à comunidade conhecimentos, habilidades e atitudes que
possibilitem com que estes desenvolvam competência pessoal e profissional, com a finalidade de fortalecer
o ensino de urgência e emergência através de ampla disseminação do suporte básico de vida por atividades
de extensão, em meio acadêmico e na comunidade. Ações de extensão deste tipo cumprem papel
importante de levar conhecimento qualificado de forma rápida e efetiva para a comunidade, com alto
potencial de transformar realidades. Sendo assim, a LEURGE, insere o discente em um contexto ampliado
da enfermagem, auxiliando na aquisição de conhecimento profissional e acadêmico, além de ampliar a
produção científica, sempre os aplicando à comunidade em que está inserida.
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