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RESUMO 

 

 

 

Este estudo baseia-se na Enfermagem em Zonas de Desastres e Conflitos. Tal trabalho 

retrata como é a atuação e a realidade do trabalho de atendimento de saúde em tais 

locais. Aborda conceitos, o resguardo jurídico das equipes de saúde, órgão de 

atendimentos, conceituação de atividades técnicas básicas do atendimento, o impacto 

físico-psicológico da equipe, e as baixas sofridas das equipes em atuação. Destaca-se a 

escassez de materiais científicos/ acadêmicos sobre o assunto em fontes brasileiras. Há 

materiais de outros países, mas de forma que não aborda de fato a equipe de 

enfermagem. O trabalho cita os protocolos de atendimentos que são utilizados em 

grande parte do globo; como por exemplo, o PHTLS (Prehospital Trauma Life Support 

ou Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma) que qualifica os profissionais da área de 

saúde para o transporte e atendimento pré-hospitalar, utilizado em larga escala. 

Objetivo: A abordagem do trabalho visa salientar a atividade das equipes de 

enfermagem em zonas de risco, demonstrando como são realizadas, dificuldades e 

reflexos. Método: Foram realizadas pesquisas de literaturas em bases de artigos 

bibliográficos, sites oficiais de órgãos e entidades governais ou não, relacionados à 

saúde, atendimentos, zonas de crise e conflitos; sendo selecionados os que mais se 

adequaram ao tema. A maior demanda encontrada de resultados foram em sites oficiais, 

notando a escassez de artigos científicos voltados à enfermagem. Resultados: Após 

pesquisas e estudos realizados podemos concluir que as esquipes atuantes em zonas de 

desastres e conflitos possuem resguardo jurídico para atuação, porém, não são 

respeitados os pressupostos, ocorrendo baixas das equipes de saúde, bem como ataques 

a eles e a hospitais, em caso de zonas de conflitos. As equipes, em sua grande maioria 

são voluntários e equipes militares e a coordenação é realizada de diferentes formas, 

segundo a localidade. No Brasil, a Defesa Civil realiza a coordenação das diversas 

equipes de atendimento. Os protocolos de atendimento destas áreas são na maioria das 

vezes desatualizados e a padronização muitas vezes não existe. Tais profissionais estão 

em constante pressão e os ambientes são os piores possíveis para atuação, mexendo 

diretamente com o físico-psicológico dos profissionais. 

 

Palavras chave: Equipes de saúde; enfermagem; zonas de conflito e desastres; 

atendimento, zonas de risco; primeiros socorros; vítimas. 

  



ABSTRACT 

 

 

 

This study is based on Nursing in Disaster and Conflict Zones. This work portrays how 

the work and reality of health care work in such places is. It covers concepts, legal 

protection of health teams, assistance department, conceptualization of basic technical 

activities of care, the physical and psychological impact of the team, and the casualties 

suffered by the teams in action. The scarcity of scientific / academic materials on the 

subject in Brazilian sources stands out. There are materials from other countries, but in a 

way that does not really address the nursing team. The paper cites the care protocols that 

are used in much of the globe; such as PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) that 

qualifies health professionals for pre-hospital transportation and care, used on a large 

scale. Objective: The work approach aims to highlight the activity of nursing teams in 

risk areas, demonstrating how they are performed, difficulties and reflexes. Method: 

Literature researches were carried out on the basis of bibliographical articles, official 

sites of organs and governmental or non-governmental entities related to health, 

attendance, crisis zones and conflicts; being selected the ones that best fit the theme. 

The greatest demand for results was found on official websites, noting the scarcity of 

scientific articles focused on nursing. Results: After researches and studies, we can 

conclude that the spores operating in disaster and conflict zones have legal safeguards to 

act, however, the assumptions are not respected, occurring as a casualty of health teams, 

as well as attacks on them and hospitals, in case of conflict zones. The majority of the 

teams are volunteers and military personnel, and coordination is carried out in different 

ways, depending on the locality. In Brazil, the Civil Defense coordinates the various 

service teams. Attendance protocols in these areas are often outdated and 

standardization often does not exist. Such professionals are in constant pressure and the 

environments are the worst possible for acting, moving directly with the physical-

psychological of the professional. 

 

Keyword: Health teams; nursing; areas of conflict and disaster; care, risk areas; first 

aid; victims. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho sob o tema Enfermagem em Zonas de Desastres e Conflitos 

visa mostrar como são realizados os trabalhos destas equipes em ambientes de difícil 

incursão e atendimento. É demonstrado o embasamento legal para proteção e atuação 

das equipes em ambientes de risco; órgãos de atendimentos, conceituação de atividades 

técnicas básicas do atendimento, o impacto físico-psicológico da equipe, e as baixas 

sofridas pelas equipes em atuação. 

 Mostra-se a importância das equipes de saúde, principalmente o corpo de 

enfermagem nas zonas de conflitos e desastres, bem como os protocolos seguidos nas 

atuações e as dificuldades enfrentadas frente às adversidades do ambiente. 

 Desta forma, o estudo irá nortear sobre este assunto pouco abordado dentro das 

academias de saúde e no meio acadêmico em geral, deixando os atores um pouco 

esquecidos e se não, com poucas informações sobre suas atividades e atuações. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 ZONAS DE DESASTRES 

 

O mundo desde seus primórdios é regido e cadenciado por desastres naturais e 

conflitos de várias segmentações, destarte, iniciamos dos significados e conceitos, quais 

sejam: 

Desastre: significado: evento, acontecimento que causa sofrimento e grande prejuízo 

(físico, moral, material, emocional); desgraça. Fracasso completo; grande revés; ruína. 

Conceito: “é um evento de causa natural e/ou tecnológica que afeta a normalidade do 

funcionamento social e, por extensão, provoca danos e prejuízos à sociedade, afetando a 

economia, ecossistemas, estrutura básica e desenvolvimento humano”.  

Podemos ainda subdividir tais conceitos em: 

Emergência são situações que exigem uma intervenção imediata de profissionais 

capacitados com equipamentos adequados, mas que podem ser atendidas pelos recursos 

normais de resposta a emergências, sem a necessidade de ações de gerenciamento ou 

procedimentos especiais. As emergências representam as ocorrências ordinárias 

atendidas cotidianamente por bombeiros (de carreira ou voluntários), policiais (civis, 
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militares ou rodoviários), equipes de manutenção de redes elétricas, técnicos de Defesa 

Civil, médicos e enfermeiros do SAMU, etc. 

Situações críticas são situações cujas características de risco exigem, além de uma 

intervenção imediata de profissionais capacitados com equipamentos adequados, uma 

postura organizacional fora da rotina para o gerenciamento integrado das ações de 

resposta. Acidentes automobilísticos que envolvem múltiplas vítimas, os incêndios 

florestais, os acidentes com produtos perigosos, as crises policiais com reféns, os 

desastres naturais que exigem a evacuação de comunidades, são exemplos destas 

situações. 

 

2.1.1 Zonas de desastres 

 

Para se ter entendimento ampliado acerca de desastre é valido ressaltar que, para 

que um evento seja considerado como tal, um desastre só acontece quando afeta 

pessoas. Já um desastre natural ocorre quando um evento físico muito perigoso (sismo, 

desabamento, furacão, inundação, incêndio, dentre outros) atinge um local povoado. 

Há outros fenômenos conhecidos por apresentarem potencial para causarem 

desastres naturais, quais sejam: endemias, epidemias e pandemias, fenômenos erosivos 

extremos, erupções vulcânicas, incêndios florestais, queda de meteoros e tsunamis. 

Se uma chuva forte e intensa cai sobre o oceano, longe de rotas de navios e 

aviões, sem afetar pessoas ou ecossistemas, não será um desastre; mas, se a mesma 

chuva cair sobre um lugar densamente povoado, com edificações frágeis sobre morros e 

encostas, poderá vir a se tornar um desastre, pois atinge pessoas, direta ou 

indiretamente, e causa danos e prejuízos. 

Desta maneira, o desastre não é natural, porém, essencialmente social. A causa 

não foi apenas a ameaça natural da tempestade, mas o fato de haver pessoas em situação 

de vulnerabilidade vivendo no local onde a tormenta desabou. "A gênese do desastre 

está na incapacidade em fornecer conhecimento, preparação e treinamento para a 

população sobre o que fazer em uma situação de crise", permitindo assim, que se amplie 

sua vulnerabilidade e, consequentemente, o impacto de desastres. 

No Brasil, os desastres são classificados pela Classificação e Codificação 

Brasileira de Desastres (COBRADE), atualizada para o alinhamento com a 

padronização internacional, definida pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclone_tropical
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dividindo os desastres em duas categorias: naturais e tecnológicos, sendo estas, 

possuindo subdivisões. 

O mesmo, tecnicamente, possui quatro etapas, a saber: prevenção, preparação, 

resposta e reconstrução. O trabalho foca-se na etapa de resposta, que acontece logo 

depois do evento. As equipes de emergências mobilizam seus recursos para o 

atendimento por meio das Forças Nacionais, organizações públicas e privadas que 

estejam preparadas para atender emergências e crises humanitárias. 

Os danos causados por desastres ocorrem durante e imediatamente após o 

mesmo. Isso geralmente é medido em unidades físicas (por exemplo, metros quadrados 

de habitação, quilômetros de estradas, etc) e descreve a destruição total ou parcial de 

ativos físicos, a interrupção de serviços básicos e danos a fontes de sustento na área 

afetada. 

O impacto de desastre é o efeito total, incluindo efeitos negativos (por exemplo, 

perdas econômicas) e efeitos positivos (por exemplo, ganhos econômicos), de um 

evento perigoso ou de um desastre. O termo inclui impactos econômicos, humanos e 

ambientais, e pode incluir morte, ferimentos, doenças e outros efeitos negativos no bem-

estar físico, mental e social dos seres humanos, sendo estes em destaque, focos do 

presente trabalho.  

Ainda, de acordo com os regulamentos propostos pelo Department of Health 

and Human Services (2010), pode-se usar as seguintes segmentações: 

a) desastre em pequena escala: um tipo de desastre afetando apenas as 

comunidades locais que requerem assistência além da comunidade afetada. 

b) desastre em grande escala: um tipo de desastre que afeta uma sociedade que 

requer assistência nacional ou internacional. 

c) desastres frequentes e infrequentes: dependem da probabilidade de ocorrência 

e do período de retorno de um dado perigo e seus impactos. O impacto de desastres 

frequentes pode ser cumulativo ou tornar-se crônico para uma comunidade ou uma 

sociedade. 

Um desastre de início lento é definido como um que surge gradualmente ao 

longo do tempo. Desastres de início lento podem estar associados, por exemplo, à seca, 

à desertificação, ao aumento do nível do mar, à doença epidêmica. 

Um desastre de início repentino é desencadeado por um evento perigoso que 

surge rapidamente ou inesperadamente. Os desastres de início súbito podem estar 
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associados a, por exemplo, terremoto, erupção vulcânica, inundação repentina, explosão 

química, falha crítica de infraestrutura, acidente de transporte. 

Quando um desastre possui grande proporção, é comum o apoio de organizações 

internacionais. No Brasil, o órgão governamental que lidera as ações de mitigação e 

redução de riscos e desastres é a Defesa Civil. 

 

2.1.2 Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública 

 

Classifica-se pelo motivo do desastre, nível Brasil, a sinalização por meio do 

governo em “situação de emergência” e “estado de calamidade pública”. Salienta-se que 

o país possui o maior número de pessoas afetadas por desastres naturais do continente 

americano, dado ao seu perfil climático. A maioria dos agentes causadores dos desastres 

naturais que ocorrem no território brasileiro não podem ser evitados, mas podem ser 

minimizados com planejamento e cuidados paliativos de diversas áreas e meios. 

A situação de emergência é decretada pelo poder executivo municipal quando 

um desastre atinge o município, sendo a manutenção dos danos reparados pelo 

respectivo poder. Tal decreto é “o reconhecimento legal pelo poder público de situação 

anormal provocada por desastres, causando danos suportáveis e superáveis pela 

comunidade afetada”. Caso a demanda de recuperação seja elevada, os governos 

estadual e federal poderão intervir.  

De acordo com as legislações vigente, o estado de calamidade pública é 

decretado pelo poder executivo municipal e/ ou estadual quando o desastre atinge uma 

localidade e provoca danos sérios e a capacidade local de resposta não tem condições de 

atender à dimensão do evento, sendo requisitada a ajuda federal coordenada por três 

níveis do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil à localidade afetada. 

Quando o desastre é evidente, de acordo com a intensidade do desastre e seu 

impacto social, econômico e ambiental, o Secretário Nacional de Defesa Civil, com 

base na documentação enviada, poderá reconhecer a situação de emergência ou o estado 

de calamidade pública. 

 

2.2 ZONAS DE CONFLITOS  

 

Conflito, conforme definição do dicionário Michaelis Online (2018), significa 

“falta de entendimento grave ou oposição violenta entre duas ou mais partes. Encontro 
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de coisas que se opõem ou divergem”. Dentre os vários conceitos, entende-se que existe 

conflito quando há a necessidade de escolha entre situações contrárias. 

Portanto, as situações de conflito são antagônicas e perturbaram a ação ou a 

tomada de decisão por parte da pessoa ou de grupos. 

Considera-se que o conflito é uma forma de dualismo, manifestado por meio das 

opiniões divergentes, as quais se conhece as causas mais comuns, a saber: 

a) frustração de uma ou ambas as partes: impossibilidade de atingir os objetivos 

ou de realizar e satisfazer os desejos por algum tipo de interferência ou limitação 

pessoal, técnica ou comportamental; 

b) diferenças de personalidade: aversão ao modo de ser do outro pode gerar 

desavenças, sentimento de antipatia e tratamento hostil; 

c) diferenças de percepções e entendimento: impasse decorrente do modo 

diferente que cada um enxergue as mesmas coisas. A convicção que faz com que as 

pessoas não considerem o ponto de vista do outro e a possibilidade de não estar com a 

razão. 

No processo de conflito e as seis evoluções que este apresenta, destaca-se a fase 

de ataque, na qual o objetivo principal é derrotar ou prejudicar o outro, não importando 

os prejuízos gerados e pagando-se qualquer preço pela satisfação de ver o lado contrário 

liquidado. Assim, causa-se danos estruturais, pessoais e à vida. 

No certame de conflitos, instaura-se muitas vezes a guerra, causadora de grandes 

prejuízos e baixas militares e civis. Estima-se que as duas grandes guerras mundiais 

mataram 10 e 50 milhões de pessoas, respectivamente. A Guerra Fria, por sua vez, 20 

milhões. Tais números são apenas de óbitos, não levando em consideração o número de 

feridos que é exponencialmente maior, segundo dados publicados pela ONU. 

 A Guerra na Síria, que completou 7 anos em março do corrente ano (2018), já 

deixou mais de 511 mil mortos; 11 milhões fugiram de casa e 5 milhões estão em 

situação de refúgio. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), órgão da 

ONU para a infância, informou que os dois primeiros meses de 2018 foram os mais 

mortíferos para as crianças sírias, com mais de 1.000 mortos e feridos. (ONU 2018)  

Registra-se, ainda, a existência de 44 conflitos em andamento em 151 países, 

considerando os 193 países reconhecidos pela ONU.  

A situação de atendimento em desastres depara-se com problemas específicos 

que impactam negativamente a administração das operações, como falta de estrutura 

clara de comando, dificuldade em estabelecer objetivos e prioridades comuns entre os 
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organismos integrantes da operação, falta do uso de uma terminologia comum entre os 

envolvidos (padronização), dificuldades de integração nas comunicações, ausência de 

planos e ordens consolidados para toda a operação, falta de controle sobre os recursos 

disponíveis, utilização inadequada de recursos especializados, dificuldade no 

estabelecimento de áreas, acessos e instalações e produção precária e fragmentada de 

inteligência. 

Com esta problemática, foi analisado e estudado a necessidade de qualificação 

profissional na área da saúde, tanto médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, os 

quais podem ser convocados por organizações governamentais ou até mesmo ser 

voluntários, afim de atender as expectativas desejadas frente aos desastres e conflitos. 

Portanto, para todas estas demandas de saúde, necessitam-se de equipes, treinadas, 

equipadas e preparadas para o atendimento nestas áreas.  

Para que as equipes de saúde entendam o ambiente de desastre e realizem os 

atendimentos, atenta-se aos fatores especiais que influenciam as situações críticas que 

podem ser de alto risco, dinâmicas, complexas e confusas.  

Situações de alto risco são decorrentes de ocasiões críticas em que os riscos são 

elevados e há maior probabilidade de que resultados indesejados se concretizem. São 

exemplos: lesões, mortes, pessoas desabrigadas, desalojadas, danos a propriedade ou ao 

meio ambiente. 

Nas situações consideradas dinâmicas, os cenários se modificam rapidamente e 

por vezes de maneira inesperada, em função da interação complexa de múltiplos fatores 

tais como o clima, a temperatura, o vento, a luminosidade, o comportamento das 

pessoas, etc.  

Já nas situações complexas, as ações são de elevada complexidade, como 

resgates técnicos, controle de derramamento de produtos perigosos, evacuação de 

populações, triagem e socorro de múltiplas vítimas, gerenciamento de crises policiais e 

exigem a intervenção de diversas organizações com responsabilidades e jurisdições 

diferenciadas.  

Por fim, as situações consideradas como confusas são aquelas em que a falta de 

informação faz com que o cenário pareça fragmentado, surgem deficiências de 

comunicação entre os envolvidos, sobrecarga no comando da operação, prioridades e 

objetivos comuns nem sempre estão estabelecidos e os recursos disponíveis não são 

compartilhados de forma adequada.  
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2.3 DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO  

 

As normas dos conflitos armados, ou Direito Internacional Humanitário (DIH), 

estipulam o que pode ou não ser feito durante um conflito. Fundamenta-se em uma série 

de tratados, em particular as Convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos 

adicionais, além de diversos outros instrumentos jurídicos.  

Por meio das convenções, estabelecem-se limites para os conflitos armados, 

oferecendo proteção a certos grupos de pessoas e parâmetros do que se considera 

aceitável ou não no campo de batalha e fora dele, salvando vidas e reduzindo o 

sofrimento. Preconiza-se, também, a proteção das pessoas que não participam dos 

confrontos (civis, profissionais de saúde e humanitários) e aqueles que deixaram de 

participar (combatentes feridos, doentes ou náufragos e prisioneiros). 

Ressalta-se, ainda, a regulação de como os conflitos armados serão combatidos, 

equilibrando os aspectos de enfraquecer o inimigo e de limitar o sofrimento. Embora 

sejam normas universais, as Convenções de Genebra foram ratificadas por todos os 196 

estados (ICRC 2010), uma vez que pouquíssimos tratados contam com esse nível de 

adesão. Todas as pessoas que combatem em um conflito armado devem respeitar o DIH, 

tanto as forças governamentais quanto os grupos armados não estatais. 

Se as normas dos conflitos armados forem violadas, existem consequências. Os 

crimes decorrentes dos conflitos são investigados pelos Estados ou tribunais 

internacionais e podem ser julgados. 

Em relação à proteção das equipes de saúde, as Convenções de Genebra 

protegem os profissionais de saúde ou de ajuda humanitária. (...) Também estipulam 

que as pessoas doentes e feridas têm o direito de receber atendimento, independente do 

lado em que estão. Além disso, especificam que os profissionais, veículos e 

estabelecimentos de saúde, realizando trabalho humanitário, não podem ser atacados. 

Por fim, proíbem a tortura e o tratamento degradante de prisioneiros. 

Protege as pessoas que não estão combatendo, como os profissionais de saúde ou 

de ajuda humanitária e deixaram de combater, como soldados feridos ou prisioneiros 

dos conflitos armados. Proíbe os ataques contra civis. Atacá-los é considerado crime.  

Em um discurso proferido por Peter Maurer, presidente do Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha (CICV) na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas no 

ano de 2016 em Nova York, EUA, após um hospital em Aleppo, na Síria, ser 

bombardeado, disse: “Mesmo a guerra tem limites, porque guerra sem limites são 
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guerras sem fim. Os profissionais e estabelecimentos de saúde estão na fronteira ulterior 

desses limites”. 

A realidade atual de muitos países devastados por conflitos armados é que, se 

não morrer por uma bomba ou um enfrentamento, poderá morrer por falta de 

equipamentos de saúde, remédios e tratamentos. As taxas de mortes por doenças 

infecciosas e não infecciosas quase sempre ultrapassam as de mortes por armas; o que 

mostra um indicador de que há uma desintegração do sistema. O sistema de saúde 

inteiro se desmorona com os ataques aos profissionais e estabelecimentos de saúde 

(ICRC, 2006). 

 

2.4 COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA (CICV) 

  

Funda-se em 1863, o CICV trabalha em todo o mundo
1
 para levar proteção e 

assistência humanitária às pessoas afetadas por conflitos armados e pela violência 

armada e para promover as leis que protegem as vítimas dos conflitos armados. É uma 

organização independente, neutra e imparcial o seu mandato e missão se encontra nas 

Convenções de Genebra do 12 de agosto, de 1949, os seus Protocolos Adicionais do 8 

de junho de 1977, os seus Estatutos, assim como as Resoluções do Movimento 

Internacional da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho..  

Com sede em Genebra, Suíça, a organização tem cerca de 20 mil colaboradores 

em 80 países e é financiada principalmente por doações voluntárias dos governos e das 

Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O CICV também se 

esforça em prevenir o sofrimento mediante a promoção e o fortalecimento do direito e 

dos princípios humanitários universais. 

O CICV é financiado por contribuições voluntárias dos Estados-Partes das 

Convenções de Genebra (governos), pelas Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do 

Crescente Vermelho, por organizações supranacionais (tais como a Comissão Europeia) 

e por doadores públicos e privados. 

O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é uma 

rede humanitária global de 80 milhões de pessoas que ajudam aqueles que enfrentam 

desastres, conflitos e problemas sociais e de saúde.  

                                                 
1
 https://www.icrc.org/pt/historia-do-cicv 

https://www.icrc.org/pt/historia-do-cicv
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Consiste do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, da Federação Internacional 

das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e as 19 Sociedades 

Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

Os emblemas da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho e do Cristal Vermelho 

significam: proteção para as vítimas. São símbolos da proteção que o Direito 

Internacional confere aos doentes e feridos, assim como aos que prestam assistência, 

durante um conflito armado. Mostram aos combatentes que não devem atacar qualquer 

pessoa ou objeto identificado com esses emblemas. 

O uso dessas emblemas somente está autorizado para os corpos sanitários dos 

exércitos ou para os funcionários e pessoal que trabalham em algum dos três 

componentes da Cruz Vermelha ou Crescente Vermelho. Mostram para as pessoas que 

são organizações humanitárias que as ajudam em caso de desastre natural, tempos de 

conflito armado ou outras emergências, com base exclusivamente nas suas 

necessidades. 

Os emblemas não são símbolos religiosos. Estão a serviço da humanidade, deste 

modo, são símbolos de proteção estabelecidos pelo direito internacional humanitário e 

um sinal de que a ajuda está próxima. Também são um sinal de esperança, devendo ser 

respeitados. 

O Brasil é sede da Delegação Regional do CICV para Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguai e Uruguai. No país, desenvolve atividades para responder e promover 

respostas das autoridades às necessidades humanitárias de pessoas afetadas pela 

violência armada em meio urbano.  

 

O CICV promove o Direito Internacional Humanitário (DIH), por exemplo, 

realiza um trabalho de prevenção, alentando as autoridades nacionais a adotar medidas 

nacionais para sua aplicação. Nesse sentido também trabalha com as Forças Armadas 

para a integração desse direito na doutrina, ensino, treinamento e mecanismos de 

controle militares, bem como promove seu ensino nas Universidades.  

Por outra parte, no Brasil, o CICV também trabalha com forças policiais em 

programas de aplicação dos direitos humanos e os princípios humanitários aplicáveis à 

função policial . 

O CICV, também desenvolve no Brasil um trabalho para sensibilizar as 

autoridades e sociedade sobre o sofrimento dos familiares de pessoas desaparecidas, 
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bem como oferece apoio e treinamento na identificação de restos mortais das pessoas 

desaparecidas.  

Em julho de 2018, iniciou-se o programa de Restabelecimento de Laços 

Familiares (RLF) em Pacaraima, Roraima, onde foram mais de 20 mil telefonemas de 

migrantes para seus familiares.
2
 

Oferecem o serviço em três locais nessa cidade fronteiriça, além de um posto em 

Boa Vista, capital do estado de Roraima, no Norte do Brasil. 

O serviço RLF para migrantes inclui o uso gratuito do telefone durante 3 

minutos, de internet para chamadas por WhatsApp ou Facebook e energia para carregar 

a bateria do celular. O CICV também distribui mensagens de prevenção de separação 

familiar para que os migrantes saibam como fazer para manter o contato com sua 

família. 

A Cruz Vermelha Brasileira é uma das 1951 Sociedades Nacionais que 

compõem o Movimento Internacional de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

Fundada em 5 de dezembro de 1908, é constituída com bases nas Convenções de 

Genebra, das quais o Brasil é signatário. É uma associação civil, sem fins lucrativos, de 

natureza filantrópica, independente, declarada pelo governo brasileiro de utilidade 

pública nacional, de socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos. Tem como 

missão atenuar o sofrimento humano, sem distinção de raça, religião, condição social, 

gênero e opinião política. 

No país, está presente em 21 estados.  Como auxiliar do poder público, a 

instituição é sempre requisitada nas emergências. No caso das enchentes, são realizadas 

atividades de conscientização para redução do risco de contaminação por mau uso da 

água. 

Nos últimos anos foram criados os Projetos Zika e Febre Amarela, diante do 

aumento de número de casos que vitimaram milhares de brasileiros. 

Os Primeiros Socorros estão entre os principais serviços prestados pela CVB. 

São considerados vitais para uma intervenção rápida e eficaz, reduzir lesões, atenuar o 

sofrimento e aumentar as chances de sobrevivência. Para disseminar a prática, a 

instituição ministra cursos em várias cidades do país. 

O voluntariado é um dos pilares da instituição que teve o sanitarista Oswaldo 

Cruz como primeiro presidente. De início, todos passam por um curso básico de 

                                                 
2
 https://cruzvermelhani.org.br/2018/11/13/brasil-um-alento-na-distancia/ 

https://cruzvermelhani.org.br/2018/11/13/brasil-um-alento-na-distancia/
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formação institucional com três módulos: panorama histórico da instituição no mundo e 

no Brasil; protocolo de segurança e código de ética e suporte básico de vida. 

Ele representa um dos sete Princípios Fundamentais, seguidos pelas 191 

Sociedades Nacionais de Cruz Vermelha no mundo, sendo os outros princípios a 

Humanidade, Imparcialidade, Neutralidade, Independência, Unidade e Universalidade. 

O atendimento de socorro e desastre tem por objetivo minimizar os efeitos de 

situações de calamidade na vida da população. O trabalho ocorre por meio de 

orientações a comunidades vulneráveis sobre prevenção de desastres e preparo para 

emergências. O departamento pode atuar juntamente com órgãos governamentais na 

resposta aos desastres, compreendendo ações de socorro e assistência às populações 

atingidas. 

 

2.5 MÉDICOS SEM FRONTEIRAS (MEDECINS SANS FRONTIERES) 

 

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) leva cuidados de saúde às 

pessoas afetadas por crises humanitárias graves. Foi criada em 1971, na França, por 

jovens médicos voluntários, no final dos anos 60 em Biafra na Nigéria, durante a 

prestação de socorro às vítimas de uma guerra civil, perceberam a limitação frente a 

ajuda humanitária. Assim, são uma organização humanitária que associa ajuda médica e 

a sensibilização do público, diante as cenas trágicas e situações de sofrimento de seus 

pacientes. 

O principal objetivo do MSF é levar ajuda médica a pessoas afetadas por 

conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição e exclusão do acesso à 

saúde. 

A atuação dos Médicos sem fronteiras é uma atuação exclusivamente médica, 

com o auxílio de voluntários e profissionais da saúde, que buscam levar uma 

significativa assistência e cuidados preventivos a pessoas envolvidas em desastres 

naturais e conflitos. 

É preciso ser notado em relação ao assunto tratado, é que a organização fornece 

água, alimentos, saneamento e abrigos, onde os pacientes se encontram em situações 

complicadas, onde a atuação médica não é suficiente para a garantia da sobrevivência de 

uma determinada população.  
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Dá-se como prioridade em período de caos, quando há um rompimento do 

equilíbrio de uma situação, oferecendo uma grande ameaça a vida das pessoas 

envolvidas com a situação. 

Há sempre respeito às regras da ética médica em relação a atuação de MSF, 

cumprindo o dever de oferecer auxílio sem causar danos a qualquer pessoa ou grupo, 

mantendo o direito a confidencialidade nos casos. Atuam guerras internacionais ou 

disputas internas, onde acarretam grandes consequências.  

Conflitos por sua vez, causam um aumento significativo do número de ferimentos 

traumáticos, além de outros cuidados médicos, como doenças crônicas ou complicações 

diversas. 

O trabalho em zonas de conflitos e guerras pode ser uma experiência tensa e 

perplexa, por isso há permissão apenas para profissionais treinados e com certa 

experiência participam da organização. 

 

2.5.1 Cronologia na atuação no Brasil 

 

De acordo com o MSF (2012), no período dos anos de 2003 a 2011, o MSF 

realizou algumas atividades no Brasil, como a inauguração do centro de Atenção 

Integral à saúde em Marcílio Dias no complexo da Maré. Em 2005, brasileiros são 

recrutados por MSF para seguir em andamento com os projetos da organização pelo 

mundo, sendo profissionais e voluntários para trabalhar e em 2006, a atuação do MSF é 

ampliada, estabelecendo um escritório no Rio de Janeiro, com intuito de recrutar 

profissionais, promover ações de comunicação e primordialmente, captar recursos 

financeiros.  

No Complexo do Alemão, foram criadas unidades de emergências, com o intuito 

de oferecer atendimento de emergência, cuidados de saúde mental, transferência em 

ambulância para hospitais da região. Atenção para as enchentes no estado do 

Pernambuco e Alagoas, onde casas foram destruídas. As equipes atuaram oferecendo 

distribuição de kits, apoio psicológico, melhorias das condições de água e saneamento, 

tratamento e monitoramento. Em 2010, houve um terremoto devastador no Haiti, e as 

equipes dos MSF estavam presentes, tratando mais de 173 mil pacientes e realizando 

mais de 11 mil cirurgias, salientando que a pacificação da ONU era coordenada pelo 

Brasil e em 2011 formaram uma associação e unirão os profissionais dos MSF-Brasil, 
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tanto ativos como não ativos frente à situação das fortes chuvas que atingiram cidades 

da região serrana do Rio de Janeiro. 

 

 

2.6 ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE ENFERMAGEM 

 

Com o aumento de desastres naturais seguindo juntamente com o aumento de 

sua intensidade e também gravidade, desafiam profissionais e a própria população. 

A situação de desastre tem como assunto primordial, mobilizar representantes da 

sociedade, serviços de saúde, os quais tem um papel importantíssimo no preparo, na 

prevenção, resposta e reconstrução.  

Para um melhor posicionamento frente a essas situações de desastres, é 

necessário apresentar implicações para a enfermagem frente a vários cenários 

desastrosos, sendo que os profissionais da saúde têm um papel importante de compor os 

recursos humanos da área de saúde em qualquer nível de atenção. 

A atuação de um enfermeiro ou técnico em enfermagem, deve se dar conta, tanto 

no preparo, como na resposta à situação de desastre, onde deve-se dar ênfase ao 

atendimento imediato, qualitativo e bem eficaz, com a finalidade de diminuir ou até 

mesmo erradicar riscos às vítimas do desastre. 

A Resolução S/2016/380 ressalta os esforços da comunidade internacional a um 

problema de segurança aos meios de cuidados médicos.  

O CICV junto com a Associação Médica Mundial, o Comitê de Medicina 

Militar, o Conselho Internacional de Enfermagem, a Federação Internacional 

Farmacêutica, a Federação Internacional de Estudantes de Medicina e a Confederação 

Mundial de Fisioterapia, elaboraram os princípios éticos de assistência à saúde em 

tempos de conflito armado e outras emergências. Essas organizações representam 30 

milhões de profissionais de saúde dos âmbitos civil e militar, que agora possuem uma 

ferramenta prática para guiá-los no trabalho diário. 

Os profissionais e estabelecimentos de saúde estão na fronteira ulterior destes 

limites. Com esta resolução, foi ratificada a relevância das normas da guerra; o 

consenso humanitário básico consagrado nas Convenções de Genebra. Ataques a 

instalações médicas passam de 2.400 em dois anos (2005-2006). 
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Pedir que as normas sejam respeitadas, com medidas práticas, é o passo mais 

decisivo que o Conselho de Segurança tomou para garantir que o princípio de 

humanidade esteja presente na guerra de modo real e não apenas como um ideal. 

 

2.6.1 Atendimento de saúde em zonas de conflito e desastres 

 

Os profissionais de saúde que atuam em áreas de desastres e riscos se adequam 

em padronizações de atendimento conforme já elencado, usando, por exemplo, o 

PHTLS (Prehospital Trauma Life Support ou Suporte Pré-Hospitalar de Vida no 

Trauma) que qualifica os profissionais da área de saúde para o transporte e atendimento 

pré-hospitalar e o START (Simple Triage And Rapid Treatment ou Triagem Simples e 

Tratamento Rápido) é o método de triagem mais utilizado ao redor do mundo, pois é 

simples, rápido e sistematizado que se baseia na capacidade de andar, avaliação da 

respiração, circulação e nível de consciência. 

A medicina de desastre é a área do conhecimento médico que se ocupa da 

prevenção de patologias e do atendimento imediato, recuperação e reabilitação de 

pacientes com patologias adquiridas, em circunstâncias de desastre.  

É uma atividade multidisciplinar relacionada com: saúde pública, saneamento 

básico e medicina social; medicina de urgência, medicina de traumatismo, medicina 

preventiva, medicina do trabalho e medicina militar; atendimento pré-hospitalar, 

planejamento hospitalar e dos serviços de saúde, em resposta aos desastres; 

traumatologia, infectologia, nutrologia pediatria e saúde mental; epidemiologia, 

vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e ecologia humana.  

A gravidade e a diversidade das lesões e enfermidades concedidas a uma vítima de 

desastre, evento com vítimas em massa, e ou evento com múltiplas vítimas, requer 

avaliação de método de tratamento médico rápido e adequado em tempo hábil. Confere 

a medicina de resgate em modo sequencial: busca e resgate; triagem e estabilização 

inicial; rastreamento do paciente; atendimento médico definitivo e evacuação. 

 

2.6.2 Atendimento Médico de Emergência: os princípios de ouro do atendimento 

pré-hospitalar do trauma 

 

Entende-se que toda vítima de desastre se classificou como vítima de trauma, 

por ser submetido a filosofia de que se recebeu uma energia de impacto por agente 
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mecânico, térmico, elétrico ou químico, sofrendo o choque acidental. Trauma, segundo 

o PHTLS, é definido como “um evento nocivo que acontece quando há liberação de 

formas específicas de energias físicas ou quando há barreiras ou fluxo normal de 

energia”.  

O atendimento Pré-Hospitalar é o atendimento adequado de primeira escolha ou 

o precursor para atendimento no local de um incidente. A vítima de trauma pode estar 

condenada a desenvolver formas graves de complicações dos sistemas fisiológicos, 

comprometendo-o funcionamento normal do organismo. A maior parte dos doentes 

traumatizado grave tem lesões em mais de um sistema, por isso o uso do termo doente 

com trauma multissistêmico (também conhecido como politrauma). O socorrista deve 

reconhecer e estabelecer as prioridades dos doentes com lesões múltiplas seguindo os 

¨Princípios de ouro do atendimento pré-hospitalar ao traumatizado¨.  

É importante considerar que nem sempre o doente tem o privilégio de uma ¨Hora 

Ouro¨. Um doente com um objeto penetrante no coração pode ter somente alguns 

minutos para chegar ao local de atendimento definitivo antes que o choque causado pelo 

ferimento se torne irreversível. No outro extremo, existe um doente com hemorragia 

interna lenta, contínua, devido a uma fratura isolada de fêmur. Esse doente pode esperar 

várias horas ou mais para ser reanimado e receber atendimento definitivo. 

Sendo então que a Hora de Ouro não se refere estritamente a 60 minutos, varia 

de doente para doente com base nos ferimentos o termo mais adequado é então o 

Período Ouro. 

 

2.6.3 Filosofia do PHTLS 

 

Os socorristas do atendimento pré-hospitalar são capacitados para situações 

críticas em um universo infortúnio, detém conhecimento prático, controle psicológico 

para atuar em situações de sofrimento, doutrinados a escolher entre uma, duas ou a 

própria vida, pois atuam em cena de conflito, tendo sua integridade ameaçada quando 

em atendimento a vítimas de desastre. 

Os princípios fundamentais são de que os socorristas de atendimento pré-

hospitalar devem ter uma boa base de conhecimento, devem ter pensamento crítico e 

habilidades técnicas necessárias para oferecer atendimento excelente, ao paciente 

mesmo em circunstâncias que não sejam as ideais.  
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O PHTLS nem proíbe nem recomenda ações específicas para o socorrista de 

atendimento pré-hospitalar, em vez disso, fornece o conhecimento e as habilidades 

adequadas para permitir que o socorrista use o pensamento crítico para chegar ao 

melhor manejo de cada paciente. 

 

2.6.4 Avaliação da cena 

 

Ao avaliar a cena de um local de desastre, seria para o socorrista vestir o 

capacete e armadura, para embrenhar num campo de guerra, mesmo que em uso desta, 

andaria à mercê de sofrer hostilização do oponente. A cena é caracterizada por zona de 

atuação da equipe do atendimento pré-hospitalar num incidente ou desastre, nela pode-

se observar riscos à equipe de socorristas, quanto às vítimas, que pode ser caracterizada 

por zona quente, morna ou zona fria, dependendo da segurança que a equipe deterá 

durante o socorro. As informações coletadas antes e ao chegar ao local fará com que o 

socorrista tenha uma visão do que e de onde estará exposto.  

A boa observação, percepção e habilidades de comunicação são as melhores 

ferramentas. 

Os processos de captação de informações na cena para o socorrista têm início 

logo ao chegar ao local do incidente. Antes de entrar em contato com a vítima, o 

socorrista deve avaliar a cena através da obtenção de uma impressão geral da situação 

para a segurança da cena; avaliação da causa e resultados do incidente e a observação 

dos familiares e expectadores.  

A realização de uma avaliação inicial da cena em uma posterior falha numa 

reavaliação de como a cena pode mudar levar a graves consequências para os 

socorristas. O conhecimento da situação da cena, não apenas no momento da chegada, 

mas durante o desenvolvimento da cena e passar do tempo, é essencial para a segurança 

de todas as equipes de emergência. A avaliação da cena inclui dois componentes 

principais: Segurança da cena e situação. 

 

2.6.5 Equipamentos de proteção individual e coletivo 

 

Os socorristas estão a todo momento inclinados a fatores de risco a sua saúde 

quando em atuação, podem estar propensos a contrair doenças, portanto devem avaliar o 

tipo de ameaça anunciado durante atendimento, a fim de que consiga se preparar para 
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aproximar com segurança e propiciar proteção a si próprio e a vítima, uma vez que 

desconhece o histórico pregresso da saúde dela.  

Quando atendendo um desastre, equipamentos de proteção individual devem ser 

utilizados. Os socorristas isentos dos equipamentos de proteção individual devem se 

retirar de cena e se entrajar com os EPIs, porque uma vez em ausência dos 

equipamentos de proteção podem em determinado momento se tornar vítima do 

incidente. 

 

2.6.6 Prioridades no atendimento 

 

A prioridade no atendimento ao desastre se estabelecerá advindo da experiência 

dos socorristas, princípios e bom senso que o que proporcionará a vítima a integralidade 

do atendimento pré-hospitalar, a fim de otimizar a sobrevida, e o desfecho do socorrido.  

Como estes princípios são implementados pelo socorrista individualmente para 

manejar mais eficientemente a vítima no momento do atendimento depende das 

prioridades, com base na situação presente no momento específico, a condição clínica 

da vítima, formação e habilidades individuais e os equipamentos disponíveis. 

Além de prioridade, o pensamento crítico na medicina é um processo no qual o 

profissional de saúde avalia a situação, o doente, e todos os recursos disponíveis. 

Deste pressuposto; coloca-se em ação a avaliação das vítimas, tratamento rápido, 

uso do pensamento crítico de propensões e decisões rápidas. 

 

2.6.7 Psicologia do desastre 

 

O trauma emocional e outras sequelas psicológicas são, com frequência um 

efeito colateral dos desastres, que sempre deixam marcas amargas permanentes.  

As respostas psicológicas pós-desastres podem variar desde manifestações leves 

de estresse até condições mais graves como transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT), depressão maior ou manifestações agudas de estresse. O TEPT é uma condição 

de saúde mental que resulta exposição a um evento externo ou estarrecedor e leva a 

sintomas como reviver o incidente, pesadelos, ansiedade e pensamentos incontroláveis 

sobre o incidente.  
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Apesar de que muitas pessoas poderem exibir sinais de estresse psicológico, 

relativamente poucas daquelas impactadas diretamente desenvolvem algum distúrbio 

mental diagnosticável subsequentemente. 

 

2.6.8 Impacto na equipe de saúde 

 

Os socorristas podem ser tornar vítimas secundárias de estresse e outras 

desordens psicológicas. Essas alterações podem afetar negativamente suas funções 

durante e após o evento. Podem afetar o bem-estar pessoal e sua relação familiar e de 

trabalho. Pessoal de supervisão e colegas devem ser alertados para desenvolvimento ou 

manifestações de estresse e angústia em indivíduos que estão envolvidos com resposta a 

desastres. 

É importante revelar que os profissionais envolvidos em situação de risco, ou 

ambiente desfavorável, devem merecer atenção privilegiada, porque precisa comportar 

frente ao estresse gerado durante sua atuação profissional, deve-se capacitar para ter 

controle de pensamentos, advindos das cenas ameaçadoras registradas em memória 

durante o socorro de vítimas de desastre. Algumas estratégias de tratamento para 

estresse pós trauma incluem esclarecimentos, desarmes de gatilhos e sessões 

terapêuticas para gerenciamento do luto. Coletivamente, esses processos têm sido 

chamados de gerenciamento do estresse do incidente crítico (GEIC). 

Alguns sinais comuns de estresse em socorristas incluem elementos 

psicológicos, emocionais, cognitivos e comportamentais³². 

 

2.6.9 Atitudes frente à morte 

 

O socorrista além de observar a cena de um sinistro, deve observar a segurança 

da equipe; é ele quem irá utilizar a técnica de não esboço de sentimento diante da 

adversidade e proporcionará a equipe condição de atuar sem riscos imediatos. 

Os socorristas têm a necessidade de descarregar seus sentimentos e emoções 

advindos de cenas aterrorizantes de um conflito ou desastre, não no ambiente de 

trabalho, mas em isolamento, o que também leva ao desgaste profissional e em algumas 

vezes ao desabafo e até mesmo levando a doenças mentais como depressão, resultando 

em um afastamento do serviço até mesmo a aposentadoria por invalidez em decorrência 

da doença.  
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A vivência constante da experiência do aterrorizante faz com que o indivíduo 

idealiza a construção de um sentimento, subjetivo, para poder lidar com a angústia e o 

sofrimento provocados pela atividade de socorro às vítimas de desastre. A 

insensibilidade passa a ser aquisição irrevogável do socorrista, qualidade essa que o faz 

ser melhor conforme o aumento dessa frieza, tornando-o indiferente aos colegas de 

profissão, e que se mantêm sem grandes flutuações de estado emocional, o que se reflete 

nos traços objetivos de seu comportamento - agilidade e destreza nos gestos; pausas 

para avaliação da situação seguidas de decisões firmes; fisionomia tranquila indicada 

pela ausência de rubor, de sudorese e de tremores de membros superiores; domínio da 

fala e coordenação clara da linguagem verbal e do pensamento analítico em situações de 

tragédia. 

Existem situações impactantes, principalmente quando envolve crianças, e 

observamos que em 2017, segundo os números da Unicef, cinco mil crianças foram 

mortas ou feridas no Iémen, 700 foram mortas no Afeganistão, centenas usadas 

como escudos humanos na Síria e no Iraque, 135 usadas como bombistas suicidas 

na Nigéria, 19 mil recrutadas pelo exército e grupos armados no Sudão do Sul. Na 

Europa, no leste da Ucrânia, mais de 200 mil crianças vivem sob a ameaça 

constante das minas anti-pessoal e de artefatos que não explodiram que apanham 

para brincar ou pisam, morrendo ou sofrendo mutilações. 

 

2.6.10 A morte do profissional 

 

A morte é algo certo, porém nem sempre ela vem da maneira esperada e nem no 

momento adequado. Ao prestar o atendimento em equipes de saúde; é necessário avaliar 

muito bem a cinemática do evento e assegurar a cena para que não haja mais incidentes 

no mesmo local. O que pode colocar não só a vida de outras pessoas em risco como a 

dos socorristas também.   

A morte e os supostos eventos que a sucedem os desastres e conflitos são, 

historicamente, fonte de inspiração para doutrinas filosóficas e religiosas, bem como 

uma inesgotável fonte de temores, angústias e ansiedades para os seres humanos.  

Segundo Kastenbaum e Aisenberg (1983, p.28-54); “[...] as interpretações atuais 

sobre a morte constituem parte da herança que as gerações anteriores, as antigas culturas 

nos legaram”. Convivemos com separações temporárias, mas em algum momento 

acontece a nossa primeira perda definitiva. 
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Os números de baixas de profissionais de saúde não estão em publicações 

copiladas com levantamentos exatos; mas sabe-se que é grande o número de 

profissionais que doam sua vida e tombam e ação, podemos citar:  

a) 11 de setembro de 2001 – Atentado terrorista aos Estados Unidos: Um total de 

411 trabalhadores de emergência que responderam aos chamados de socorro morreram 

quando tentavam resgatar as pessoas e apagar os incêndios. 

b) Guerra na Síria (2012-2015): 814 profissionais de saúde como vítimas fatais 

de ataques. 

c) 23 de junho de 2018. Meninos da Caverna (Tailândia). 1 mergulhador 

socorrista. 

O “para sempre” que nos incomoda. Segundo Bromberg (1950): “como 

aprendemos em nossa cultura, evitamos a dor, evitamos a perda e fugimos da morte, ou 

pensamos fugir dela”. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Diante às pesquisas realizadas, as palavras-chave e sub-palavras-chave utilizadas 

foram: desastre, enfermagem em desastre, conflito, guerra, atendimento, equipe de 

saúde, prática, educação, habilidade, resposta, emergência, capacidade, prevenção, 

planejamento e pesquisa, foi observado certa escassez de materiais brasileiros inerentes 

a atividades das equipes de enfermagem em ambientes de desastres, possuindo apenas 

referenciais de materiais internacionais, mas nada em específico.  

Os materiais da Defesa Civil dos estados são padronizados com materiais 

conceituais de tipos e espécies de desastres, bem como protocolos de abordagens. 

O Ministério da Integração Nacional por meio da Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SEDEC, na qualidade de representante do órgão central do 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, quer universalizar o 

conhecimento da Proteção e Defesa Civil para todo brasileiro, para que a população 

saiba sobre a sua proteção individual, da sua comunidade, do seu patrimônio e do 

ambiente em que vive, em casos de riscos de desastres. 

A SEDEC está trabalhando para criar uma biblioteca virtual de material 

relacionado a Risco de Desastres e a Desastres, é uma boa ideia, porém os materiais 

disponíveis de cadernos e cartilhas e manuais de Desastres humanos; planejamento de 
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Defesa Civil e situações de Emergências e estado de calamidade são poucos e a grande 

maioria destes, datados dos anos 90 com referências dos anos 80 e 90. 

Durante as pesquisas, ressaltou que um dos países com maior número de 

materiais científicos publicados é o Japão, devido a grandes incidências de terremotos, 

por exemplo. De acordo com o relatório de 2017 publicado pela Agência Meteorológica 

do Japão (JMA), foi sofrido um total de 2.014 tremores desde a primeira hora de janeiro 

até as 19h do dia 29 de dezembro do ano mencionado. Desse total, 8 tremores atingiram 

intensidade de 4,5 graus (forte) na escala japonesa. 

O Brasil não possui regiões de conflitos com outros países, porém, há conflitos 

armados internados velados e não velados em menor escala em comparação a países em 

guerras, porém; o número de feridos e baixas é considerável e o país não possui 

protocolos de atendimentos de APH nestas zonas, sendo tais atendimentos de modo 

padrão, como já é utilizado em atendimentos recorrentes diários. 

A escassez de materiais científicos publicados no Brasil mostra, de certa forma, 

uma não preocupação e/ou acomodação com os protocolos já existentes, partindo do 

pressuposto que o país não está em conflito e os desastres naturais ou não, são de 

pequena magnitude que não impactam no atendimento de enfermagem de “maneira 

significativa”, mas é sabido que, segundo a Codificação Brasileira de Desastres 

(COBRADE), durante o período chuvoso, ocorrem desastres de natureza geológica, 

meteorológica e hidrológica, como deslizamentos, inundações, alagamentos, 

enxurradas, vendavais, granizo de formas bem pontuadas em períodos certos do ano; 

porém, nota-se apenas Planos de Emergências anuais poucos atualizados e sem 

abordagem especifica à equipes de enfermagem. 

As equipes de saúde com atuação em zonas de desastres e conflitos são de 

extrema importância no atendimento de primeiros socorros e manutenção à vida nestes 

ambientes de extremo risco e de recursos limitados. 

Notou-se que no Brasil não há muitos materiais científicos a respeito, bem como 

uma padronização de atendimento em ambientes de desastres, possuindo materiais 

conceituais de ambiente e atendimento, mas não de uma esquematização de forma de 

atendimento e deslocamentos. 

Organizações como a Cruz Vermelha são ímpar em atendimentos nestas áreas, 

possuindo sua atuação em todo o globo e com cursos para atendimento padronizados em 

sua plataforma, possuindo assim, uniformidade na atuação independente de qualquer 

país. A Defesa Civil Brasileira é responsável pela esquematização de atendimento no 
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Brasil em desastres, porém, apesar de mudanças anuais, os materiais encontrados 

apresentam-se de forma tímida e desatualizadas. 

 Desta forma, as equipes de enfermagem e saúde, são atores essenciais para apoio 

aos afetados por adversidades naturais ou não, onde os profissionais são diferenciados 

pelo risco constante que são submetidos, doando suas vidas ao atendimento de saúde à 

pessoas desconhecidas.  
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