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Introdução: O atendimento especializado mediante a um acidente com múltiplas
vítimas deve-se focar em protocolos diferenciados daqueles realizados nas práticas
cotidianas. A regra fundamental é classificar as prioridades de atendimento e socorrer
um número máximo de pessoas, ou seja, busca-se oferecer o melhor recurso médico
para o maior número de vítimas possível. Neste contexto, a enfermagem desempenha
um papel primordial, pois integra a equipe multidisciplinar de salvamento com ações
indispensáveis à manutenção da vida, com isso, a disciplina de Urgência e Emergência
durante a graduação em Enfermagem desempenha relevante impacto na formação de
um Enfermeiro. (SALVADOR et al.;2012). Objetivo: Relatar a experiência acadêmica
na organização de um evento sobre urgência e emergência no atendimento de múltiplas
vítimas, com aplicação prática tipo simulação realística, dos conteúdos vistos na
disciplina de Urgência e Emergência. Metodologia: A Liga Acadêmica de
Sistematização da Assistência de Enfermagem – LASAE, foi criada pelos discentes do
Centro Universitário Católico do Leste de Minas Gerais, UNILESTE, com intuito de
realizar pesquisas e promover ações e eventos em saúde para aprimoramento dos
conhecimentos. Assim, os 14 participantes da LASAE, confeccionaram um plano de
ação para o  “I Seminário de Urgência e Emergência da Enfermagem: atendimento a
múltiplas vítimas”, orientados por um docente, aprovado e auxiliado pela equipe de
assessoria de comunicação do UNILESTE e apoio do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência, utilizando-se uma ambulância dos mesmos.  Resultados: O evento “I
Seminário de Urgência e Emergência da Enfermagem: atendimento a múltiplas
vítimas”, foi realizado no dia 13 de novembro de 2019, às 19 horas no Centro
Universitário Católico do Leste de Minas Gerais, campus Ipatinga, no auditório Dom
Lélis Lara. A abertura do momento foi feita pela presidente da LASAE e pela,
coordenadora dos cursos da saúde do UNILESTE, logo depois, a enfermeira,
responsável pelo Núcleo de Educação Permanente do Serviço de Atendimento Móvel
(SAMU) de Ipatinga, ministrou a temática do atendimento pré-hospitalar a múltiplas
vítimas. Em seguida, o enfermeiro, supervisor no pronto socorro do Hospital Márcio
Cunha em Ipatinga, palestrou sobre o atendimento intra-hospitalar a múltiplas vítimas.
Posteriormente, os alunos do 8° período de Enfermagem, que estavam cursando a
disciplina de Urgência e Emergência no momento, realizaram uma simulação realística
do atendimento a múltiplas vítimas, auxiliados de uma ambulância equipada do
SAMU. A situação baseou-se em uma colisão frontal de um carro e uma moto com
atropelamento, sendo acometidas seis vítimas, que foram devidamente atendidas pelos
acadêmicos. Participaram do seminário cerca de 100 pessoas, entre estudantes e
profissionais da saúde.
 Conclusão: A atuação do enfermeiro necessita de muita organização, percepção da
situação, responsabilidade e embasamento teórico na intervenção durante uma
urgência e/ou emergência. A possibilidade de atuação prática durante a graduação,
constitui ferramenta educacional valiosa e essencial à formação de um enfermeiro, pois
aplica-se ações pautadas em evidências científicas.

Palavras-chave: Urgência e emergência. Enfermagem. Atendimento especializado. 

21ª Semana de Iniciação Científica e 12ª Semana de Extensão: O Ensino, a Pesquisa e a Extensão na Construção de um Humanismo Solidário

18 a 20 de novembro de 2020, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818



Agências de fomento: Unileste

21ª Semana de Iniciação Científica e 12ª Semana de Extensão: O Ensino, a Pesquisa e a Extensão na Construção de um Humanismo Solidário

18 a 20 de novembro de 2020, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


