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RESUMO
Introdução: Crianças podem ser severamente afetadas em emergências de saúde pública devido às particularidades anátomo-fisiológicas, psicológicas e de desenvolvimento. Contudo, suas
necessidades são historicamente sub-representadas nas três fases do gerenciamento de desastres. Objetivos: Apresentar uma revisão sistemática que identifique as estratégias utilizadas pela
Medicina de Emergência Pediátrica no gerenciamento de desastres com múltiplas vítimas, apresentando sugestões e orientações para futuros estudos. Métodos: Esta revisão sistemática foi
realizada de acordo com o PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyzes) e registrada no banco de dados PROSPERO: CRD42021229552. Realizamos a última
busca nas bases de dados e na literatura cinza em 11/02/2021, totalizando 62 documentos. Foram incluídos artigos acadêmicos revisados por pares nos idiomas inglês, português e espanhol, e as
bases de dados utilizadas foram PubMed, Scopus, Bireme, Web of Science. Além disso, foram adicionados artigos disponíveis em texto integral através da CAPES, Google® ou Google Scholar®.
Livros, pesquisas não acadêmicas e conteúdos em idiomas diferentes dos apresentados constituíram critérios de exclusão. Resultados: Dos documentos recuperados, 21 artigos serviram de base
para a análise. Categorizamos o ano de publicação, a nacionalidade da instituição do primeiro autor, o tópico e a fase de gerenciamento de desastres de cada estudo, possibilitando a identificação
das estratégias de emergência médica usadas no gerenciamento de desastres pediátricos com múltiplas vítimas. Conclusão: Destaca-se que a atuação da Medicina de Emergência Pediátrica tem
focado na redução de danos após a ocorrência de um desastre, sendo necessários mais estudos com ênfase nas fases pré e pós-desastre. Ainda, há uma necessidade de mais padronização na
documentação, no atendimento e nas diretrizes baseadas em evidências no cenário de desastre pediátrico, para facilitar a assistência, melhorar a eficácia da conduta e prevenir iatrogenia. Além
disso, identificamos que a aplicação de tecnologia pode ser um facilitador em muitos processos.

INTRODUÇÃO
Apesar de serem mais gravemente afetadas em emergências de saúde pública, as
necessidades das crianças são historicamente sub-representadas nas nas três fases do
gerenciamento de desastres. Da mesma forma, sabe-se que as crianças são um segmento da
população especialmente vulnerável a desastres, devido às suas particularidades anatômicas,
fisiológicas, psicológicas e de desenvolvimento únicas, acarretando maiores riscos de
morbidade e mortalidade em eventos de desastre do que adultos. Ainda assim, o atendimento
pediátrico, incluindo a experiência de especialistas clínicos e recursos personalizados,
permanece limitado em muitos hospitais. Por sua vez, em uma situação de vítimas em massa,
essa condição pode deixar as vítimas pediátricas vulneráveis a má gestão, complicações
evitáveis e morte.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo é apresentar uma revisão sistemática que identifique as estratégias
utilizadas pela Medicina de Emergência Pediátrica no gerenciamento de desastres com
múltiplas vítimas, apresentando sugestões e orientações para futuros estudos.

MÉTODOS
Esta revisão sistemática foi realizada de acordo com o PRISMA (Preferred Reporting Items for
Systematic Reviews and Meta-Analyzes) e registrada no banco de dados PROSPERO com o
número CRD42021229552.
Os seguintes critérios foram usados como critérios de inclusão (PICOS):
● População: pacientes pediátricos de qualquer idade (considerando a idade máxima <18
anos).
● Intervenção: qualquer tipo de acidente com vítimas em massa (por exemplo, terrorismo,
intoxicação em massa, furacão, terremoto).
● Comparações: particularidades da faixa pediátrica após a exposição a um acidente com
vítimas em massa.
● Resultados: estratégias utilizadas pela Medicina de Emergência Pediátrica em qualquer
fase da gestão de desastres do acidente com vítimas em massa.
● Desenho do estudo: ensaios clínicos randomizados (RCTs), estudos quase experimentais
(ensaios não randomizados), estudos de coorte e estudos transversais analíticos.
Foram incluídos artigos acadêmicos revisados por pares nos idiomas inglês, português e
espanhol, e as bases de dados utilizadas foram PubMed, Scopus, Bireme, Web of Science.
Além disso, foram adicionados artigos disponíveis em texto integral através da CAPES,
Google® ou Google Scholar®. Livros, pesquisas não acadêmicas e conteúdos em idiomas
diferentes dos apresentados constituíram critérios de exclusão.
Quatro autores (VS, GM, FS, MC) realizaram a busca em 18 de dezembro de 2020. A última
atualização foi realizada em 11 de fevereiro de 2021, pelos mesmos autores. Os estudos
foram identificados em 4 bases de dados: PubMed, Scopus, Bireme, Web of Science. Com
base no Medical Subject Headings (MeSH), as palavras-chave utilizadas pelos autores em
todas as bases de dados mencionadas acima foram: ("child*") AND (("emergency medicine")
OR ("pediatric emergency medicine")) AND ("disaster*") AND ("mass casualty incident").

● Educação → Wetta-Hall et al. observaram que os problemas singulares associados a
crianças estavam entre as áreas de conteúdo essenciais abordadas na formação de
educação continuada, sendo preditiva de melhora auto-relatada na competência para lidar
com desastres de queimaduras com vítimas em massa.
● Qualidade de cuidado → Claudius et al. concluíram que a documentação e a qualidade do
atendimento prestado durante um exercício de simulação de desastre pediátrico eram
deficientes em comparação com o atendimento convencional na mesma instituição.
● Uso de tecnologias → Em um acidente com vítimas em massa, Gross et al. mostraram que
o GPS pode melhorar a precisão do tempo estimado de chegada e a consciência situacional
dos membros da equipe; Homier et al. identificaram que o uso do telefone e aplicativos de
mensagens têm uma resposta significativamente maior do que o SMS como ferramenta de
comunicação entre os funcionários de um hospital.
1. Triagem: Celik et al. demonstraram que os funcionários de uma escola podem aprender e
aplicar o método SALT após um breve treinamento, utilizando metodologias teóricas e
práticas. As ferramentas SALT e JumpSTART, como métodos de triagem primária, foram as
mais citadas na literatura, apresentando acurácia, rapidez e facilidade de uso semelhantes
de acordo com Jones et. al. (embora o JumpSTART tenha sido 8 segundos mais rápido por
vítima). Os métodos de triagem secundária validados pela literatura recuperada para
acidentes com vítimas pediátricas em massa foram: o Sacco Triage Method's (STM) e o
Pediatric Physiological and Anatomical Triage Score (PPATS)
2. Planejamento: Chang et al. identificaram a carência de componentes críticos de
planejamento de desastres em programas de cuidados infantis no MIchigan, um estado sem
diretrizes obrigatórias de cuidados infantis para preparação de desastres, A falta de
colaboração dos programas com organizações locais de incêndio (22%), de polícia (27%)
ou de emergência médica e pediátrica (11%) também foi apontada.
3. Tipos de lesões e procedimentos médicos: As crianças vítimas de um desastre
apresentam injúrias particulares e necessitam de atendimento especializado. Entretanto,
Ashkenazi et al. apontaram dificuldades no tratamento de crianças feridas, que podem
surgir da inexperiência dos funcionários com essa população, da necessidade de
equipamentos especializados e de protocolos de atendimento únicos.

RECURSO
S

CONCLUSÃO
Pode-se dizer que, apesar das crianças serem um dos grupos mais afetados em um evento
com múltiplas vítimas, pouco é estudado e publicado sobre suas necessidades específicas
durante a gestão de desastres. Os autores perceberam que há uma necessidade de mais
padronização de documentação, cuidados e diretrizes baseadas em evidências no cenário de
desastres pediátricos para facilitar a assistência, melhorar a eficácia da conduta e prevenir
iatrogenia. Além disso, identificou-se que a aplicação da tecnologia pode ser um facilitador em
muitos processos, como comunicação, atendimento e acesso à informação; porém, sua
aplicação no cenário de desastres deve ser avaliada em futuros estudos. Percebe-se também
um foco da Medicina de Emergência Pediátrica na fase de resposta ao desastre, resultando
em poucos estudos acerca das fases pré-desastre e pós-desastre. Mais estudos com foco na
fase pós-desastre são necessários para fornecer um quadro mais abrangente dos danos
infligidos às crianças. Além disso, o acompanhamento dessas vítimas é fundamental para a
obtenção de pequenas sequelas decorrentes do evento. Além disso, os pesquisadores
entendem que mais estudos acerca da prevenção e mitigação de desastres podem ajudar a
evitar futuras perdas físicas, psicológicas e materiais. Por fim, o presente trabalho pode
contribuir para orientar estudos futuros nesta área de conhecimento e ajudar as partes
interessadas no planejamento para as três fases da gestão de desastres.
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