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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo conhecer sobre a atuação do enfermeiro no método 

START. Tratou-se de uma revisão narrativa da literatura. Os referenciais foram 

levantados em sítios indexados na rede mundial de computadores a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), também foram 

utilizados livros disponibilizados no acervo da Biblioteca da Universidade de Franca. 

Os critérios para inclusão dos referenciais foram: estar disponível em língua 

portuguesa (independente do país de origem), disponível na íntegra, sem limite de 

data de publicação. Para elaboração do estudo, a busca dos referenciais deu-se 

entre setembro à Novembro de 2017. Foram selecionados 15 referenciais para 

construção deste estudo, sendo 06 documentos oficiais (manuais e legislações), 02 

livros, 05 artigos, 01 trabalho de conclusão de curso e uma dissertação de mestrado. 

O período de publicação dos referenciais selecionados foi de 2002 à 2017. A revisão 

da literatura apontou que no método START o enfermeiro é o profissional que atua 

diretamente na triagem, aplicando o método, fica responsável pela educação 

continuada da equipe, supervisão dos técnicos em enfermagem, portanto é 

necessário que possua capacidade de liderança e trabalho em equipe. Concluiu-se 

que o enfermeiro atua de variadas formas no método START, desde a triagem até a 

alta do paciente, podendo fazer parte de uma das equipes de atendimento em vários 

setores do cuidado, desde o APH na unidade móvel, triagem das vítimas, 

atendimento no local do acidente, acompanhamento na unidade móvel para o 

hospital de referencia, bem como na supervisão do cuidado prestado pela equipe. 

  

Palavras chave: Triagem de vitimas; Emergência; Cuidados de enfermagem; 

Socorro de urgência. 

 

INTRODUÇÃO 

A triagem de vítimas vem sendo realizada desde os tempos de guerra, na 

qual a prioridade de atendimento às vítima era de acordo com o que poderia retornar 

o mais rápido possível ao campo de batalha, com o tempo essa prioridade foi 

substituída para atender primeiramente as vítimas mais graves. A triagem foi 

evoluindo com o tempo e o método mais utilizado de realizar a triagem é o Simple 

Triage And Rapid Treatment (Triagem Simples e Tratamento Rápido (START)), que 
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foi desenvolvido em 1983 no Hoag Hospital localizado na Califórnia – Estados 

Unidos da América (EUA), e passou a ser utilizado no Brasil em 1999. O método 

define que a triagem da vítima deve ser realizada em no máximo 60 segundos por 

vítima (1). 

O método START é a triagem de vítimas realizado no Atendimento Pré-

Hospitalar (APH) baseado no grau da severidade da vítima dependendo das lesões 

que a mesma apresenta, sendo avaliados a capacidade de deambulação, 

respiração, circulação e nível de consciência (1).  

É um método realizado quando há um Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV). 

Considera-se um IMV quando há mais de cinco vítimas envolvidas. O método é 

utilizado para um atendimento rápido e de qualidade com vistas a promover melhor 

sobrevida das vítimas, considerando o melhor atendimento para o maior número 

possível de vítimas (2).  

Qualquer profissional da área da saúde pode realizar o método START, 

desde que seja qualificado para tal. O enfermeiro é um profissional extremamente 

qualificado para esta função, tendo em vista sua formação, qualificações 

profissionais, conhecimento sobre a área e situações fisiológicas e anatômicas das 

vítimas, e também sua qualificação em gerenciamento de equipe e situação (3). 

Diante disso, é sabido que cada membro da equipe tem sua função no APH 

de um IMV, sendo assim, neste trabalho abordaremos apenas a função do 

enfermeiro. Escolheu-se este tema para estudo com vistas a conhecer a área de 

atuação da enfermagem na realização do método START. 

  

OBJETIVOS 

Diante do exposto este estudo teve como objetivo conhecer sobre a atuação 

do enfermeiro no método START. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo tratou-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual foi 

construída através de levantamento bibliográfico realizado em livros e artigos 

científicos. 

Os referenciais foram levantados em sítios indexados na rede mundial de 

computadores com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), também foram utilizados livros disponibilizados no acervo da 
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Biblioteca da Universidade de Franca – UNIFRAN, Franca – SP. 

Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) adotados para a busca dos 

referenciais científicos foram: Triagem de vítimas; Emergência; Cuidados de 

enfermagem; Socorro de urgência.  

Os critérios para inclusão dos referenciais foram: estar disponível em língua 

portuguesa (independente do país de origem), disponível na íntegra, sem limite de 

data de publicação.  

Para elaboração do estudo, a busca dos referenciais deu-se entre setembro à 

novembro de 2017.  

Foram selecionados 15 referenciais para construção deste estudo, sendo 06 

documentos oficiais (manuais e legislações), 02 livros, 05 artigos, 01 trabalho de 

conclusão de curso e uma dissertação de mestrado. 

O período de publicação dos referenciais selecionados foi de 2002 à 2017. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Deu-se início ao APH na França nos anos de 1970, e a partir de então esse 

tipo de atendimento foi moldando os termos de funcionamento e quem faz parte do 

mesmo, sendo que a equipe definida como parte do APH é composta por: médicos; 

enfermeiros; médicos reguladores, intervencionistas e assistenciais; técnico de 

enfermagem; telefonista; rádio operador e condutores de veículos de urgência e 

segurança (4).   

O APH presta assistência à vítimas em casos de trauma, emergências 

clínicas, obstétricas, pediátricas e psiquiátricas, proporcionando suporte ao paciente 

no local da ocorrência, estabilizando e transportando adequadamente ao hospital 

mais próximo. Dessa forma o APH se define como atendimento emergencial fora do 

ambiente hospitalar e é subdividido em três categorias, a saber: (4,5). 

1 - equipe de salvamento: que realiza a retirada da vítima de ambiente hostil para 

que a equipe do suporte básico de vida (SBV) possa prestar atendimento às 

vítimas; 

2 - equipe de Suporte Básico de Vida: presta atendimento às vítimas sem realizar 

procedimentos médicos invasivos; 

3 - equipe de Suporte Avançado de Vida (SAV): atende qualquer vítima 

independentemente do prognóstico. 

Esse tipo de atendimento é de suma importância para a evolução do paciente, 
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o atendimento a vítima nos primeiros minutos é que vai determinar o andamento do 

quadro em que se encontra. Por isso é importante que a equipe de resgate chegue 

ao local o quanto antes e esteja apta à realizar os procedimentos necessários para 

manutenção da vida de acordo com a gravidade das lesões da vítima (1). 

A triagem é uma rápida avaliação do estado clínico da vítima, é ela que vai 

estabelecer a prioridade de atendimento, e é realizada sempre que o número de 

vítimas é maior que o número de profissionais e/ou recursos, proporcionando assim 

o melhor tratamento para o maior número de pessoas (5). 

A triagem inicial pode ser realizada por qualquer pessoa, desde que esta seja 

treinada para realizá-la, e repetida por um médico também treinado quando este 

chegar ao local. Após a triagem inicial que é rápida e objetiva em estabilizar o 

paciente mais grave, é realizada uma avaliação mais detalhada do estado deste 

(2,6). 

Mesmo após a triagem inicial a vítima pode ser realocada se a mesma tiver 

alteração no quadro. Portanto a triagem pode ser repetida por várias vezes até o 

momento da chegada da vítima ao hospital de destino (7).  

Quando se trata de IMV, as equipes de resgate precisam estar preparadas 

para esse tipo de atendimento e seguir o protocolo, pois se trata de um evento 

inesperado que geralmente é originado por uma catástrofe ou desastre (8).  

Para um atendimento eficaz de IMV é necessário seguir três etapas: triagem, 

tratamento e transporte. Para se realizar estas etapas de forma satisfatória é 

necessário que se tenha comando, comunicação e controle da situação (5). 

É imprescindível que haja um líder para organizar a área e realizar a triagem 

das vítimas de forma eficaz e rápida para não causar maiores danos à elas. Esse 

líder pode ser o enfermeiro capacitado para tal ação, e para a realização do método 

START, que como dito anteriormente é o método utilizado oficialmente no Brasil no 

Manual de Regulação Médica das Urgências, em situação de IMV (1).   

A equipe que chega primeiro ao local do IMV realiza primeiramente a 

segurança do local e sua evacuação, retirando curiosos do local e chamando as 

equipes necessárias de acordo com o incidente, que podem conter: Polícia Militar; 

Polícia Civil; companhia de energia local; Corpo de Bombeiros; equipe de resgate 

(ambulância, médicos, enfermeiros, socorrista, entre outros); entre outros serviços 

de acordo com a situação (1,8).  

Nas situações de IMV, bem como em quaisquer outras emergências, o 
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método START é de simples e rápida aplicabilidade e pode ser realizado por 

qualquer profissional da área da saúde devidamente capacitado, como por exemplo, 

o socorrista, técnico em emergência, enfermeiro ou médico. Esse método de triagem 

foi utilizado em várias situações de desastre dos últimos anos, como no atentado às 

torres gêmeas, em Nova Iorque, e no Tsunami que assolou o Japão em 2011 (9). 

No método START se avalia a capacidade de andar, a respiração, circulação 

e nível de consciência, e de acordo com a resposta de cada um se classifica a 

vítima, de forma que ela seja representada por uma cor. O método é divido por 

quatro cores que correspondem à prioridade de atendimento à vítima, sendo elas, 

vermelho, amarelo, verde e preto, como segue: (1).  

1- vermelho: vítima com mais que 30 respirações por minuto, ou respiração 

presente apenas após abertura de vias aéreas; 

2- amarelo: vítimas que não deambulam e que estão entre a classificação 

vermelho e verde; 

3- verde: vítimas com lesões pequenas e que deambulam; 

4- cinza: vítimas sem respiração presente mesmo após manobra simples de 

abertura de vias aéreas, em óbito ou sem chance de sobrevida. 

A avaliação das vítimas é realizada da seguinte forma: avalia-se a capacidade 

de andar; caso a vítima esteja deambulando no local é classificada como verde, o 

que não deambula vai ser verificado a respiração, se a vítima não respira verifica-se 

a presença de corpos estranhos e realiza-se a desobstrução da via aérea caso 

necessário, alinhando a cabeça; caso após a desobstrução da via aérea a vítima 

não apresentar movimentos respiratórios é classificada como preta; se a vítima 

apresentar movimentos respiratórios é classificado como vermelha (2).  

No primeiro contato, caso a vítima esteja respirando, porém com frequência 

maior que trinta movimentos respiratórios por minuto, é classifica como vermelha, se 

a frequência respiratória for menor que trinta por minuto é verificado o enchimento 

capilar, se este não retornar após dois segundos que se soltou a compressão a 

vítima esta com perfusão inadequada e se classifica como vermelha, caso a 

perfusão retorne dentro de dois segundos a vítima passa por uma avaliação do nível 

de consciência, caso responda a comandos simples, como por exemplo, “aperte 

minha mão” é então classificada como amarela; caso contrário a vítima é vermelho. 

E as demais que não se enquadram nessas situações são as vítimas verdes, que 

deambulam (2).  
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Os pacientes que se enquadram na categoria de cor vermelha, devem ser 

transportados primeiro e o mais rápido possível por conta de seu quadro, e assim 

respectivamente de acordo com a gravidade, cada vítima recebe um cartão com sua 

identificação e sua cor correspondente (1).  

Pela sua forma de comunicação ser em cores que correspondem ao estado 

de saúde em que cada paciente se encontra, o método START se torna uma triagem 

universal que pode ser utilizada em qualquer lugar e independentemente se há mais 

de uma língua envolvida.  Pois os profissionais serão guiados pela cor 

correspondente a situação do paciente (9). 

Após essa rápida triagem, as vítimas são encaminhadas para um local 

destinado e correspondente a cada cor. Alguns tipos de lesões são condizentes com 

determinada cor, que podem ser: (2,10). 

1- vermelho: lesões arteriais graves; lesões cerebrais traumáticas; queimaduras 

de 2° e 3° graus; hemorragias internas; entre outros com risco de morte 

eminente;  

2- amarelo: fraturas de extremidades; queimaduras menores; sangramento 

externo contido por manobras; entre outros que não são de risco de morte 

imediato; 

3- verde: lesões menores sem risco de morte para a vítima, como contusões, 

hematomas e pequenos ferimentos; 

4- preto: vítimas em óbito.  

A triagem realizada através do método START deve ser implementada em no 

máximo 60 segundos, proporcionando assim, uma triagem rápida atendendo ao 

maior número de vítimas possível (9).  

Com relação à atuação do enfermeiro, este profissional foi inserido no APH 

em 1998 e suas atividades em APH foram regulamentadas em 2001 pelo Conselho 

Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (COREN-SP). O profissional de 

enfermagem que atua no APH móvel deve ter curso superior de Enfermagem, 

devidamente registrado no COREN de sua jurisdição, habilitado para ações de 

enfermagem no APH móvel (11,12).  

Além dos requisitos mencionados anteriormente o profissional de 

enfermagem necessita ter disposição pessoal para a atividade, equilíbrio emocional 

e autocontrole, capacidade física e mental, iniciativa e facilidade de comunicação, 

condicionamento físico para trabalhar em unidades móveis e capacidade de 
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trabalhar em equipe. Estes requisitos são necessários, pois em um APH nunca se 

sabe o tipo de situação que se encontrará e o profissional precisa estar apto a atuar 

em qualquer situação (11).   

O enfermeiro também precisa estar apto e ter competências para 

supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no APH móvel, executar 

prescrições médicas por telemedicina, prestar cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica à pacientes graves e com risco de morte, fazer controle de 

qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão, ser responsável pela 

educação continuada da equipe, conhecer equipamentos e realizar manobras de 

extração manual de vítimas. Entre outros requisitos dispostos pelo Ministério da 

Saúde (MS) na Portaria n° 2048, de 5 de novembro de 2002  (12). 

Logo após a triagem inicial o enfermeiro irá realizar a avaliação primária 

completa da vítima, utilizando-se o ABCDE do trauma: A (Airway) – Vias aéreas e 

controle da coluna cervical; B (Breathing) – Respiração e ventilação; C (Circulation) 

– Circulação com controle de hemorragia; D (Disability) – Estado Neurológico e E 

(Exposure) – Exposição da vítima (5). 

É também na avaliação primária que será realizada a Reanimação 

Cardiorrespiratória (RCP). O enfermeiro pode fazer uso do Desfibrilador Automático 

(DEA), se este estiver devidamente habilitado, caso haja necessidade (4).  

Este atendimento é seguido pelo atendimento secundário, no qual será feita 

uma exploração mais detalhada da vítima, verificando os sinais vitais e realizando a 

busca por lesões, seguindo a ordem céfalo-caudal: crânio, face, pescoço, tórax, 

abdome, quadril, membros inferiores, membros superiores e dorso. Procurar 

alterações na cor da pele, simetria dos membros, alinhamento (que pode nos 

apontar fraturas), entre outros (5). 

É importante que o enfermeiro aplique a Escala de Coma de Glasgow (ECG) 

para se obter o nível de consciência da vítima, para isto o enfermeiro precisa ter 

conhecimento sobre a ECG e sua aplicabilidade, para que não haja resultado 

errado. Tendo o resultado da ECG e dos sinais vitais, o profissional poderá aplicar a 

Escala de Trauma, na qual terá o estado geral da vítima (4). 

Já no atendimento secundário o enfermeiro fará a busca por fraturas, as quais 

podem ser fechadas ou expostas. No APH o enfermeiro irá imobilizar o membro 

evitando ao máximo movimentá-lo para que não se agrave a lesão. Quanto à fratura 

exposta é importante verificar a presença de hemorragia e controlá-la caso houver, 
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imobilizar o membro e proteger o local exposto (13, 14). 

Em casos de IMV é comum encontrar algumas situações de choque entre as 

vítimas, sendo os mais encontrados o choque hipovolêmico, choque cardiogênico, 

choque neurogênico e o choque psicogênico. O choque é caracterizado pela queda 

brusca de oxigênio no sistema circulatório o que leva à uma descompensação do 

organismo podendo levar a vítima a morte e esta relacionado a três situações, falha 

no bombeamento do coração, perda de sangue e dilatação dos vasos (13). 

Os cuidados de enfermagem em caso de choque, no APH, são coletar 

informações quando não tiver sido o profissional que deu o atendimento inicial, ou 

caso tenha passado pela triagem START observar seu cartão, identificar-se a vítima, 

fazer avaliação primária da vítima, manter vias aéreas livres, verificar sangramentos 

e lesões, sinais vitais, manter a vítima em posição dorsal e com pernas ligeiramente 

elevadas, manter aquecido, instalar oxímetro de pulso, administrar oxigênio e 

transportar a vítima o mais rápido possível (5).    

O enfermeiro está apto a realizar a administração de medicamentos prescritos 

por médicos, seja pessoalmente ou por telemedicina, nas várias vias de 

aplicabilidade como, via oral, via retal, vaginal, intravenosa, intramuscular, 

subcutânea, entre outras vias de acordo com as habilidades e conhecimentos do 

enfermeiro (4). 

Além de todas essas atividades atribuídas ao enfermeiro, ele é o profissional 

que fica responsável pela educação continuada da equipe e supervisão dos técnicos 

de enfermagem, portanto, é necessário que possua capacidade de liderança e 

trabalho em equipe. É importante que a equipe veja a supervisão do enfermeiro 

como uma forma de aprendizagem, uma maneira de aprender e aperfeiçoar os 

conhecimentos (15).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos referenciais levantados, conclui-se que a atuação do enfermeiro 

no método START é bastante ampla e fundamental para o serviço de APH. 

A atuação do enfermeiro no START vai muito além da administração de 

medicamentos e aplicação de protocolos médicos. O enfermeiro possui 

protagonismo em atividades que vão desde a triagem rápida das vítimas até a 

gestão do serviço de APH e responsabilidade pela capacitação da equipe sob sua 

supervisão. 
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O enfermeiro que atua no START está capacitado para todas a funções 

citadas de várias formas, aplicando seu corpo de conhecimentos técnicos e 

científicos, avaliando o estado das vítimas, classificando-as e realocando-as de 

acordo com suas necessidades através de seu conhecimento com relação às 

funções do organismo e técnicas de APH, 

 O enfermeiro atua na avaliação primária e secundária da vítima, além de ser 

capacitado para encontrar lesões o mesmo também está capacitado a realizar 

manobras para manutenção da vida, podendo também ser coordenador de equipe.  
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