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A adequação do protocolo de triagem para realização do atendimento a múltiplas vítimas de 

acidentes, incidentes e desastres é considerada fundamental para redução das taxas de 

morbimortalidade, assim como as habilidades e competências dos profissionais que prestam 

socorro. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a eficácia do atendimento prestado a 

múltiplas vítimas de acidentes, incidentes e desastres, por meio da análise da literatura 

pertinente. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa com levantamento de dados na base 

Scielo, utilizando como descritores: Abordar a capacitação dos profissionais que prestam 

socorro; Avaliar a aplicação adequada do protocolo do trauma; Discutir o atendimento a 

múltiplas vítimas. Como critérios de inclusão foram utilizados: artigos científicos que versam 

acerca da temática. Os critérios de exclusão foram: os que fogem ao objetivo do tema proposto, 

bem como a literatura redigida em idioma diverso. Foram analisados quatro artigos científicos 

que abordam o tema sugerido sob diferentes aspectos, tendo como enfoque o processo de 

triagem, bem como a qualificação dos profissionais que atuam nas áreas de urgência e 

emergência, haja vista que esses dois fatores são os que mais se destacam porquanto 

influenciam de maneira direta e decisiva nos resultados (positivos ou negativos) do atendimento 

prestado as vítimas. Ao final, conclui-se que um dos maiores fatores de risco no atendimento 

pré-hospitalar a múltiplas vítimas de acidentes, é a hipotermia, considerando a elevada 

incidência de imperícia profissional presente no momento em que o socorro é prestado. Diante 

disso, faz-se necessário que as instituições responsáveis contribuam para o aprimoramento das 

habilidades e competências dos profissionais que atuam na área de urgência e emergência. 
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