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PAPEL DOS SETORES ENVOLVIDOS NO
ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA EM
ACIDENTES QUíMICOS AMPLIADOS

Erik Schunk Vasconcellos

O atendimento médico em larga escala nos acidentes químicos ampliados difere,
em alguns aspectos, das medidas de primeiros socorros de outros tipos de acidentes
que podem envolver grande número de vítimas. Nesses tipos de acidentes, o controle
médico atuará no resgate e no imediato tratamento das vítimas (manutenção das
vias respiratórias, contenção de hemorragias, ressuscitação etc.), triagem se forem
muitas, tratamento no hospital de emergência e subseqüente reabilitação, bem como
nos cuidados com a população em geral, como evacuações e refúgios temporários
(Baxter, 1990). Já os acidentes químicos ampliados apresentam algumas exigências
a mais, tais como (SGOMSEC, 1988; De Atley, 1991):

possível necessidade de procedimentos para descontaminação das vítimas;
 pessoal do serviço de emergência médica especificamente treinado para atuar na cena

do acidente e no hospital quando os pacientes tenham tido contato com produtos
químicos perigosos;

 preparação adequada dos veículos para transportar pacientes contaminados;
medidas de segurança para evitar que a contaminação possa atingir o pessoal de resgate
e de serviços médicos.

Na opinião de Baxter (1991), referindo-se ao serviço britânico de emergência
que é mais preparado do que em nosso país, o não-reconhecimento dessas diferenças
faz com que parte dele não se prepare adequadamente para realizar um trabalho
eficiente, existindo o risco de a resposta ser retardada ou mal administrada, com
possíveis conseqüências desastrosas.

O atendimento de emergência realizado durante um acidente químico ampliado
só será eficiente se todas as outras etapas do planejamento e os demais setores da
resposta de emergência funcionarem adequadamente. Assim sendo, sem o inventário
apropriado de riscos não será possível o planejamento eficaz para as diversas e
possíveis situações de acidentes ampliados. Durante essas situações, a resposta
médica será eficiente se contar com as informações necessárias e com os meios para
tal resposta (Dallos, 1990).
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O PAPEL DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS
EM CASO DE EMERGÊNCIAS

O sistema da saúde, por intermédio de seu departamento de atendimento de
emergência, deve ter um roteiro a ser seguido em caso de acidentes q lmlcos

U *     ampliados, prevendo a necessidade de atendimento médico para grande número
de vítimas. Dessa forma, os profissionais responsáveis pelos serviços médicos
situados próximos às áreas de riscos desse tipo de acidente devem se precaver quanto
à necessidade de informações, preparando-se para entrar em contato com centros
de informações toxicológicas e mantendo literatura pertineffte no local. Há
necessidade de preparação das instalações do hospital para o atendimento às vítimas
do acidente, prevendo local para a sua descontaminação, áreas para isolamento,
equipamentos e materiais importantes em tais situações, além de estoque de fármacos
e antídotos de utilizaçãO necessária em intoxicações, bem como roupas de proteção
para toda a equipe médica.

A preparação do Serviço de Atendimento Médico de Emergência inclui ainda o
treinamento da equipemédica e exercícios com a criação de um roteiro para orientação
geral na resposta a acidentes químicos ampliados, É importante lembrar que, no caso
desse tipo de acidente, os pacientes com danos por produtos químicos têm mais chances
de recuperação quando são tratados rapidamente no local do acidente e,
posteriormente, no hospital, por pessoal adequadamente treinado. Nesse sentido, há
a necessidade de envolvimento real de todo o serviço de e     ^ "

mergencla médica e doshospitais que forem participar da resposta para que estejam a par do seu papel
individual no contexto de um plano geral (Dallos, 1990; Witlis, 1990; De Atley, 1991).

A preparação dos serviços de emergência médica para atuar em intoxicações
oriundas de acidentes ampliados deve ser orientada pelo inventário de riscos. De
modo geral, em regiões de intenso manuseio de produtos químicos, deve-se estar
preparado para lidar com pacientes expostos aos seguintes produtos: ácidos,
acroleína. álcal~~ ~-~~~'~ --" ~ .. . .. . -~, «,~Lul u«, ~as marogemo arseniurado, monóxido de carbono, cloro,
aaneto, formalina, formaldeído, ácido hidrociârüco, ácido uondnco, gás sulfeto

fl "  "de hidrogênio, gases irritantes, metais pesados= (chumbo, mercúrio, arsênico),
componentes metál icos e norgamcosr hidrocarbonetos, nitr i tos, nitratos,i ^ .
organofosfato, compostos carbamatos, fenóis e fósforos (azul e branco), gás fosfina,
gás fosgênio e acido sulfúrico misto (SGOMSEC, 1988)

No planejamento de emergências, a preparação dos serviços médicos deve incluir
o dimensionamento da necessidade de pessoal, equipamentos e materiais para as

O  P     " "p sslvels sltuações de mergencm a seguir (IPCS/OEcD/UNEP/WHO, 1994):
e ^ "
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- Para

 Para

Para

manutenção da função respiratória:
oxigénio;
laringoscópio;

o tubos endotraqueais;
máscaras (oxigênio);

 sistemas de sucção (mecânicos);
 bolsa auto-inflamável
material para traqueostomia;

 ventilador portátil mecânico.

descontaminação:
 chuveiros portáteis;
suprimentos de água, sabão neutro e;
equipamentos para lavagem de olhos.

manutenção das funções cardíacas:
- monitor cardíaco;
- desfibrilador;
- marcapasso externo.

Para tratamento sintomático e especffico:

fluidos (colóide e cristalóide);
, fármacos (incluindo antídotos e eletrólitos);
- chuveiros portáteis;
suprimento de água, sabão neutro e;
equipamento para lavagem de olhos (incluindo anestésico).

 Outros materiais necessários:

 cateteres urmários;
- coletores para amostras (químicas e bioquímicas);
 líquidos desinfetantes;
- material para ferimentos;
cobertores, lençóis e roupas;

- sacos plásticos (para materiais contaminados);
. equipamentos de proteção para pessoal de emergência.

Um sistema adequado de comunicações é de fundamental importância na ocor-
rência de um acidente ampliado. Nos estágios iniciais, o alerta e a chamada de mé-
dicos e enfermeiros para reforçar as equipes devem ser feitos rapidamente. A co-
municação entre as equipes que participarão da resposta de emergência é ponto
fundamental para a eficiência da resposta ao acidente. Os problemas com equipa-
mentos de comunicação devem ser previstos e prevenidos. A circulação de infor-
rnações entre bombeiros, polícia, serviço de ambulâncias e hospitais deve ser orga-
nizado em um centro de controle do acidente (Bleasdale, 1990).

Entre as primeiras ações após o acidente químico ampliado deve estar a tenta-
t iva de ident ificação dos produtos químicos envolvidos, seguida do imediato re-
passe dessas informações para o pessoal responsável pelo atendimento médico, seja
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no âmbito hospitalar ou naquele das proximidades do acidente. Em muitos aciden-
tes, a identificação dos produtos químicos envolvidos não é possível; nesses casos, a
informação relevante diz respeito à categoria geral do produto químico envolvido
no acidente (solvente, pesticida etc.) juntamente com os sintomas das vítimas. Além
disso, informações quanto à cor do líquido, pó ou gás podem ser importantes. O
médico deve procurar sinais e sintomas sugestivos durante o exame físico, porém
existem poucos achados específicos para pacientes padecendo de exposição tóxica.
Alguns deles incluem a febre que pode ocorrer na intoxicação por fumo de metal; a
secreção abundante que acompanha a intoxicação por inseticida organofosforado;
a hemorragia retinal em forma de chama em indivíduo normotenso após intoxica-
ção por monóxido de carbono; rinite, conjuntivite e faringite observadas em injúria
por gás irritante. Grande sofrimento na exposição cutânea levanta hipótese de con-
tato com ácido fluorídrico (Beare, 1990; Edwards, 1990; English, 1990; Volans, 1990;
Bandaranayake, Read & Salmond, 1993).

Em situaçâo de acidentes químicos ampliados, por mais bem preparado que
esteja o sistema de atendimento médico de emergência, haverá dificuldades para
atender a todas as possíveis vítimas do evento. Dessa forma, deve haver um sistema
de triagem dos pacientes. O serviço de triagem é necessário nas situações em que o
número de pacientes seja superior à capacidade de atendimento médico de
emergência; consiste no trabalho de priorizar o socorro daqueles que têm maior
necessidade de tratamento imediato, ou seja, a triagem consiste na avaliação e na
classificação das condições das pessoas expostas com a designação de vítimas com
prioridade para descontaminação, tratamento e transporte. Esse trabalho deve ser
realizado por pessoal médico com informações suficientes a respeito do produto
químico envolvido, pois freqüentemente há retardo de horas ou dias no surgimento
dos efeitos (SGOMSEC, 1988; Kulling, 1990; IPCS/OECD/UNEP/WHO, 1994).

A classificação para triagem normalmente é baseada na sintomatologia, porém
é necessária atenção para a intoxicação por alguns grupos de produtos químicos
que só após algum tempo manifestam seus sintomas. Nesse sentido, alguns gases
irritantes (como o fosgênio e o óxido de nitrogênio) e produtos químicos que estejam
sendo absorvidos pela pele causam sintomas retardados, sendo necessária a
observação dessas vítimas. As vítimas em serviço de triagem podem ser classificadas
nos seguintes grupos:

[] pacientes com danos que põem sua vida sob risco, necessitando de tratamento e transporte
imediato;
pacientes com diversos danos, mas que podem esperar tratamento ou transporte;
pacientes com ferimentos leves, necessitando de tratamento paliativo;
pacientes com danos muito pequenos ou sem danos, não necessitando de qualquer
tratamento;

pacientes sem sigtomas, mas em quem podem ocorrer sintomas retardados, necessitando
de observação.
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Alguns grupos de pessoas, como crianças, gestantes, idosos e indivíduos com
doenças preexistentes, são mais sensíveis a produtos químicos tóxicos, devendo ser
tratados prioritariamente (IPCS/OEcD/UNEP/WHO, 1994).

Para a realização do atendimento médico em acidentes ampliados, bem como em
outros acidentes que envolvam grande número de vítimas, há necessidade de serviço
de ambulâncias minimamente organizado e preparado. Esse serviço é responsável
pelos primeiros cuidados das vítimas e transporte para instituições responsáveis pelo
tratamento. Logo que ocorra a comunicação do acidente ampliado, o responsável
pelo serviço de ambulâncias deve encaminhar-se para região próxima ao sítio do
acidente a fim de avaliar sua extensão e determinar a necessidade de v~cuios para a
resposta, bem como o ponto de controle inicial das ambulâncias. A partir de então, o
pessoal responsável pela resposta deve estabelecer as áreas 'sujas' e "FHnpas' e iniciar
o trabalho de triagem e descontaminação das vítimas quando possível (Willis, 1990).

O pessoal das ambulâncias deve estar preparado para atuar em acidentes
químicos ampliados seguindo algumas regras:

 não resgatar qualquer paciente até que o local do acidente seja considerado seguro;
 estar preparado para obter e repassar informações sobre o acidente;
 não passar, tocar ou cheirar qualquer substância;
- manter linha de comunicação aberta com bombeiros, polícia, serviços de especialistas;
 obter informações sobre os cuidados iniciais necessários e atuar com roupas adequadas

de proteção.

Ainda colaboram diretamente com os serviços de médico de atendimento de
emergências em casos de acidentes químicos ampliados o serviço de bombeiros e a
defesa civi l .  O serviço de bombeiros tem importante part ic ipação, atuando no
controle de liberação/explosão/incêndio e no resgate e cuidado inicial das vffimas.
Para que os bombeiros tenham condições de atuar nas diferentes possíveis situações
de acidentes ampliados, são necessários planos, procedimentos e equipamentos
adequados. No Reino Unido, essa preparação envolve a ut i l ização de unidades
desmontáveis para acidentes ampliados. Esse sistema util iza um pequeno número
de unidades para transportar grande variedade de equipamentos especializados e
instalações. Assim, de acordo com o t ipo de acidente, algumas unidades são
transportadas até o local do acidente e em pouco tempo estão em condições de uso.
No contexto de um acidente ampliado, as unidades que podem ser util izadas são:

 de emergências com substâncias perigosas;
" de resgate em larga escala;
 de comando;

de distribuição de produtos para contenção e/ou neutralização de substâncias químicas;
de suporte para acidentes;
de controle de danos.
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Tem grande valor em particular a unidade de substâncias perigosas, devido à
p resença  de  r oupas  comp le tas  de  p ro teção  pa ra  bombe i ros  e  t ambém de
equipamentos para descontaminação (Jerrom, 1990; Guidotti & C10ugh, 1992).

A Defesa Civil pode ter papel importante na respostä aos acidentes ampliados,
pois, ao atuar com freqüência em desastres naturais, dispõe de pessoal experiente
em lidar com situações adversas que envolvem grande número de vítimas, além de

T
i .  .equipamentos e recursos de grande utilidade, ambem pode ter grande participação

na evacuação da população, na triagem, nos cuidados iniciais com as vítimas e na
organização da resposta, devendo ser parte ativa no seu planejamento (Stealey, 1990).

Em suma, o papel dos serviços médicos de emergência na atenção às vítimas
pode ser sintetizado em:

 criar condições para o atendimento médico de emergência hospitalar;
 ter um acessível hospital de referência.
Ao serviço de ambulâncias cabe:

 cuidados iniciais de descontaminação e manutenção das funções vitais;
 transporte para as vítimas.

Ao Corpo de Bombeiros cabe:
. resgate e cuidados iniciais das vítimas.

E, finalmente, à Defesa Civil cabe:
triagem das vítimas e cuidados iniciais.

O PAPEL DE SETORES DE APOIO NA RESPOSTA
MÉDICA DE EMERGÊNCIA

 A informação toxicológica é ponto essencial na resposta de emergências, estando
normalmente sob a responsabi l idade dos Centros de Informações Toxicológicas
(CITs) e dos Centros de Emergência Química (CEQs). No Brasil existem apenas os
CITs, que devem estar preparados para o repassé das seguintes informações durante
o acidente químico:

 informações sobre as substâncias químicas envolvidas no acidente, tais como:
 propriedades físico-químicas;
- propriedades toxicológicas;
- efeitos clínicos (agudo ou reta'rdado e de longo prazo);
transformações da substância ou produtos de degradação.

informações sobre tratamento:
-sinais e sintomas;
, descontaminação;
. tratamento;
 triagem;
. aconselhamento sobre coleção e estocagem de amostras;
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d
p  - medidas de proteção e medlcos e respondentes;

-localização de antídotos e outras drogas;
o localização de laboratórios segundo os tipos de análises que fazem.

Além disto, os CITs devem estar preparados para outras tarefas, como, por
exemplo, a participação ativa no planejamento da resposta para acidentes amplia-
dos e a educação do pessoal que atuará na resposta de emergência. Incluem-se ain-
da a orientação na formação de estoques de fármacos e antídotos, além da coorde-
nação das atividades de acompanhamento das vítimas.

Para que os CITs atuem convenientemente em acidentes ampliados, é funda-
mental que sejam contatados com rapidez após a ocorrência do evento, È)essa for-
ma, o CIT terá tempo para organizar as informações sobre os produtos químicos
envolvidos e estruturar-se para prestar auxilio efetivo, divulgando informações tanto
às equipes de resposta quanto à mídia (rádio e televisão) local e nacional. Esse tra-
balho é fundamental para evitar a disseminação de informações falsas que podem
prejudicar as atividades de resposta.

A integração el~tre os centros que lidam com informações toxicológicas em todo o
mundo é uma forma efetiva de troca de iIfformações e experiências que pode contribuir
muito para a melhor atuação nos acidentes ampliados'(Kul]ing, 1988; Kulling, 1990).

A atuação policial durante as atividades de resposta pode variar de acordo
com o planejamento e a preparação local. No Reino Unido, por exemplo, a polícia
.tem o dever de controlar e coordenar as atividades de resposta, o que advém de
fatores históricos e se apóia na lei que a coloca como esponsavel pela proteção dar
vida e da propriedade (Payne, 1990).

No Reino Unido, em geral, as áreas primárias de responsabilidade da polícia
são (Payne, 1990):

 salvamento de vidas, junto com outros serviços de emergência;
 a coordenação dos serviços de resposta de emergência;
 a proteção e a preservação da cena do acidente;
" a investigação do acidente, junto com outras instituições;
 a identificação das vítimas;

a restauração da normalidade.
Dependendo do tamanho e da localização do acidente, podem-se estabelecer

três níveis de comando e controle da polícia (Payne, 1990):
ponto de controle avançado, que é o primeiro controle a ser estabelecido no local do
desastre e será esponsavel pela distribuição do pessoal de resposta e pela segurança;r

posto de controle do acidente, que controlará.e coordenará a direção e a investigação do
acidente, sendo central de contato para todos os serviços de emergência e de especialistas;

 sala de acidentes ampliados, nível de atividades só ecessano em acidentes de granden        " "
porte, que requeiram grande efetivo e logística, sendo esponsavel pelo controle geralr
da resposta ao acidente.
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As autoridades locais, ou seja, as prefeituras devem participar não somente por
meio de seu sistema de saúde na prevenção, na preparação e na resposta aos aciden-
tes ampliados, mas também de forma ativa, pois é a sua população que está sob
risco. Além disso, no evento de um acidente ampliado, a prefeitura tem responsabi-
lidades com que outros serviços não podem arcar. Assim, deverá ceder pessoal
para colaborar em diversas atividades e também providenciar equipamentos
especializados, acomodações e refeições para os desalojados, bem como para o pes-
soal dos serviços de emergência (Sibson, 1990).

Quanto ao papel do serviço de saúde ocupacional da empresa no atendimento
médico de emergência às vítimas de um acidente químico ampliado, em princípio
deve ser considerada a grande variação existente ao longo das muitas empresas.
Assim, esses serviços variam em tamanho, instalações, profissionais disponíveis e
também na alocação dé recursos, que pode ser local ou central. Outra questão im-
portante refere-se ao grau de envolvimento desses serviços no atendimento médico
de emergência dos trabalhadores e também no tratamento médico de doenças rela-
cionadas ao ambiente de trabalho. O ponto inicial de discussão diz respeito aos
objetivos reais dos serviços de saúde ocupacional em uma grande empresa, em es-
pecial naquelas que demandam o manuseio de produtos químicos tóxicos. Esses
objetivos devem enfatizar a prevenção, que deve ter papel central nesses serviços,
sendo, entretanto, fundamental também o envolvimento do setor no controle de
efeitos sobre a saúde onde isso se fizer necessário. Esses objetivos aparentemente
assumidos pela ICI no controle de agravos sobre a saúde, inclusive em caso de aci-
dentes ampliados, levou essa indústria a construir hospitais em três países (Índia,
Paquistão, Quênia). Dentro do Reino Unido, espera-se que essa indústria providen-
cie total cuidado de todas as vítimas de acidentes químicos.

A resposta planejada para acidentes ampliados em âmbito mundial varia de
empresa para empresa, de país para país, e também dentro das partes de uma em-
presa ou nas subsidiárias de uma multinacional. Isso enfatiza a importância do pla-
nejamento local na organização da resposta aos acidentes ampliados. O papel dos
serviços de saúde ocupacionaI dentro da estrutura de resposta a acidentes amplia-
dos deve ser discutido, assim como o papel dos bombeiros, da polícia, do serviço de
ambulâncias, dos hospitais e dos setores responsáveis pela saúde pública. Esses
devem ser definidos de acordo com o tipo de empresa e com os recursos disponí-
veis pelas partes envolvidas, É evidente que, em se tratando de um país periférico
com grande escassez de recursos na área da saúde, a responsabilidade das indústri-
as por meio de seus departamentos de saúde ocupacional deve incluir uma atuação
adequada na triagem e no tratamento das vítimas. Além, é claro, de providenciar
todas as informações necessárias para as autoridades e os serviços envolvidos, in-
cluindo a participação de especialistas em toxicologia com conhecimento e prática
para orientar as equipes de'atendimento médico de emergência.
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Na verdade, a cooperação internacional talvez seja a única possibilidade de
solução para o problema da segurança química. Nesse sentido, as administrações
nacionais  devem obter  co laboração in ternacional  no p lanejamento e na
implementação de medidas de controle, no reforço de programas de educação para
promover a segurança química e a consciência pública, na troca de informações
validadas e na prevenção e na resposta aos acidentes ampliados. A partir desses
objetivos, três organizaçõèS da famflia da Organização das Nações Unidas, a United
Nations Environment Programme (UNEP), a International Labour Organization (ILO)
e a World Health Organization (WHO), criaram juntas o International Programme
on Chemical Safety (IPCS) como coordenador intersetorial e internacional da res-
posta ao risco à saúde humana e ambiental da utilização de produtos químicos tóxi-
cos ao redor do mundo. A principal responsabilidade do IPCS é colaborar com os
países-membros na provisão de meios para avaliar a segurança química, incluindo
preparação e resposta às emergências químicas. Dessa forma, o IPCS tem prepara-
do material-guia para (Mercier, 1990):

prevenção e resposta aos acidentes químicos;
 sistemas de informações no diagnóstico e no tratamento de intoxicados;
. validação e disponibilidade de tratamento adequado;
- treinamento de pessoal necessário à resposta;

desenvolvimento e/ou reforço de instituições de controle toxicológico e serviços
toxicológicos relacionados.

A instituição responsável pelo controle ambiental deve estar preparada para
c01eta de amostras e avaliação do material envolvido, a fim de colaborar na identi-

-  ificação do produto qulm co, visando ao encaminhamento da informação para auxi-
liar no tratamento médico das vítimas.

Além dos setores governamentais e da indústria, outros setores, como as asso-
ciações de moradores, por exemplo, têm participação decisiva tanto no repasse de
inf0rmações para a comunidade e na realização da evacuação e/ou no confinamento
das pessoas em suas casas quanto no planejamento, devido ao conhecimento da
região e da reação das pessoas - sem falar, é claro, da fiscalização do plano de
emergência. Os sindicatos também podem atuar na fiscalização da efetividade das
atividades de resposta no interior da fábrica.

O papel de cada setor no evento de um acidente ampliado pode variar de
acordo com as condições locais, porém o importante é que isso seja avaliado com
antecedência. Após a definição dos papéis e das responsabilidades, é de funda-
mental importância a realização de exercícios e simulações envolvendo toda a
equipe para que se avaliem os erros e os acertos, bem como a necessidade de
materiais e equipamentos:
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Em suma, poderíamos, a partir do já visto, sistematizar o papel dos setores de
apoio na resposta médica de emergência do seguinte modo:

Centros de Informações Toxicológicas:
--repasse de informações toxicológicas para todos os setores envolvidos.

Poder público:
-responsabilidade pela implantação do plano de emergência.

Indústrias:

-fornecer todas as informações'solicitadas;
- treinamento dos trabalhadores para se protegerem e atuarem na resposta;
 contribuição financeira para os materiais e equipamentos parã resposta.

Polícia:
controle de acessos ao local do acidente;

-cuidados iniciais com as vítimas.
Instituição de controle ambiental:

colaboração na identificação do material envolvido.
Associações de moradores:

repasse de informações para a comunidade;
. apoio na evacuação ou no confinamento da população;
. fiscalização do plano de emergência.

Sindicatos:
fiscalização do plano de emergência.

CONCLUSÃO

O atendimento médico de emergência em situações de acidentes ampliados
requer preparação específica por parte do sistema da saúde, a qual,  para ser
minimamente adequada, depende de discussão aprofundada em torno do assunto
- reunindo todas as partes envolvidas, em especial as comunidades possivelmente
at ingidas -  e do compromisso efet ivo das autor idades responsáveis pela saúde
pública para implementação das medidas necessárias (Sibson, 1990).

Mesmo em países onde a preparação para resposta a acidentes ampliados tem
sido amplamente discutida, como a Inglaterra, as condições para resposta do serviço
de emergência são freqfientemente e fortemente questionadas. Nesse sentido, Cooke
(1992) investiga a extensão do cumprimento das normas britânicas de preparação a
acidentes em dois pontos específicos: a designação de um médico responsável pela
resposta do hospital a acidentes e as providências para funcionamento de equipe
médica móve l  para  a tender  em loca l  p róx imo ao s ffio  do ac idente .  O médico
responsável pela resposta a acidentes deve ter experiência apropriada e treinamento
regular, sendo isto de extrema importância, pois após analisar informações a respeito
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de 88 hospitais britânicos, Cooke (1992) concluiu que mais da metade dos médicos
responsáveis não recebem treinamento e não participam de exercícios. Verificou
também que a maioria dos planos de acidentes britânicos ignora a necessidade de
equipes médicas para cuidados imediatos no local do acidente.

Em outro trabalho, Thanabalasingham, Beckett & Murray (1991) avaliam as
condições para resposta do serviço médico de emergência na Inglaterra a partir de
um acidente ocorrido durante o transporte de um produto químico altamente

 corrosivo, o etildiclorosilane, derramado em importante rodovia nas proximidades
de Londres. Verificam a usen«a de roupas protetoras adequadas para a polícia ea     ̂      "
para o pess0al do serviço de emergência médica; e também a.inexistência de
material para descontaminação tanto no sítio do acidente quanto nos hospitais. A
discussão a respeito da preparação dos sistemas de atendimento de emergência
para acidentes ampliados vem ocorrendo principalmente em países centrais e
remete obrigatoriamente os países periféricos a um problema anterior, ou seja, o
atendimento de emergência em situação cotidiana. Afinal de contas, paralelamente
à preocupação com a solução para o problema do despreparo do sistema de
emergência para atendimento a acidentes ampliados, é preciso solucionar os atuais
problemas no atendim~nto médico de emergência ròtineira.

Não é possível desvincular a política de controle dos acidentes ampliados de
outras questões que determinam que a população, em especial a mais carente, esteja
exposta a maiores riscos ao habitar em regiões próximas às grandes indústrias; ou
que seja mais suscetível aos efeitos da exposição a produtos químicos tóxicos devido
às piores condições de nutrição, moradia e saneamento, a ter menos acesso ao sistema
de saúde, educação e, é claro, ao mercado de trabalho. Dessa forma, não há como se
esquivar das questões pertinentes à utilização do solo urbano, à saúde, à éducação,
à reforma grana etc., determinadas, em última instância, pela política econômica ea " "
pelo modelo de desenvolvimento adotados pelo País.

Existe a necessidade de que o poder público assuma efetivamente a
responsabilidade pela saúde da população no tocante ao risco representado pela
manipulação de produtos químicos tóxicos. Neste Sentido, um passo fundamental
consistiria na implantação de planos e emergenaa nas regiões próximas a instalaçõesd ^  "

com riscos de acidentes ampliados, a fim de definir papéis e responsabilidades de
todos os setores envolvidos na resposta de emergência, variando em cada região
que for implantado de acordo com as características locais.

Espera-se que sejam dados os passos decisivos para que indústria e poder público
assumam suas responsabilidades nesse processo, que não deve esperar a correncla

O ^ "

de um acidente ampliado com grande número de vítimas imediatas no País para
iniciar as discussões e as implementações das medidas necessárias ao planejamento
dos acidentes ampliados e à resposta a eles.
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