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Introdução: A procissão do Círio de Nazaré, evento de cunho religioso que acontece todos os 

anos em Belém do Pará e reúne milhões de pessoas, possui uma grande necessidade em 

atendimento na área de urgência e emergência, o qual constitui-se em um importante 

componente da assistência à saúde durante a mesma. Nesse sentido, para fornecer esse suporte 

à população durante o traslado, a Cruz Vermelha Brasileira realiza treinamentos de 

atendimento pré-hospitalar (APH) para preparar voluntários temporários a atuar em quatro das 

várias procissões que acontecem neste período e que consistem no conjunto de procedimentos 

técnicos realizados no local e durante o transporte das vítimas até a chegada ao hospital de 

referência. O APH visa redução do número de mortes em função do retardo terapêutico; 

redução do número de pacientes com sequelas decorrentes de atendimento tardio, parcial e/ou 

inadequado; otimização do tempo de atendimento, com maior eficiência e menores 

possibilidades de erros, garantindo assim a qualidade e a eficácia.2 Sendo assim, visando 

oferecer a seus membros uma formação complementar em urgência e emergência, a Liga 

Acadêmica de Cardiologia do Pará (LAC), juntamente com a Liga Acadêmica de Urgência e 

Emergência do Pará (LAUEP) e a Liga Acadêmica de Fisiologia e Fisiopatologia Médica do 

Pará (LAFIM), realizou uma parceria com a Cruz Vermelha para promover uma capacitação 

aos ligantes, para que esses auxiliassem no processo de atendimento às vitimas como 

socorristas, trabalhando no meio da procissão, prestando socorro às mesmas e realizando sua 

remoção das zonas de perigo.1,2 Objetivos: Realizar a capacitação dos ligantes da Liga 

Acadêmica de Cardiologia que voluntariaram-se para participar da ação da Cruz Vermelha, 

por meio de um treinamento teórico e prático sobre os procedimentos a serem realizados 

durante as procissões, envolvendo a atuação no local onde ocorrem os resgates e nos postos 

de atendimento, fornecendo suporte adequado às vítimas através de primeiros socorros, 

transporte e atendimento médico aos romeiros. Descrição da Experiência: A atividade de 

extensão realizada em parceria com a Cruz Vermelha ocorreu na segunda semana do mês de 

outubro do ano de 2019, durante as procissões do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, sendo 

desenvolvida em duas etapas. Primeiramente foi realizada uma capacitação com uma equipe 

de efetivos da Cruz Vermelha Brasileira/Pará, onde foram repassados aos acadêmicos da LAC 

conhecimentos sobre primeiros socorros, técnicas de remoção de vítimas para locais de 

atendimento e orientações gerais sobre a logística organizacional própria da Cruz vermelha, 

que seria utilizada nos dias do evento. Essa capacitação ocorreu de forma teórica, através de 

exposição oral e simulações práticas de situações que poderiam ser encontradas nos dias do 

evento, momento no qual os alunos tiveram a oportunidade de treinar diferentes maneiras de 

extricação. Após isso os alunos tiveram a opção de escolher em quais dias atuariam, podendo 

ser em quatro das várias procissões que acontecem neste período (Círio, Trasladação, Círio 

das Crianças e Círio da Juventude). Além disso também foi escolhida a função específica a 

ser desempenhada por cada um, podendo atuar no socorro às vítimas dentro da procissão e sua 

remoção das zonas de perigo; nos postos de atendimento, auxiliando o atendimento médico 

aos socorridos, acompanhando uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, técnicos 
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de enfermagem e demais profissionais de saúde ou no registros de ocorrências, fornecendo 

dados de extrema importância para o planejamento da atividade dos anos seguintes de evento. 

A experiência propiciou, além do conteúdo dos cursos teóricos e práticos, aprender que a 

sincronia, rapidez e dedicação são quesitos importantes para que tudo transcorra sem 

problemas nas situações de emergência. Resultados: O treinamento adequado de 

profissionais da área da saúde é fundamental para a assistência adequada às vítimas após o 

surgimento de um agravo à saúde, até a chegada do usuário a um serviço hospitalar. Nesse 

sentido, o APH pode reduzir as taxas de morbidade e aumentar a sobrevivência das vítimas. 

Mas para que isso ocorra é essencial que o atendimento seja rápido, eficaz, e resolutivo, tendo 

em vista que a evolução do quadro da vítima seja satisfatória, evitando o máximo possível de 

complicações, as quais estão ligadas diretamente a diminuição da qualidade de vida dos 

indivíduos. Dessa forma, a ação possibilitou aos participantes do projeto adquirir um 

conhecimento claro e coeso de atendimento pré-hospitalar, despertando nos futuros médicos o 

interesse para o aprofundamento do conhecimento na área de urgência e emergência, a qual 

não tem a devida atenção durante a maioria dos cursos de graduação. O atendimento realizado 

pelos voluntários durante o Círio possibilitou aos mesmos múltiplas experiências, as quais 

contribuíram substancialmente para o crescimento pessoal e profissional dos envolvidos, 

sendo possível a aplicação prática dos conhecimentos e técnicas, o desenvolvimento de novas 

habilidades inerentes ao atendimento em urgência e emergência e a vivência do trabalho em 

equipe. Diversos casos puderam ser presenciados dentro dessa especialidade e, diante das 

situações inusitadas vivenciadas pelos estudantes, os mesmos puderam perceber como é 

importante que profissionais da saúde estejam capacitados para o atendimento pré-hospitalar, 

tema pouco abordado durante a formação desses profissionais no período de graduação. Além 

disso, os ligantes tiveram a oportunidade de contribuir para um melhor atendimento de 

primeiros socorros aos romeiros e assegurar o bem-estar daqueles que acompanham as 

procissões. Conclusão: Conclui-se, portanto, que a parceria da Liga Acadêmica de 

Cardiologia do Pará com a Cruz vermelha Brasileira foi extremamente importante e bem 

sucedida para o aprendizado dos acadêmicos de medicina sobre o atendimento pré-hospitalar 

nas urgências e emergências. Os alunos puderam colocar em prática o que aprenderam na 

capacitação, lidando com diversas situações que não ocorrem rotineiramente na faculdade e 

reafirmando a importância de um atendimento humanizado, principalmente dentro da 

urgência e emergência, já que estavam lidando com pacientes movidos por uma forte emoção 

causada pela manifestação religiosa. Logo, os ligantes da Liga Acadêmica de Cardiologia 

relataram um excelente aproveitamento da parceria, percebendo a necessidade de mais ações 

em conjunto com a Cruz Vermelha. 
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