
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 3 

2 TEORIA DO FOGO ...................................................................................................... 7 

3 PROPAGAÇÃO DO FOGO ........................................................................................ 10 

4 CLASSES DE INCÊNDIO .......................................................................................... 12 

5 MÉTODOS DE EXTINÇÃO ........................................................................................ 13 

6 AGENTES EXTINTORES .......................................................................................... 15 

7 EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO ....................................................... 18 

8 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - SPCIP ................... 42 

9 ABANDONO DE ÁREA ............................................................................................. 50 

 

PRIMEIROS SOCORROS: 

 

10 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 52 

11 AVALIAÇÃO DA CENA E ABORDAGEM DE VÍTIMAS ......................................... 54 

12 OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO – OVACE ............... 69 

13 REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR – RCP .......................................................... 74 

14 ESTADO DE CHOQUE ............................................................................................ 82 

15 HEMORRAGIAS ...................................................................................................... 84 

16 FRATURAS, LUXAÇÕES E ENTORSES ................................................................ 90 

17 FERIMENTOS .......................................................................................................... 97 

18 QUEIMADURAS .................................................................................................... 101 

19 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS ............................................... 107 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 112 

 



CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS EVENTUAIS 3 

 

 
CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS – SEÇÃO DE CURSOS EXTERNOS 

  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes marcos da história da civilização humana foi o domínio do fogo pelo 

homem. A partir daí, foi possível aquecer e coser alimentos, fundir metais para fabricação 

de utensílios e máquinas. Essa conquista possibilitou o desenvolvimento e progresso da 

sociedade, ainda que associado a essa descoberta tenha surgido o risco de incêndio. 

 

Mas esse mesmo fogo que tanto constrói, pode destruir. E quando o fogo ameaça o 

homem, hoje, a sua reação é igual à do homem primitivo: ele FOGE. 

 

Para tanto, de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a NR 

23, as organizações devem possuir em seus quadros pessoas capacitadas para utilizar 

seus equipamentos de proteção contra incêndio. Essas pessoas têm papel fundamental, 

pois através de suas atuações teremos ações rápidas de combate ao princípio de 

incêndio e a salvaguarda das pessoas e equipamentos. 

 

Quando esse grupo de pessoas capacitadas é organizado com funções pré-

determinadas, tem-se uma brigada de incêndio.  

 

Quanto mais eficiente se tornar a prevenção, menores serão as probabilidades da 

ocorrência de incêndio e, consequentemente, menores serão as oportunidades de o fogo 

causar danos às pessoas e ao patrimônio. 

 

 

1.1 BRIGADA DE INCÊNDIO 

 

A Brigada de Incêndio possui regulamentação própria, prevista na NT 07/CAT/CBMES 

(formação), datada de 22 de dezembro de 2009, e na NBR 14.276 (composição, 

atribuição, organização), nas quais descrevem definições e características que envolvem 

a natureza da atividade exercida pelos brigadistas. 
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Segundo a NT 07/CAT/CBMES, brigada de Incêndio é todo grupo organizado de pessoas 

voluntárias ou indicadas, pertencente à população fixa de uma edificação, que são 

treinadas e capacitadas para atuarem, sem exclusividade, na prevenção e no combate 

a incêndio, no abandono de área e prestação dos primeiros socorros. 

 

Após a capacitação dos funcionários, cabe ao profissional da área de segurança do 

trabalho ou da CIPA (Comissão interna de Prevenção de Acidentes) a organização e 

estruturação da brigada de incêndio.  

 

Apenas possuir brigadistas em seu quadro de funcionários, não caracteriza que a 

organização ou edificação possui brigada de incêndio. Para se considerar uma brigada, 

os brigadistas deverão pertencer a um grupo ORGANIZADO, com funções e ações pré-

estabelecidas. 

 

A seguir, o organograma de uma brigada de incêndio, de acordo com a NBR 14.276: 

 

 

 

 

Nesse organograma é representada a estrutura hierárquica da brigada, 

consequentemente, o nível de responsabilidades e cadeia de comando do grupo. Esse 

organograma deve ficar em locais visíveis e com grande circulação de pessoas, com 
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nome, foto, função na empresa dos brigadistas, telefone de contato, para facilitar o 

acionamento por qualquer funcionário da edificação, em caso de emergência. 

 

 

1.2 MEMBROS DA EQUIPE DE BRIGADA E SUAS FUNÇÕES 

 

 

1.2.1 Brigadista 

 

Membro da equipe de brigada, que estará subordinado a um chefe de equipe/líder, em 

um determinado setor, compartimento ou pavimento da edificação. 

 

1.2.2 Líder 

 

Responsável pela coordenação e execução das ações de emergência em sua área de 

atuação (pavimento/compartimento/setor). 

 

 

1.2.3 Chefe da Brigada 

 

Responsável por uma edificação com mais de um pavimento, compartimento ou setor. 

 

 

1.2.4 Coordenador-Geral 

 

Responsável por todas as edificações que compõem a organização. 

 

 

1.3 ATRIBUIÇÕES DOS BRIGADISTAS 

 

1.3.1 Ações de Prevenção 

 

 Conhecer o plano de emergência contra incêndio da planta; 

 Conhecer todos os setores e instalações da edificação; 
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 Avaliar os riscos existentes; 

 Inspecionar os sistemas de proteção contra incêndio e pânico da edificação 

(extintores, hidrantes, sinalizações de escape, luzes de emergência, outros); 

 Inspecionar o livre acesso às rotas de fuga e às escadas de emergência; 

 Elaborar o relatório de irregularidades e encaminha-lo ao setor responsável; 

 Orientar a população fixa quanto ao procedimento em caso de abandono de área; 

 Participar dos exercícios simulados. 

 

 

Ações de Emergência 

 

 Atender com presteza ao brado do alarme de incêndio, deslocando-se para o local 

de reunião; 

 Sempre que acionado, investigar possíveis sinais de princípio de incêndio; 

 Combater o fogo no seu início, usando os recursos apropriados (extintores ou 

hidrantes de parede); 

 Retirar as pessoas rapidamente da edificação, quando em caso de incêndio ou 

pânico; 

 Prestar ações de primeiros socorros aos necessitados (vítimas de casos 

traumáticos ou clínicos); 

 Relatar imediatamente as irregularidades e os riscos encontrados nas inspeções; 

 Acionar o Corpo de Bombeiros quando necessário e prestar todo apoio.  

 

 

1.3.3 Informações importantes para o Corpo de Bombeiros 

 

 Se existe alguém confinado ou preso em algum compartimento do local; 

 Onde se desliga a energia parcial ou total da edificação; 

 Qual a capacidade da Reserva Técnica de Incêndio – RTI, e onde se localiza; 

 Onde se localiza o hidrante urbano mais próximo; 

 Se a edificação possui instalação de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, Gás 

Natural – GN ou produtos químicos armazenados; e 

 Relação de telefones que devem ser acionados em caso de emergência. 
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1.4 PROCEDIMENTOS DIVERSOS 

 

 

 Os brigadistas devem utilizar constantemente em local visível uma identificação 

que o indique como membro da brigada de incêndio; 

 Deverão ser realizadas reuniões ordinárias, extraordinárias e exercícios 

simulados pelos membros da brigada de incêndio; 

 Deverão ser definidos os sistemas de comunicação entre os brigadistas para 

facilitar a atuação nas emergências. 

 

2 TEORIA DO FOGO 

 

Fogo é uma reação química, na qual o material combustível combina-se com o 

comburente (normalmente o oxigênio do ar atmosférico), produzindo luz e calor. Essa 

reação química chama-se combustão, sendo necessária a união de três elementos: 

 

Combustível; 

Comburente;  

Fonte de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A união desses três elementos forma o triângulo 
do fogo, que é uma forma didática de se 
representar o surgimento do fogo. 
 

Com a inclusão de um quarto elemento, 
tem-se o quadrado ou tetraedro do fogo, 
uma vez que estudos recentes 
descobriram mais um elemento, a reação 
em cadeia. 
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2.1 COMBUSTÍVEL 

 

 É todo corpo capaz de queimar e alimentar o fogo. Quanto ao seu estado físico, 

os combustíveis classificam-se em: 

 

Sólido (exemplo: madeira, papel, tecido, carvão, pólvora etc.). 

               

  

Madeira em combustão Papel 

 

Líquido (exemplo: gasolina, álcool, querosene, óleos, tintas etc.). 

                

  

Gasolina Água raz 

 

 

Gasoso (exemplo: metano, etileno, gás liquefeito de petróleo, gás natural etc.).            

 

  

Gás natural veicular Gás liquefeito de petróleo 
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2.2 COMBURENTE 

 

 É o elemento químico que se combina com o combustível, possibilitando o 

surgimento do fogo. O comburente mais comum é o oxigênio, encontrado no ar 

atmosférico em uma concentração de aproximadamente 21% (a chama será discreta em 

ambientes na faixa de 8% a 16% de O2 e não haverá combustão abaixo de 8%). 

 

 

2.3 CALOR 

 

 É o elemento responsável pelo início da combustão, que representa a energia 

mínima necessária para o início do fogo. Esta energia pode ser produzida por choque, 

fricção, pressão, faísca, por um ponto quente ou por chama viva. 

 

 Vale ressaltar que o calor é uma fonte de energia térmica que pode ocorrer em 

reações químicas ou físicas. 

 

 

                        

 

 

 

2.4 REAÇÃO EM CADEIA 

 

 A reação em cadeia torna a queima autossustentável. O calor irradiado das 

chamas atinge o combustível e este é decomposto em partículas menores, que se 

combina com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, 

formando um ciclo constante.  
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3 PROPAGAÇÃO DO FOGO 

 

O calor de objetos com maior temperatura é transferido para aqueles com temperatura 

mais baixa, levando ao equilíbrio térmico e podendo causar o surgimento do fogo nos 

materiais que estão recebendo a quantidade suficiente de calor para entrar em 

combustão.  

 

O calor pode se transmitir de três formas diferentes: condução, convecção e irradiação. 

 

 

3.1 CONDUÇÃO 

 

É a transmissão de calor que ocorre de molécula para molécula, através do aumento do 

seu movimento vibratório, acarretando, também, em um aumento de temperatura em 

todo o corpo. 

 

Colocando-se, por exemplo, a extremidade de uma barra de ferro próxima a uma fonte 

de calor, as moléculas desta extremidade absorverão calor; elas vibrarão mais 

vigorosamente e se chocarão com as moléculas vizinhas, transferindo-lhes calor. 

Quando dois ou mais corpos estiverem em contato, o calor é transmitido através deles 

como se fosse um só corpo. 

 

                 

 

 

3.2 CONVECÇÃO 

 

Quando a água é aquecida num recipiente de vidro, pode-se observar um movimento, 

dentro do próprio líquido, de baixo para cima. À medida que a água é aquecida, ela se 

expande e fica menos densa (mais leve) provocando um movimento para cima. Da 
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mesma forma, o ar aquecido se expande e tende a subir para as partes mais altas do 

ambiente, enquanto o ar frio toma lugar nos níveis mais baixos. 

 

As massas de ar aquecidas podem levar calor suficiente para iniciar o fogo em corpos 

combustíveis com os quais entrem em contato. 

 

 

              

 

 

 

3.3 IRRADIAÇÃO 

 

É a transmissão de calor por meio de ondas e raios que se processa através do espaço 

vazio, não necessitando de continuidade molecular entre a fonte e o corpo que recebe o 

calor. 

 

As ondas de calor propagam-se em todas as direções, e a intensidade com que os 

corpos são atingidos aumenta ou diminui à medida que estão mais próximos ou mais 

afastados da fonte de calor. Isso se deve ao fato de que as moléculas do ar absorvem 

parte do calor irradiado fazendo com que a propagação perca força com a distância. 
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4 CLASSES DE INCÊNDIO 

 

Quase todos os materiais são combustíveis, no entanto, devido à diferença de 

composição, queimam de formas diferentes e exigem maneiras diversas de extinção. 

Por este motivo, convencionou-se dividir os incêndios em quatro classes: A, B, C e D. 

 

4.1 CLASSE “A” 

 

É o incêndio que ocorre em materiais sólidos ou fibrosos comuns, que ao se queimarem 

deixam resíduos. Esses materiais queimam tanto em superfície, quanto em 

profundidade. Exemplo: madeira, papel, tecido, espuma etc. 

         

 

 

4.2 CLASSE “B” 

 

É o incêndio que ocorre em materiais líquidos inflamáveis. Esses materiais queimam 

somente em sua superfície e não deixam resíduos. Exemplos: gasolina, querosene, 

álcool, tinta etc. 

 

 

 

4.3 CLASSE “C” 

 

É o incêndio que ocorre em equipamentos elétricos energizados (equipamentos que se 

encontram conectados à corrente elétrica). Exemplos: máquinas e motores em geral, 

painéis elétricos etc. 
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Quando o equipamento é desconectado da corrente elétrica, o incêndio passa a ser 

Classe “A”. 

 

 

 

4.4 CLASSE “D” 

 

É o fogo que ocorre em metais pirofóricos, também chamado de ligas metálicas. 

Exemplos: magnésio, potássio, alumínio em pó, zinco, antimônio, etc. 

 

 

 

5 MÉTODOS DE EXTINÇÃO 

 

A condição imprescindível para ocorrer o surgimento do fogo é a união dos elementos: 

combustível, comburente, fonte de calor e reação em cadeia. A extinção se dá quando 

eliminamos um dos lados do quadrado do fogo, e por isso temos quatro métodos básicos 

de extinção, são eles: resfriamento, abafamento e isolamento, também chamado de 

retirada do material, e extinção química. 

 

5.1 RESFRIAMENTO 

 

Consiste em retirar ou diminuir o calor do material incendiado até um determinado ponto 

em que não libere vapores que reajam com o oxigênio, impedindo o avanço do fogo. 
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5.2 ABAFAMENTO 

 

Consiste em diminuir ou impedir o contato do oxigênio com o material combustível. Não 

havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá fogo. Como exceções 

estão os materiais que têm oxigênio em sua composição e queimam sem necessidade 

do oxigênio do ar, como os peróxidos orgânicos e a pólvora. 

 

             

 

O abafamento pode ser praticado, seguindo os procedimentos a seguir: 

 Cobertura ou envolvimento total do corpo em chamas; 

 Fechamento hermético do local onde ocorre à queima; 

 Emprego de substâncias não combustíveis, como: areia, terra e outros. 

 

5.3 ISOLAMENTO OU RETIRADA DO MATERIAL 

 

Consiste na retirada, diminuição ou interrupção do material não atingido pelo fogo, com 

suficiente margem de segurança, para fora do campo de propagação do fogo. 

 

 

http://www.bombeiroscascavel.com.br/apagafogo.htm
http://www.bombeiroscascavel.com.br/apagafogo.htm
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Há técnicas que se encaixam nesse método de atuação, pois há outras formas de atuar 

no combustível que não apenas a retirada do que ainda está intacto. Ex.: fechamento de 

válvula ou interrupção de vazamento de combustível líquido ou gasoso, retirada de 

materiais combustíveis do ambiente em chamas, realização de aceiro, etc.  

 

5.4 EXTINÇÃO QUÍMICA 

 

A extinção química se dá quando os hidrocarbonetos 

halogenados e sais inorgânicos atuam como agentes 

extintores e interferem na cadeia de reações, que se 

realizam durante a combustão. Como exemplo, temos 

o Pó Químico Seco (PQS). 

 

 

 

6 AGENTES EXTINTORES 

 

São substâncias que empregadas contra o fogo, atuarão cancelando a ação de um dos 

elementos do quadrado do fogo.  Trataremos apenas dos agentes extintores mais 

comuns, que são utilizados em aparelhos extintores. 

 

6.1 ÁGUA 

 

É agente extintor mais abundante na natureza. Age principalmente por resfriamento, 

devido a sua propriedade de absorver grande quantidade de calor. Atua também por 

abafamento (dependendo da forma como é utilizada, podendo ser aplicada em diversos 

tipos de jato, como: neblinado, neblina e compacto).  

 

http://www.bombeiroscascavel.com.br/apagafogo.htm
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Em razão da existência de sais minerais em sua composição química, a água conduz 

eletricidade e seu usuário, em presença de materiais energizados, pode sofrer choque 

elétrico. Quando a água é utilizada no combate ao fogo em líquidos inflamáveis, há o 

risco de ocorrer transbordamento do líquido que está queimando, aumentando, assim, a 

área do incêndio. 

 

É o agente extintor "universal". A sua abundância e as suas características de emprego, 

sob diversas formas, possibilitam a sua aplicação em inúmeros materiais combustíveis. 

 

6.2 ESPUMA 

 

A espuma pode ser química ou mecânica conforme o seu processo de formação. A 

espuma química resulta da reação entre as soluções aquosas de sulfato de alumínio e 

bicarbonato de sódio, e a mecânica é produzida pelo batimento da água, LGE (líquido 

gerador de espuma) e ar.  

 

A rigor, a espuma é mais uma das formas de aplicação da água, pois se constitui de um 

aglomerado de bolhas de ar envoltas por película de água. Mais leve que todos os 

líquidos inflamáveis, é utilizada para extinguir incêndios por abafamento e, por conter 

água, possui uma ação secundária de resfriamento. 

 

6.3 PÓ QUÍMICO SECO (PQS) 

 

Os Pós Químicos Secos são substâncias constituídas de bicarbonato de sódio, 

bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio, que, pulverizadas, formam uma nuvem 

de pó sobre o fogo, extinguindo-o por quebra da reação em cadeia e por abafamento. O 

pó deve receber um tratamento anti-higroscópico para não umedecer, evitando assim a 

solidificação no interior do aparelho. 

 

Os pós são classificados conforme a sua correspondência com as classes de incêndios, 

a que se destinam a combater, conforme as seguintes categorias: 

 

Pó ABC – composto a base de fosfato de amônio ou fosfatomonoamônico, sendo 

chamado de triclássico, pois atua nas classes A, B e C. 
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Pó BC – nesta categoria está o tipo de pó mais comum e conhecido, o PQS ou Pó 

Químico Seco. Os extintores de PQS para classe B e C utilizam os agentes extintores 

bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, cloreto de potássio, tratados com um 

estearato a fim de torná-los antihigroscópios e de fácil descarga.  

 

Pó D – usado especificamente na classe D de incêndio, sendo a sua composição 

variada, pois cada metal pirofórico terá um agente especifico, tendo por base a grafita 

misturada com cloretos e carbonetos. São também denominados de Pós Químicos 

Especiais - PQEs. 

 

6.4 GÁS CARBÔNICO (CO2) 

 

 Também conhecido como dióxido de carbono ou CO2, é um gás mais denso (mais 

pesado) que o ar, sem cor, sem cheiro. É um agente extintor limpo, não condutor de 

eletricidade, não tóxico, mas asfixiante. Age principalmente por abafamento, tendo 

secundariamente ação de resfriamento. 

 

Por não deixar resíduos, nem ser corrosivo, é um agente extintor apropriado para 

combater incêndios em equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis (centrais 

telefônicas e computadores). O grande inconveniente deste tipo de agente extintor é o 

risco de queimaduras por parte do operador, pois ao ser liberado para a atmosfera, a 

expansão do gás pode gerar temperaturas da ordem de – 40 ºC na proximidade do 

difusor do extintor. 

 

6.5 COMPOSTOS HALOGENADOS 

 

São compostos químicos formados por elementos halogênios (flúor, cloro, bromo e iodo). 

Esses compostos atuam na quebra da reação em cadeia devido às suas propriedades 

específicas e, de forma secundária, por abafamento. 

 

Assim como o CO2, os compostos halogenados se dissipam com facilidade em locais 

abertos, perdendo seu poder de extinção. No entanto, apesar da sua comprovada 
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eficiência, a comercialização deste produto é proibida por razões de ordem ambiental 

(destrói a camada de ozônio).  

 

6.6 GASES INERTES 

 

Os gases inertes contêm elementos químicos como o Argônio, Hélio, Neônio e dióxido 

de carbono. Este tipo de agente extintor não é normalmente utilizado em extintores 

portáteis de incêndio, mas sim em instalações fixas para proteger, por exemplo, salas de 

computadores e outros riscos semelhantes. 

 

A sua eficiência é relativamente baixa porque geralmente são necessárias grandes 

quantidades de gás para proteção de espaços relativamente pequenos, que devem ser 

estanques para não permitir a dispersão do agente extintor para o exterior. 

 

7 EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

7.1 EXTINTORES  

 

Extintores são recipientes que contêm em seu interior agente extintor para o combate 

imediato e rápido a PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, isto é, incêndio em sua FASE INICIAL. 

Podem ser portáteis ou sobre rodas, conforme o tamanho. Classificam-se conforme a 

classe de incêndio a que se destinam: “A”, “B”, “C” e “D”. Para cada classe de incêndio 

há um ou mais extintores adequados. 

 

 Seus componentes básicos são: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recipiente, vasilhame 

 ou corpo do extintor 

Rótulo 

Alça de Transporte 

Gatilho 
Manômetro 

Etiqueta de validade 
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O êxito no emprego dos extintores dependerá da: 

 

Fabricação de acordo com as normas técnicas (ABNT); 

Distribuição apropriada dos aparelhos; 

Inspeção periódica da área a proteger; 

Manutenção adequada e eficiente; 

Pessoal habilitado, ou seja, que saiba ESCOLHER o extintor adequado, conhecendo a 

sua LOCALIZAÇÃO e tenha condições de MANUSEÁ-LO. 

 

7.1.1 Extintores Portáteis 

 

São aparelhos de fácil manuseio, destinados a combater princípios de incêndio e, 

recebem o nome do agente extintor que transportam em seu interior (por exemplo: 

extintor de água, porque contém água em seu interior).  

 

Os extintores, em relação à capacidade de carga do agente extintor, podem ser portáteis 

ou sobre rodas. O extintor deve ser utilizado na classe de incêndio compatível ao seu 

agente extintor.                            

                              

  

Extintor portátil Extintor sobre-rodas 

 

7.1.1.1 Extintor de água 

  

É indicado para classes de incêndio tipo "A". Dentro do cilindro existe um gás junto com 

a água, quando acionado o gatilho, a água é expelida resfriando o material, tornando a 

temperatura inferior ao ponto de ignição. 
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Não deve ser utilizado em classes de incêndio tipo "C", pois pode acarretar choque 

elétrico e curto-circuito no equipamento.  

 

Como o objetivo de usar água é conseguir o resfriamento do material, o extintor de água 

deve ser usado buscando a máxima dispersão da água possível, podendo se colocar o 

dedo na frente do esguicho, a fim de aumentar a área atingida pela água.       

                

                                                                       

  

Água pressurizada Água a pressurizar 

 

7.1.1.2 Extintor de pó químico seco 

 

É indicado para classe de incêndio tipo "B" mas pode ser utilizado em incêndio tipo "C". 

Dentro do cilindro existe um composto químico em pó, normalmente bicarbonato de 

sódio, com um gás propulsor, normalmente dióxido de carbono ou Nitrogênio. Ao entrar 

em contato com as chamas, o pó impede a reação em cadeia e isola o oxigênio da 

superfície do líquido inflamável, indispensável à combustão, extinguindo também o fogo 

por abafamento. 

                      

O pó não se dissipa tão facilmente como o gás e tem também maior alcance do jato, 

então sua utilização é diferente. O jato não deve ser dirigido à base do fogo, devem ser 

aplicados jatos curtos de modo que a nuvem expelida perca velocidade e se assente 

sobre o foco.  
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Pó químico seco pressurizado Pó químico seco a pressurizar 

 

7.1.1.3 Extintor de espuma  

 

A espuma é um agente indicado para aplicação em incêndios de Classe “A” e “B”. O 

extintor de espuma química não é mais fabricado, os existentes têm prazo de até cinco 

anos (validade do teste hidrostático do recipiente). 

 

Para sua utilização, empunhar a mangueira e apertar o gatilho, dirigindo o jato para um 

anteparo, de forma que a espuma gerada escorra cobrindo o líquido em chamas. Não se 

deve jogar a espuma diretamente sobre o líquido 

 

Com o objetivo de melhorar o manuseio da espuma para o combate a princípios de 

incêndio, foi desenvolvida a espuma mecânica, onde o manuseio do aparelho extintor é 

similar ao aparelho extintor de água.                                    

         

   

Espuma mecânica 

pressurizado 

Espuma química Espuma mecânica 

a pressurizar 
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7.1.1.4 Extintor de gás carbônico 

 

É indicado para classes de incêndio tipo "C" mas pode também ser utilizado em incêndio 

tipo "B", considerando a área e o local (ambiente aberto ou confinado). Dentro do cilindro 

contém dióxido de carbono, um agente extintor não condutor de eletricidade, limpo, não 

tóxico, mas asfixiante, que recobre o fogo em forma de uma camada gasosa, isolando o 

oxigênio, indispensável à combustão, extinguindo o fogo por abafamento.                                                           

 

Como esse extintor funciona a alta pressão, 

quando o gás é liberado ele se resfria 

violentamente. Para que não ocorram 

queimaduras pela baixa temperatura, o 

operador deve segurar a mangueira pelo punho 

ou manopla e nunca pelo difusor. Como o CO2 

age principalmente por abafamento, sua 

utilização deve visar substituir o ar atmosférico 

no espaço sobre o combustível, para tanto o 

gatilho deve ser apertado constantemente ou 

em rápidas sucessões para que se forme uma 

nuvem de gás sobre o combustível e as chamas 

se apaguem pela ausência de O2. 

 

 

  Gás Carbônico 

 

7.1.2 Utilização dos Extintores Portáteis 

  

Os aparelhos extintores possuem operações de manejo semelhantes, cabendo observar 

a distância em relação à base do fogo (local onde as chamas se originam). 

  

Os procedimentos gerais em relação ao manuseio dos aparelhos extintores são: 
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1º - Identifique a classe do incêndio 

 

2º - Retire o extintor adequado do seu suporte 

  

3º - Rompa o lacre e retire o pino de segurança 

 

4º - Teste o extintor, acionando o gatilho 

 

5º - Desloque-se para o local do sinistro 

 

 

6º - No local, observar a direção do vento, 

uma vez que o extintor de incêndio deve 

sempre ser utilizado a favor do vento; 

 

7º - Apontar o esguicho (extintores de AP 

e PQS) e difusor (extintor de CO2) para o 

foco e acionar o gatilho, dirigindo o jato a 

base do fogo, a uma distância de 

aproximadamente 01 metro. 

      

 

 

 

   

Erros comuns na utilização dos extintores: 

 

 

 

- Utilizar o extintor de forma inadequada. 

 

 

 

- Não saber utilizar o extintor. 

 

 

  

 

- Utilizar o extintor errado 
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Observações:  

 

Nos extintores pressurizados diretamente, basta retirar a trava de segurança e acionar o 

gatilho. Nos extintores a pressurizar, é necessário abrir a válvula do cilindro de 

pressurização, para que o gás propelente entre no corpo do extintor e pressurize o 

agente extintor, acionando o gatilho em seguida. 

 

Após o uso dos extintores em uma situação de incêndio, depois de utilizado ou depois 

de testado e constatada a falha, o extintor deve ser deixado deitado para que outros não 

percam tempo tentando usá-lo. 

 

7.1.3 Manutenção e Inspeção 

  

A manutenção começa com o exame periódico e completo dos extintores e termina com 

a correção dos problemas encontrados, visando um funcionamento seguro e eficaz. É 

realizada através de inspeções, onde são verificados: localização, acesso, visibilidade, 

rótulo de identificação, sinalização, lacre e selo da ABNT, peso, danos físicos, obstrução 

do esguicho e pressão dos manômetros (nos que possuem). 

 

7.1.3.1 Inspeções 

 

a) Semanais: nas inspeções semanais devem ser verificados se o acesso, a visibilidade 

e a sinalização dos extintores estão desobstruídos, além de observar se os aparelhos 

estão de fato nos lugares determinados pelo memorial descritivo dos extintores. 

 

b) Mensais: verificar se o esguicho está desobstruído, se a pressão nos manômetros 

está na marcação recomendada (nos extintores que possuam manômetro), e se o lacre 

e a trava de segurança estão em perfeitas condições. 

 

c) Semestrais: observar o peso dos aparelhos extintores, principalmente no extintor de 

CO2. Caso o peso tenha diminuído de 90% do peso de trabalho, é prudente recarregar 

o aparelho. 
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d) Anuais: verificar se não existem danos físicos no corpo do aparelho extintor, e 

recarregá-lo. 

 

e) Quinquenais: efetuar o teste hidrostático, que é a prova a que se submete o aparelho 

extintor a cada 5 anos, ou todas as vezes que o aparelho sofrer acidente, tais como: 

batidas, exposição a temperaturas altas, ataques químicos (corrosão) etc. 

 

7.1.3.2 Recarga 

  

Os aparelhos extintores devem ser recarregados após o uso em princípios de incêndio, 

quando tiverem o lacre de segurança rompido (mesmo que acidentalmente) e todas as 

vezes que completarem 1 ano da sua recarga anterior, mesmo que não tenham sido 

utilizados. 

 

 

7.1.4 Quadro Informativo de Uso dos Extintores 

 

Classe de 

Incêndio 
ÁGUA ESPUMA PQS CO2 HALON 

A SIM 

Excelente 

SIM 

Regular 

INEFICAZ 

Só superfície 

INEFICAZ 

Só superfície 

INEFICAZ 

Só superfície 

B 
NÃO 

SIM 

Excelente 

SIM 

Excelente 

SIM 

Bom 

SIM 

Excelente 

C 
NÃO NÃO 

SIM 

Bom 

SIM 

Excelente 

SIM 

Excelente 

D 
NÃO NÃO 

Pós 

especiais 
NÃO NÃO 

Alcance do jato 10 m 5 m 5 m 2,5 m 3,5 m 

Tempo de 

descarga 
60 seg 60 seg 15 seg 25 seg 15 seg 
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7.2 HIDRANTES 

 

 São dispositivos existentes em redes hidráulicas que possibilitam a captação de 

água para emprego nos serviços de bombeiros, principalmente no combate a incêndio.  

Esse tipo de material hidráulico depende da presença do homem para a utilização da 

água no combate ao fogo.  É a principal instalação fixa de água, de funcionamento 

manual. 

 

7.2.1 Hidrante de Coluna Urbano – Tipo “Barbará” 

 

                                                        

 

Esse tipo de hidrante é encontrado comumente nas ruas 

e avenidas. Sua abertura é feita através de um registro 

de gaveta, cujo comando é colocado ao lado do 

hidrante. 

 
 

Hidrante de coluna urbano 

 

7.2.2 Hidrante Industrial                              

 

 

É um dispositivo existente em redes hidráulicas no 

interior de indústrias. Esse tipo de hidrante é utilizado 

com água da Reserva Técnica de Incêndio (RTI), do 

Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) da empresa. 

  

Hidrante de coluna industrial 

 

7.2.3 Hidrante de Parede - HP 

 

Dispositivo que integra o Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) das edificações. 

Localizado no interior das caixas de incêndio ou abrigos, poderá ser utilizado nas 
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operações de combate a incêndio pelo Corpo de Bombeiros, brigada de incêndio e 

ocupantes da edificação que possuam treinamento específico. Obrigatoriamente, as 

caixas de incêndio deverão possuir: 01 esguicho, 01 chave de mangueira e mangueiras 

de incêndio, conforme o projeto da edificação.     

                                          

 
 

Caixa de incêndio ou abrigo Hidrante de parede  

 

7.2.4 Hidrante de Recalque - HR 

  

Dispositivo do SHP, normalmente encontrado em frente às edificações. Esse hidrante é 

utilizado pelos bombeiros para pressurizar e alimentar o sistema hidráulico preventivo, 

possibilitando assim que todos os hidrantes de parede tenham água com pressão 

suficiente para o combate ao fogo. 

  

Esse sistema também pode ser utilizado para abastecer as viaturas do Corpo de 

Bombeiros, em casos de extrema necessidade onde não existam hidrantes de coluna 

nas proximidades.  

                                                                

 

 

 

Hidrante de recalque aberto Tampa do hidrante de recalque 
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7.3 MANGUEIRAS 

  

São condutores flexíveis, utilizados para conduzir a água sob pressão da fonte de 

suprimento ao local onde deve ser lançada. Flexível, pois permite o seu manuseio para 

todos os lados, resistindo a pressões elevadas. 

  

As mangueiras podem ser de 1 ½” ou 38 milímetros, e de 2 ½” ou de 63 milímetros, de 

acordo com a especificação no projeto contra incêndio e pânico. São constituídas de 

fibra de tecido vegetal (algodão, linho, etc.) ou de tecido sintético (poliéster), dependendo 

da natureza de ocupação da edificação. Possuem um revestimento interno de borracha, 

a fim de suportar a pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas, oferecidas pelo SHP.       

        

 

 

 

Mangueira de 2 ½ pol Mangueira de 1 ½ pol 

 

 

7.3.1 Cuidados com as mangueiras 

  

A mangueira é um dos equipamentos mais importantes no combate a incêndio e, 

geralmente, são utilizadas em situações desfavoráveis, por isso deve ser dispensado um 

tratamento cuidadoso em seu emprego antes, durante e depois do uso. 

 

a) Cuidados antes do uso 

 

Armazenar em local arejado, livre de mofo e umidade, protegida da incidência direta dos 

raios solares; 

Periodicamente recondicionar as mangueiras para evitar a formação de quebras; 

Conservar o forro com talco e as uniões com grafite, evitando o uso de óleos ou graxa. 
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b) Cuidados durante o uso 

 

Evitar arrastá-las sobre bordas cortantes, materiais em altas temperaturas ou corrosivos; 

Não permitir a passagem de veículos sobre as mangueiras, esteja cheia ou vazia; 

Evitar pancadas e arrastamento das juntas de união, pois poderá danificar o 

acoplamento. 

 

c) Cuidados após o uso 

 

Fazer rigorosa inspeção visual, separando as danificadas; 

As mangueiras sujas deverão ser lavadas com água e sabão, utilizando para isso 

vassoura com cerdas macias; 

Depois de lavadas, as mangueiras devem ser colocadas para secar em local de sombra, 

se possível, penduradas pelo meio (para escorrer toda a água do seu interior), e 

acondicioná-la em local adequado (quando possível, retornar para o hidrante de parede). 

 

7.4 ESGUICHOS 

  

São peças metálicas, conectadas nas extremidades das mangueiras, destinadas a dirigir 

e dar forma ao jato d’água. 

 

7.4.1 Esguicho agulheta 

                

 

Agulheta – 1 ½ pol 

É um tipo de esguicho simples, 

considerado comum, encontrado em 

algumas edificações por conta da 

aprovação antiga do seu projeto de 

prevenção contra incêndio e pânico. Esse 

esguicho só produz jato compacto, não 

possui controle de vazão e está sendo 

substituído pelo esguicho regulável. 
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7.4.2 Esguicho regulável 

 

Equipamento que permite a produção de 

jato compacto, neblinado, neblina e 

controle de vazão. Os jatos neblinado e 

neblina são formados pelo desvio da 

água, que em sua trajetória choca-se com 

um disco que se localiza na saída da 

água. Os esguichos reguláveis podem ser 

encontrados para juntas de 1 ½” e 2 ½” e 

possuem a mesma construção com 

tamanhos diferentes.       

 

Esguicho regulável 

 

 

7.5 EQUIPAMENTOS DE CORTE E ARROMBAMENTO 

 

Para que o brigadista possa realizar entradas forçadas, a fim de acessar locais para 

salvar vidas ou extinguir chamas, precisa ter ferramentas que possibilitem executar tais 

serviços, bem como conhecer sua nomenclatura e emprego. 

 

 

7.5.1 Alavanca 

 

Barra de ferro rígida que se emprega para mover ou levantar objetos pesados. 

Apresenta-se em diversos tamanhos ou tipos. 

 

   

Barra de ferro Extremidades da barra de ferro 
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7.5.2 Alavanca pé-de-cabra 

Possui uma extremidade achatada e fendida, à 

semelhança de um pé-de-cabra. Muito utilizada 

no forçamento de portas e janelas, por ter pouca 

espessura. 

  

Bombeiro usando o pé-de-cabra 

7.5.3 Croque 

 

É constituído de uma haste, normalmente 

de madeira ou plástico rígido, tendo na 

sua extremidade uma peça metálica com 

uma ponta e uma fisga. 

 

Croque 

7.5.4 Corta-a-Frio 

 

Ferramenta para cortar telas, correntes, 

cadeados e outras peças metálicas. 

 

 

Bombeiro usando o corta-a-frio 

7.5.5 Machado 

 

Ferramenta composta de uma cunha de ferro cortante, fixada em um cabo de madeira, 

podendo ter na outra extremidade do cabo formatos diferentes. 
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7.5.6 Moto-Abrasivo 

 

Aparelho com motor que, mediante fricção, faz 

cortes em estruturas metálicas e de alvenaria. 

 
 

 Moto-abrasivo 

 

7.5.7 Malho 

Ferramenta similar a uma marreta de grande 

tamanho, empregado no trabalho de 

arrombamento e demolição de pequenas partes 

de alvenaria. 

 

Bombeiro usando o malho 

7.5.8 Picareta 

Ferramenta de aço com duas pontas, sendo uma 

pontiaguda e outra achatada, adaptada em um 

cabo de madeira. É empregada nos serviços de 

escavações, demolições e na abertura de 

passagem por obstáculos de alvenaria. 

 
 

7.6 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 

Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI), todo material de uso individual, 

com o objetivo de proteger a integridade física do brigadista, sendo obrigação da 

empresa fornecer o EPI, de acordo com a NR 06 do Ministério do Trabalho. 

 

7.6.1 Tipos de EPI 

 

Os materiais utilizados como EPI possuem formatos diferentes, pois precisam proteger 

as mais variadas partes do corpo, como por exemplo: a cabeça, o tronco e os membros. 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ipeimplementos.com.br/produtos/CORTADOR ABRASIVO.jpg&imgrefurl=http://www.ipeimplementos.com.br/CORTADOR ABRASIVO.htm&usg=__GrO1AZYHjjjgBGSBDcVYQeTUhy8=&h=207&w=300&sz=9&hl=pt-BR&start=3&tbnid=hrpmEztk50s9hM:&tbnh=80&tbnw=116&prev=/images?q%3Dmoto%2Babrasivo%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR
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7.6.1.1 Cabeça 

 

Os EPI’s precisam proteger o crânio, os olhos, a face e a nuca das lesões que podem 

ser ocasionadas por impactos de materiais, partículas, respingos ou vapores de produtos 

químicos e de radiações luminosas. 

 

a) Capacetes de bombeiro 

 

 
 

Viseira incolor Viseira refletiva 

 

b) Óculos de proteção 

 

 
 

 

 

7.6.1.2 Tronco e extensão dos membros 

 

Os EPI’s destinados a proteção do tronco e extensão dos membros, visam proteger o 

brigadista contra objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes, além de 

proteger também do calor excessivo, irradiado pelas chamas. 

 

 

 

Roupas de aproximação 
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7.7.1.3 Mãos e pés 

 

a) Mãos 

 

Os EPI’s visam proteger contra a ação de objetos cortantes, abrasivos, corrosivos, 

alergênicos, além de produtos graxos e derivados de petróleo. 

  
 

Luvas de proteção 

 

b) Pés 

  

Os EPI’s visam proteger contra lesões ocasionadas de origem mecânica (quedas de 

materiais), agentes químicos, térmicos e objetos perfurantes ou cortantes. 

  
 

Botas para bombeiro Calçado industrial 

                                               

7.6.2 Equipamento de Proteção Respiratória – EPR 

 

Estes equipamentos requerem atenção especial, pois são eles que permitem ao 

brigadista trabalhar em locais saturados com fumaça, com baixa concentração de O2 e 

muitas vezes com temperaturas elevadas. É importante ressaltar que a não utilização 

destes aparelhos pode ter consequências sérias e até mesmo levar a morte. 
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7.6.2.1 Aparelhos de proteção respiratória 

 

Buscam anular o comportamento do ambiente sobre o sistema respiratório, mediante 

proteção limitada (quando utilizados aparelhos filtrantes ou autônomos de pressão 

negativa). 

 

a) Máscara contra gases (aparelho filtrante) 

  

Consiste em uma máscara de borracha adaptável ao rosto, contendo um filtro que 

elimina os agentes nocivos. Vale lembrar que as máscaras possuem especificações que 

precisam ser atendidas, para que a saúde do brigadista esteja de fato protegida. 

 

   
 

            

b) Aparelho de respiração com linha de ar 

  

Equipamento composto de peças facial de borracha, adaptável ao rosto, que recebe ar 

fresco de fora do ambiente através de uma mangueira.  

 

Este aparelho permite permanecer mais tempo no ambiente, mas dificulta a 

movimentação, por causa da mangueira que pode vir a ficar presa nos escombros, entre 

máquinas etc. 

  

Traquéia e máscara Unidade purificadora de ar 
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c) Equipamento de proteção respiratória autônoma 

  

As máscaras autônomas são respiradores independentes que fornecem ar respirável 

para o usuário através de cilindros de ar. 

 
 

Máscara autônoma 

 

7.7 MATERIAIS HIDRÁULICOS ACESSÓRIOS 

 

Entende-se por material hidráulico acessório, todo aquele que será utilizado para auxiliar 

no emprego dos materiais hidráulicos, dependendo do esquema a ser montado. 

 

7.7.1 Divisor 

 

É um aparelho que recebe uma linha de mangueira, denominada ADUTORA, para dividí-

la em duas ou três LINHAS DE ATAQUE. 

No divisor, a boca que recebe a ADUTORA denomina-se boca de admissão e as demais 

se chamam bocas de expulsão, sendo todas elas do tipo STORZ. 
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7.7.2 Coletor 

 

É um aparelho de metal que tem uma única saída e duas ou mais entradas para água, 

podendo coletá-la de fontes distintas.  Possuem ou não registro de paragem, e são 

providos de juntas de união, do tipo engate rápido (STORZ) nas admissões e expulsões.  

Alguns são providos internamente de válvula de retenção, para recalques a grandes 

alturas.  O diâmetro de ambas as entradas, admissão e expulsão, será normalmente de 

63mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.3 Válvula de retenção 

 

É uma válvula utilizada para permitir o fluxo de água em um único sentido e também para 

montar a coluna d'água em operações de sucção e recalque.  Podemos encontrar este 

tipo de material, isoladamente, ou em conjunto com outros acessórios, tais como coletor, 

filtro, esguicho canhão, etc. 

Existem dois tipos de válvula de retenção: 

 

válvula de retenção vertical;    válvula de retenção horizontal. 
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7.7.4 Aparelho proporcionador de espuma entrelinhas 

 

É um acessório utilizado para aduzir extrato à água, na proporção desejada, que varia 

de 1 a 6%, dando origem à pré-mistura (água + extrato), cujo esguicho próprio para 

espuma gerará e lançará a espuma mecânica. 

O misturador “entrelinhas” dispõe de dispositivo “venturi”, que succiona o LGE e possui 

válvula dosadora, com graduação variando de 1 a 6%, para ser usada conforme o tipo 

de LGE. 

O proporcionador pode ser usado entre dois lances de mangueiras, daí o nome 

“entrelinhas”, diretamente da expedição da bomba ou junto ao esguicho. 

Na utilização do proporcionador, deve-se observar a diferença de altura e a distância 

entre ele e o equipamento formador de espuma. Os equipamentos não devem estar em 

desnível superior a 4,5 m e a uma distância superior a 45 m. 

Sob pena de prejudicar a formação da espuma, a pressão de entrada no proporcionador 

deve ser 7 kgf/cm2 (100 PSI) e nunca inferior a 5 kgf/cm2 (75 PSI). 

Encontra-se esse acessório nos diâmetros de 38mm e 63mm, e providos de juntas de 

união, do tipo STORZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.5 Passagem de nível 

 

É utilizada para embutir as mangueiras que se encontram nas vias com tráfego de 

veículos, protegendo-as do impacto com as rodas e a consequente interrupção do fluxo 

de água quando sob pressão. 
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7.7.6 Chaves 

 

São ferramentas utilizadas para facilitar o acoplamento e desacoplamento de juntas de 

união e tampões ou, ainda, para abertura e fechamento de registros. 

Chave de registro de hidrante tipo PISTÃO (2) – para abrir os registros de hidrantes que 

não possuem volantes. É utilizada juntamente com LUVAS DE REGISTRO DE 

HIDRANTES (1) que são peças que adaptam os diversos calibres de pistão ao tamanho 

da chave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chave de registro de hidrante tipo VOLANTE – para abrir os registros de hidrante que 

possuem volante e os mesmos encontram-se além do alcance de um braço. O conector 

triplo da extremidade, chamado de “pé de galinha”, é encaixado no volante da válvula e 

ao se girar a barra transversal, a torção é transmitida ao volante permitindo a operação 

da válvula. 
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7.7.6.1 Chaves de conexão  

 

São chaves que se destinam a facilitar as manobras de acoplamento e desacoplamento 

de juntas ou a abertura e fechamento de bocais. 

1) Chave de hidrante – para permitir a abertura e fechamento das tampas de bocais de 

hidrantes. 

2) Chave de mangote – para acoplamento e desacoplamento. 

3, 4 e 5) Chaves de mangueira – para acoplamento e desacoplamento de juntas do tipo 

Storz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.7 Juntas de união 

 

São peças metálicas empregadas para que se possibilite a união de seções de 

mangueiras entre si.  O processo mecânico que instala esses acessórios chama-se 

empatação.  Os tipos existentes são os de rosca americana, utilizadas principalmente 

em mangotes, e as alemãs denominadas STORZ, usadas nas mangueiras.  Os 

tamanhos são correspondentes aos diâmetros dos condutores, acima descritos. 
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7.7.8 Reduções 

 

Peças metálicas utilizadas para correção do diâmetro da junta de união, quando houver 

diferença que impossibilite o acoplamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.9 Adaptadores 

 

Acessórios metálicos que possibilitam o acoplamento de juntas de união diferentes, 

como, por exemplo, o acoplamento de uma junta de união de rosca fêmea ou macho 

com uma junta de união do tipo STORZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.10 Ralo com válvula de retenção 

 

Acessório utilizado para impedir a entrada de corpos estranhos que possam danificar as 

bombas e demais acessórios hidráulicos quando é feita a sucção por meio de mangotes. 

As grades do ralo impedem que pedras e galhos maiores sejam sugados com a água, e 

a válvula de retenção impede que a água retorne ao manancial e segura a coluna d’água 

nos casos de viaturas que não possuem bombas de escorva para sucção. 
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7.7.11 Cesto 

 

Material utilizado como complemento adicional ao ralo, pois, suas malhas impedem a 

entrada de corpos estranhos menores no interior das bombas. 

 

8 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - SPCIP 

 

Os sistemas de proteção contra incêndio e pânico são dispositivos instalados e/ou 

construídos em uma edificação para evitar o surgimento do fogo descontrolado ou pelo 

menos retardar a sua propagação, como também facilitar a evacuação de pessoas 

destas edificações em caso de algum sinistro. Os sistemas que serão objetos de estudo 

no curso são: 

 

- Sistema de proteção por extintores 

- Sistema hidráulico preventivo (SHP) 

- Saídas de emergência 

- Iluminação de emergência 

- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

- Sistema de detecção e alarme 

- Sistema de sprinklers. 

 

8.1 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO - SHP 

  

Sistema composto de dispositivos hidráulicos que possibilitam a captação de água da 

Reserva Técnica de Incêndio - RTI, para o emprego no combate a incêndio. 
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8.2 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 

 

São equipamentos que tem por objetivo detectar e avisar a todos os ocupantes da 

edificação, da ocorrência de um incêndio ou de uma situação que possa ocasionar 

pânico. O alarme deve ser audível em todos os setores da edificação, abrangidos pelo 

sistema de segurança. 

  

8.2.1 Funcionamento 

  

O acionamento do alarme pode ser manual ou automático. Quando for automático, o 

mesmo estará conectado a detectores de fumaça ou de calor. A edificação deve contar 

com um plano de abandono de área, a fim de aperfeiçoar a utilização do alarme de 

incêndio. 

 

8.2.1.1 Alarme de acionamento manual 

  

São equipamentos que necessitam do acionamento direto, a fim de fazer soar a sirene.  
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Acionadores manuais Módulos de acionamento automáticos 

 

 

 

 

 

Detectores de fumaça e calor (de cima 

para baixo) 

Sirene 

                   

8.2.1.2 Alarme de acionamento automático 

  

São equipamentos preparados para enviar ao módulo de acionamento um sinal, para 

que o mesmo possa disparar a sirene, assim que detectarem no ambiente à quantidade 

mínima necessária de fumaça ou calor para os quais estejam dimensionados.  

                                                            

 
 

 

Detectores de fumaça 

                                               

                                                    

  
 

Detectores de calor 
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8.3 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

O Sistema de Iluminação de Emergência é o conjunto de componentes que, em 

funcionamento, proporciona a iluminação suficiente e adequada para permitir a saída 

fácil e segura do público para o exterior, no caso de interrupção da alimentação normal, 

como também proporciona a execução das manobras de interesse da segurança e 

intervenção de socorro.  

 

Esse sistema é obrigatório nas áreas comuns das edificações, sendo elas: corredores, 

escadas, elevadores, saídas de emergência etc. 

 

 

  

 

 

Exemplos de equipamentos de iluminação de emergência 

 

Os principais tipos de sistemas, de acordo com a fonte de energia, são: conjunto de 

blocos autônomos, sistema centralizado com baterias e sistema centralizado com grupo 

moto gerador. 

 

8.3.1 Conjunto de blocos autônomos 

 

São aparelhos de iluminação de emergência constituídos de um único invólucro 

adequado, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou similares, de fonte de 

energia com carregador e controles de supervisão e de sensor de falha na tensão 

alternada, dispositivo necessário para colocá-lo em funcionamento, no caso de 

interrupção de alimentação da rede elétrica da concessionária ou na falta de uma 

iluminação adequada. 
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8.3.2 Sistema centralizado com baterias 

 

Circuito carregador com recarga automática, de modo a garantir a autonomia do sistema 

de iluminação de emergência. 

 

O sistema centralizado de iluminação de emergência com baterias não pode ser utilizado 

para alimentar quaisquer outros circuitos ou equipamentos. 

 

 

 

 

8.3.3 Grupo moto-gerador 

 

O grupo moto-gerador deve incorporar todos os dispositivos adicionais que garantam 

seu arranque automático após a falta de energia da concessionária prestadora do serviço 

de iluminação, no máximo, em 12 segundos. 

  

A quantidade de combustível armazenada deve assegurar o funcionamento no tempo de 

autonomia do sistema de iluminação de emergência garantido, incluindo o consumo nos 

arranques periódicos essenciais e os testes de manutenção preventivos e corretivos e, 

estar distribuída de forma a minimizar o risco existente de inflamação no(s) ambiente(s) 

onde estejam armazenados, de acordo com as exigências dos órgãos competentes; 
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Grupo gerador portátil Grupo gerador estacionário 

 

8.4 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

  

São caminhos contínuos, devidamente protegidos, a serem percorridos pelo usuário em 

caso de sinistro, de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço 

aberto protegido do incêndio, permitindo ainda fácil acesso de auxílio externo para o 

combate ao fogo e a retirada da população. 

 

As saídas de emergência em edificações são dimensionadas para o abandono seguro 

da população, em caso de incêndio ou pânico e permitir o acesso de guarnições de 

bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas. 

 

8.4.1 Componentes das saídas de emergências 

 

A saída de emergência compreende o seguinte: 

a)  acesso ou rotas de saídas horizontais, isto é, acessos às escadas, quando houver, 

e respectivas portas ou ao espaço livre exterior, nas edificações térreas; 

b)  escadas ou rampas; 

c)  descarga. 

 

   

Escadas de emergência Indicação de acesso a escada de 

emergência 
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Toda saída de emergência, corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, 

patamares, escadas, rampas e outros, devem ser protegidas de ambos os lados por 

paredes ou guardas (guarda-corpos) contínuas, sempre que houver qualquer desnível 

maior de 19 cm, para evitar quedas. 

 

8.4.2 Porta Corta-fogo (PCF) 

 

As portas corta-fogo são próprias para o isolamento e proteção das vias de fuga, 

retardando a propagação do incêndio e da fumaça na edificação. 

  

Elas devem resistir ao calor no mínimo por 60 min, devem abrir sempre no sentido de 

fuga (saída das pessoas), o fechamento deve ser completo, não poderão estar trancadas 

por cadeados, não deverão estar calçadas com nenhum dispositivo que possam mantê-

las abertas e deverão ter o dispositivo de fechamento sempre manutenidos (dobradiça 

por gravidade ou por molas).                                          

 

  

Porta corta fogo Barra antipânico para porta corta fogo 

 

8.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES 

 

8.5.1 Unidade extintora 

 

A Capacidade Extintora mínima de cada tipo de extintor portátil, para que se constitua 

uma unidade extintora, deve ser: 
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AGENTE EXTINTOR 
CAPACIDADE 

EXTINTORA MÍNIMA 

CARGA 

EQUIVALENTE 

ALCANCE MÉDIO 

DO JATO 

Água 2-A 10 L 10 m 

Espuma Mecânica 2-A:10-B 9 L 5 m 

CO2 5-B:C 6 kg 2 m 

Pó BC 20-B:C 12 kg 5 m 

Pó ABC 2-A:20-B:C - 5 m 

Compostos 

Halogenados 
5-B:C 2 kg 4 m 

 

Capacidade extintora 

 

Medida do poder de extinção de fogo de um extintor, obtida em ensaio prático 

normalizado. Deve ser indicada no rótulo do produto. 
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O extintor classe C não possui ensaio normatizado de capacidade extintora. Apenas se 

verifica se o agente extintor conduz eletricidade ou não. 

 

9 ABANDONO DE ÁREA 

 

Ninguém espera o acontecimento de um incêndio. Baseado nesta afirmação é preciso 

ter um plano de abandono, para ser utilizado em caso de sinistro, pois o incêndio poderá 

ocorrer em qualquer lugar. 

 

É importante falar que todo incêndio começa pequeno, e se não for controlado no início, 

pode atingir proporções que o próprio Corpo de Bombeiros terá dificuldade em combatê-

lo. Portanto, se faz necessário observar se a edificação possui todos os recursos 

destinados a prevenção e combate a incêndio e pânico, de acordo com a legislação 

vigente. 

 

A seguir, veremos uma série de orientações que, se seguidas, darão condições aos 

ocupantes da edificação, para que possam sair em segurança. 

 

 Tenha um plano de abandono da edificação; 

 Acione o alarme, e chame o Corpo de Bombeiros; 



CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS EVENTUAIS 
 

 
CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS – SEÇÃO DE CURSOS EXTERNOS 

 

51 

 Pratique a fuga da edificação, pelo menos a cada seis meses; 

 Procure conhecer a localização da escada de emergência, dos extintores e do 

SHP; 

 Tenha cautela ao colocar trancas nas portas e janelas, pois os mais prejudicados 

são as crianças e os idosos; 

 Estabeleça um ponto de reunião, para saber se todos conseguiram deixar a 

edificação; 

 Caminhe rapidamente e não corra, evitando o pânico; 

 Ao encontrar uma porta, toque a mesma com o dorso da mão, estando quente, 

não abra; 

 Não use o elevador, e sim as escadas de emergência; 

 Se estiver em um local enfumaçado, procure respirar o mais próximo do solo, 

colocando um pano úmido nas narinas e na boca; 

 Se estiver preso em uma sala enfumaçada, procure abrir a janela, para que a 

fumaça possa sair na parte de cima e você possa respirar na parte de baixo; 

 Não tente passar por um local com fogo, procure uma alternativa segura de saída; 

 Caso encontre situação de pânico em alguma via de fuga, tenha calma e tente 

acalmar outros; 

 Não pule da edificação, tenha calma, o socorro pode chegar em minutos; e 

 Conseguindo sair da edificação, procure um local seguro e não tente adentrar 

novamente. 
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PRIMEIROS SOCORROS 

 

10 INTRODUÇÃO 

 

Seja qual for o trabalho desempenhado por um brigadista, é possível que ele seja 

acionado para atender e socorrer vítimas dos mais variados acidentes. Nessas horas, é 

importante que ele saiba como atuar para realmente ajudar o acidentado, pois o socorro 

inadequado pode muitas vezes significar o agravamento das lesões sofridas pelas 

vítimas, ou mesmo a sua morte. 

 

É importante que o brigadista conheça e saiba colocar em prática os conhecimentos para 

fornecer o suporte básico de vida. Saber fazer o certo, na hora certa, pode significar a 

diferença entre a vida e a morte de um acidentado. Além disso, a aplicação correta dos 

primeiros socorros pode minimizar os resultados decorrentes de uma lesão, reduzir o 

sofrimento da vítima e colocá-la em melhores condições para receber o tratamento 

definitivo. 

 

O domínio das técnicas de suporte básico de vida permitirá ao brigadista identificar o que 

há de errado com a vítima, realizar o tratamento adequado e transportá-la, além de 

transmitir informações sobre seu estado ao médico que se responsabilizará pela 

sequência de seu tratamento. 

 

As técnicas de primeiros socorros não requerem equipamentos sofisticados para seu 

correto emprego, até porque, nem sempre o brigadista irá contar a todo o momento com 

um estojo/bolsa de emergência, portanto, é importante que ele saiba utilizar os “meios 

de fortuna”, ou seja, objetos encontrados no próprio local do acidente e improvisá-los 

como meios auxiliares no socorro. 

 

10.1 CONCEITOS 

 

Primeiros Socorros: È o primeiro atendimento recebido por uma vítima numa cena 

de emergência, com o intuito de evitar o agravamento de seu estado, até a chegada 

de socorro especializado. 
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Atendimento Pré-hospitalar: Conjunto de procedimentos realizados por profissional 

capacitado, no local da emergência e durante o transporte da vítima, visando mantê-la 

com vida e estável até sua chegada em uma unidade hospitalar. 

 

Suporte Básico da Vida: É uma medida de emergência que consiste no reconhecimento 

e correção da falência do sistema respiratório e ou cardiovascular, ou seja, manter a 

pessoa respirando, com pulso e sem hemorragias. 

 

Trauma: lesão causada ao organismo por um agente externo. 

 

Socorrista: É a pessoa tecnicamente capacitada e habilitada para, com segurança, 

avaliar e identificar problemas que comprometam a vida. Cabe ao socorrista prestar o 

adequado socorro pré-hospitalar e o transporte do paciente sem agravar as lesões já 

existentes. É uma atividade regulamentada pelo Ministério da Saúde, segundo a portaria 

N° 2.048, de 05 de novembro de 2002. O socorrista possui um treinamento mais amplo 

e detalhado que uma pessoa prestadora de socorro. O brigadista, durante a sua 

formação, recebe um treinamento prático e teórico de 08 horas de primeiros socorros, 

capacitando-o para essa atividade, mas isso não o caracteriza como socorrista, que 

recebe uma qualificação para realizar o atendimento pré-hospitalar e atuar em unidades 

de emergência móveis. Para ser um bom prestador de primeiros socorros, o brigadista 

deve ter bastante atenção nas atitudes a serem tomadas, para exercer sua função da 

melhor forma possível e para isso ele deve: 

 

 Manter a Calma: antes de atuar o socorrista deve ter calma e autocontrole para 

tomar decisões corretas, pois vai enfrentar situações de emergência que envolva 

pânico e sofrimento. 

 

 Infundir Confiança: deve ter capacidade de liderança para assumir o controle da 

situação. Repassar confiança para o paciente.  Evitar dúvidas e hesitações, pois 

podem tomar um tempo maior. 

 

 Fazer o Possível não Correndo Riscos Desnecessários: atuar de forma segura 

para que o brigadista não se torne em uma nova vítima. 
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As responsabilidades do brigadista no local da emergência incluem o cumprimento das 

seguintes atividades: 

 Ter conhecimento sobre a necessidade de utilização dos equipamentos de 

proteção individual e fazer uso dos mesmos; 

 Controlar o local do acidente, identificando e gerenciando os riscos, de modo a 

proteger a si mesmo, sua equipe, o paciente, e prevenir outros acidentes; 

 Obter acesso seguro ao paciente e utilizar os equipamentos necessários para a 

situação; 

 Fazer o melhor possível para proporcionar uma assistência de acordo com seu 

treinamento, não correndo riscos desnecessários.  

 Decidir quando a situação exige a movimentação e a mudança da posição ou local 

do paciente. O procedimento deve ser realizado com técnicas que evitem ou 

minimizem os riscos de outras lesões; 

 Solicitar, se necessário, auxílio de terceiros presentes no local da emergência e 

coordenar as atividades; 

 Fornecer um atendimento humanizado ao paciente, tratando com dignidade e 

respeito à vida humana.  

 

 

11 AVALIAÇÃO DA CENA E ABORDAGEM DE VÍTIMAS 
 

11.1 AVALIAÇÃO DA CENA 

 

Antes de se iniciar o atendimento, é de fundamental importância que o brigadista faça a 

correta análise do local do acidente, a fim de identificar o número de vítimas, os possíveis 

riscos, garantindo a sua segurança e a das vítimas. De forma alguma, o brigadista 

responsável pelas ações de primeiros socorros deve se expor a riscos com chance de 

se tornar uma vítima. 

 

Essas análises não devem tomar muito tempo e são importantíssimas para que o auxílio 

à vítima seja prestado de forma precisa. Analisando a vítima, o brigadista saberá 

exatamente o que fazer, ganhando, contudo, tempo. 
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11.1.1 Gerenciamento de Riscos 

 

Consistem na avaliação minuciosa por parte do brigadista em toda a cena de 

emergência, possibilitando eliminar ou minimizar, as situações de risco existentes: 

incêndio, explosão, choque elétrico, contaminação com produtos químicos e agentes 

biológicos, intoxicação, asfixia, atropelamento, ocorrência de novos acidentes etc. 

 

 

 

11.1.2  Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 

EPIs são equipamentos destinados à proteção da integridade física do socorrista, usados 

durante a realização de atividades onde possam existir riscos potenciais à sua pessoa. 

Especificamente na prestação de primeiros socorros, há a necessidade de o brigadista 

estar protegido com barreiras, para que não haja contato com secreções ou sangue da 

vítima e, consequentemente, risco de contaminação (HIV, hepatite etc). 

 

O EPI adequado para o brigadista na prestação de primeiros socorros é composto por:  
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Utilização de máscara facial, óculos de proteção e luvas de látex. 

 

  

Utilização de barreira (reanimador descartável) para a respiração artificial 

 

  

Utilização de barreira (pocket mask) para a respiração artificial 
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11.2 ABORDAGEM DA VÍTIMA 

 

A abordagem tem como objetivo determinar a situação atual da vítima. Desenvolve-se 

uma impressão geral, estabelecem-se valores para os estados respiratórios, circulatório 

e neurológico. Em seguida, são rapidamente encontradas e tratadas as condições que 

ameaçam a vida. Se o tempo permitir, mais frequentemente, quando o transporte está 

sendo efetuado, é feita uma avaliação detalhada de lesões sem risco de vida ou que 

comprometam membros. 

 

Todas essas etapas são realizadas com rapidez e eficiência com o intuito de minimizar 

o tempo gasto na cena. Não se pode permitir que vítimas graves permaneçam no local 

do trauma para outro cuidado, que não o de estabilizá-los para transporte, a menos que 

estejam presos ou existam outras complicações que impeçam o transporte imediato. 

 

O processo de abordagem da vítima divide-se em quatro fases: 

 

 Avaliação geral da vítima; 

 Exame primário; 

 Exame secundário; 

 Monitoramento e reavaliação. 

 

 

11.2.1 Avaliação Geral da Vítima 

 

Antes de iniciar o atendimento propriamente dito, o brigadista desenvolverá uma 

impressão geral da vítima (se há hemorragia e quantidade de sangue, falta de parte do 

corpo, etc.) que poderá direcionar o seu atendimento e poupar tempo. 

 

11.2.2 Exame Primário 

 

Podemos conceituá-lo como sendo um processo ordenado para identificar e corrigir, de 

imediato, problemas que ameacem a vida em curto prazo. 
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É uma avaliação rápida, dividida em cinco etapas (CABDE do trauma), sendo que as 

etapas “D” e “E” serão realizadas após a estabilização da vítima. 

 

Ao abordar a vítima, o brigadista deve checar sua responsividade (se está respirando, 

se não está respirando ou se está com dificuldade de respirar), e dar início ao (CABDE 

do trauma). 

 

C - compressões torácicas 

A - abertura das vias aéreas com a manobra adequada 

B - ventilação  

D - incapacidade neurológica 

E - exposição de ferimentos 

 

 

11.2.2.1 Como realizar o exame primário? 

 

C – Compressões torácicas 

 

Ao checar a responsividade da vítima, deve-se verificar a respiração (se está presente 

ou não, ou se é caso de gasping1. Feita a checagem e não havendo resposta, iniciar 

imediatamente as compressões torácicas. 

 

Para realizar a checagem proceda da seguinte forma: 

 

- Posicione-se ao lado da vítima em uma posição estável. 

 

- Apóie a cabeça da vítima colocando a mão sobre sua testa, com o objetivo de evitar a 

movimentação da cabeça e do pescoço, até que se estabilize sua coluna cervical. 

 

- Mantenha a estabilização da cabeça da vítima, e com a outra mão provocar estímulos 

na lateral de um dos ombros da vítima, não o movimentando. 

 

                                                 
1 De acordo com as diretrizes da American Heart association 2010 para RCP e ACE, a definição da palavra gasping 

é respiração anormal. 
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Após checar a responsividade, observar a existência de grandes hemorragias e, 

encontrando alguma, estancá-la rapidamente utilizando um dos métodos que veremos à 

frente. 

 

 

                  

 

 

 

 

Figura demonstrando o controle da 

coluna cervical e verificação do nível 

de consciência. 

Estabilização da cervical e estímulo tátil  

 

 

 Considerações Importantes 

 

 Observar no paciente: 

 

Se a vítima respira, logo tem pulso; 

Se não respira e tem pulso, realizar manobra de reanimação pulmonar; 

Se não respira e não tem pulso, realizar manobra de reanimação cardiorrespiratória. 

 

 A - Abertura das vias aéreas 

 

Se a vítima não responder aos estímulos (paciente inconsciente), devemos realizar a 

abertura da cavidade oral e observar se existe algum corpo estranho impedindo a 

passagem do ar. Deve ser feita a varredura digital em adultos e crianças, e pinçamento 

em lactentes. 

 

Utilizando equipamentos de proteção individual, devemos avançar a mandíbula da vítima 

para frente com o polegar de uma das mãos e tentar ver se existe algum corpo estranho, 
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sendo possível a visualização do mesmo, retirá-lo com o dedo indicador, varrendo a 

cavidade oral de um canto para o outro. 

                         

 

 

 

Verificação da cavidade 

oral 

Varredura digital 

 

- Manobras para abertura de vias aéreas 

  

Quando a vítima se encontra inconsciente, o tônus muscular será insuficiente e a língua 

e a epiglote podem obstruir a chegada do ar até os pulmões, uma vez que a língua é a 

causa mais freqüente de obstrução das vias aéreas.  

 

 1) Manobra de inclinação da cabeça/elevação do queixo 

 

 Esta manobra deve ser realizada apenas em casos clínicos (angina, infarto, 

desmaio, etc). 

 

 Coloque a vítima em decúbito dorsal e 

posicione-se ao seu lado, na altura dos 

ombros; e 

Coloque uma das mãos na testa da 

vítima e a ponta dos dedos indicador e 

médio, da outra mão, apoiados na 

mandíbula para elevar o queixo, e em 

conjunto vamos inclinar/rotacionar a 

cabeça para trás. 
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2) Manobra de empurre mandibular 

 

Esta manobra deve ser utilizada apenas em casos de trauma (atropelamento, quedas de 

altura maior do que a sua, acidente automobilístico, etc), e durante a sua aplicação não 

eleve ou rotacione a cabeça da vítima, pois o seu objetivo é abrir as vias aéreas sem 

movimentar a cabeça e o pescoço. 

 

 

Coloque a vítima em decúbito dorsal e 

ajoelhe-se acima da parte superior de sua 

cabeça; 

Com os cotovelos na mesma superfície 

que o paciente, ou apoiados em sua coxa 

segure os ângulos da mandíbula da vítima 

com os dedos, indicador e médio;  

Com os dedos posicionados, empurre a 

mandíbula para cima, mantendo a palma 

das mãos estabilizando a cabeça da 

vítima. 

Nos casos em que o prestador dos primeiros socorros for leigo, utilizar a manobra de 

inclinação da cabeça / elevação do queixo. 

 

B - Respiração 

 

Após a abertura das vias aéreas e, caso a vítima não esteja respirando, fazer duas 

ventilações (respiração boca-a-boca, uso de ambú, pocket mask etc).  

 

   

Respiração boca-a-boca Respiração com ambu Respiração com pocket 

mask 
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Observar se houve passagem do ar (elevação do tórax e/ou abdome). Em caso negativo, 

iniciar manobra de desobstrução de vias aéreas (OVACE), em caso positivo, iniciar 

manobra de reanimação cardiopulmonar (esses procedimentos serão descritos logo 

adiante); 

 

D - Incapacidade neurológica 

 

Observar as pupilas da vítima, pois em situação normal são do mesmo tamanho e 

possuem contornos regulares.  

 

Pupilas contraídas são indicativos de má oxigenação no cérebro, e em caso de trauma 

a anormalidade das pupilas se apresenta em lado oposto ao traumatizado. 

 

   

Pupilas desiguais – 

traumatismo craniano, 

acidente vascular 

cerebral. 

Pupilas contraídas – uso de 

drogas. 

Pupilas dilatadas – 

inconsciência, sofrimento 

do SNC, óbito. 

  

E - Exposição dos ferimentos 

 

Retirar vestimentas pesadas que impeçam a correta avaliação da existência de 

ferimentos, expondo somente as partes lesionadas para tratamento, prevenindo o 

choque e preservando a intimidade da vítima, sempre que possível. 

 

 

11.2.3 Exame Secundário 

 

O exame secundário é a avaliação da cabeça aos pés do doente. Seu objetivo é 

identificar lesões ou problemas que não foram identificados durante o exame primário.  

É dividido em três etapas: 
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- Entrevista: Etapa da avaliação onde o brigadista 1 conversa com o paciente buscando 

obter informações dele próprio, de familiares ou de testemunhas, sobre o tipo de lesão 

ou enfermidade existente e outros dados relevantes. 

- Sinais Vitais: Etapa da avaliação onde o brigadista 2 realiza a aferição da respiração, 

pulso, pressão arterial e temperatura relativa da pele do paciente. 

- Exame físico detalhado: Realizado pelo brigadista em todo o segmento corporal.  

 

11.2.3.1 Guia Para Realizar Uma Entrevista: 

 

Se o paciente estiver consciente e em condições de respondê-lo, questione-o utilizando 

as seguintes perguntas (mnemônico AMPLA): 

Alergias: principalmente a remédios.  

Medicações: drogas prescritas ou não que o paciente toma regularmente. 

Passado médico e antecedente cirúrgico: problemas médicos importantes para os 

quais o paciente recebe tratamento. Inclui cirurgias prévias. 

Líquido e alimentos: muitos traumatizados necessitarão de cirurgia, e alimentação 

recente pode aumentar o risco de vômito e aspiração durante a indução da anestesia. 

Ambiente : Eventos que levaram ao trauma (o que aconteceu?).  

Pergunte ao paciente sobre sua queixa principal, o local(is) que doem mais. 

 

11.2.3.2 Guia para aferir os sinais vitais:  

 

- Sinal: É tudo aquilo que o socorrista pode observar ou sentir no paciente enquanto o 

examina.  

Exemplos: palidez, sudorese, etc. 

- Sintoma: É tudo aquilo que o socorrista não consegue identificar sozinho. O paciente 

necessita contar sobre si mesmo.  

 

Exemplos: dor abdominal, tontura, etc. 

- Aferição de Sinais Vitais 

 

 Pulso 

É o reflexo do batimento cardíaco palpável nos locais onde as artérias calibrosas estão 

posicionadas próximas da pele e sobre um plano duro.  
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Valores normais: 

Adulto: 60-100 batimentos por minuto (bpm); 

Criança: 80-140 bpm; 

Lactentes: 85-190 bpm. 

 

 Respiração 

Processo fisiológico de troca de gases entre as artérias e o alvéolo. 

 

Valores normais: 

Adulto: 12-20 ventilações por minuto (vpm); 

Criança: 20-40 vpm; 

Lactentes: 40-60 vpm. 

 

 Temperatura 

 

É a diferença entre o calor produzido e o calor perdido pelo corpo humano. 

Valores normais: 

 

36,5 a 37,0 ºC – independente da faixa etária. 

 

Temperatura Relativa da Pele 

 

Em atendimento pré-hospitalar, o socorrista verifica a temperatura relativa da pele 

colocando o dorso da sua mão sobre a pele do paciente (na testa, no tórax ou no 

abdômen). O socorrista estima a temperatura relativa da pele pelo tato. 

 

Convém recordar que a pele é a grande responsável pela regulação da temperatura e 

poderá apresentar-se normal, quente ou fria, úmida ou seca.  

 

Durante o monitoramento, o socorrista deverá utilizar o termômetro clínico, para real 

certificação da temperatura corporal. 

 

Com relação à coloração, a pele poderá estar: 
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Pálida, 

Ruborizada ou, 

Cianótica. 

 

Nas pessoas negras, a cianose poderá ser notada nos lábios, ao redor da fossas nasais 

e nas unhas. 

 

 Pressão arterial (PA) 

  

É a pressão exercida pelo sangue no sistema arterial, que depende da força de 

contractilidade do coração e a frequência de contração (quantidade de sangue circulante 

no sistema arterial e da resistência periférica das artérias).  

 

A pressão é máxima ou sistólica quando o coração está comprimido (bombeando o 

sangue) geralmente entre 60 e 140 mmHg, e é mínima ou diastólica quando o coração 

está relaxado (recebendo o sangue) geralmente entre 60 e 90 mmHg. 

 

Para aferirmos a pressão arterial é necessária a utilização de um aparelho chamado 

esfigmomanômetro. 

 

 

 

 

11.2.3.3 Guia para realizar o exame físico detalhado 

 

O exame físico detalhado da cabeça aos pés deve ser realizado pelo socorrista em cerca 

de 2 a 3 minutos. O exame completo não precisa ser realizado em todos os pacientes. 
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Ele pode ser realizado de forma limitada em pacientes que sofreram pequenos acidentes 

ou que possuem emergências médicas evidentes.  

 

Ao realizar o exame padronizado da cabeça aos pés, o brigadista deverá: 

Verificar a região posterior e anterior do pescoço (região cervical), observando o 

alinhamento da traquéia. 

 

Verificar se no crânio há afundamentos ou escalpes (couro cabeludo e testa). 

 

  

 

Verificar a face do paciente, inspecionando olhos, nariz, boca, mandíbula e ouvido. 

 

Observar as pupilas, pupilas de tamanhos diferentes ou a não reação à luz indica 

traumatismo craniano.  

 

Observar a superfície interior das pálpebras. Se estiverem descoloridas ou pálidas, 

indicam a possibilidade de hemorragia grave. 

 

Inspecionar orelhas e nariz (hematoma atrás da orelha, perda de sangue ou líquido 

cefalorraquidiano pelo ouvido e/ou nariz significa lesões graves de crânio). 
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Examinar o ombro (clavícula e escápula). 

 

Examinar o tórax, procurando por fraturas e ferimentos. 

 

Observar a expansão torácica durante a respiração. 

 

  

 

Examinar os quatro quadrantes do abdome, procurando ferimentos, regiões dolorosas e 

enrijecidas. 

 

Examinar a região anterior e lateral da pelve e a região genital. 

 

  

 

 

Examinar os membros inferiores (uma de cada vez), as pernas e os pés (pesquisar a 

presença de pulso distal, motricidade, perfusão e sensibilidade).  
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Examinar os membros superiores, procurando por ferimentos, fraturas e áreas 

dolorosas. 

 

Pesquisar a presença de pulso distal, motricidade, perfusão e sensibilidade. 

 

  

 

Realizar o rolamento em monobloco e inspecionar as costas do paciente, juntamente 

com a posterior da pelve, observando hemorragias e/ou lesões óbvias. 

 

 

11.2.4 Monitoramento e Reavaliação 

 

O monitoramento é realizado durante o transporte do paciente, devendo o brigadista 

monitorar constantemente os sinais vitais e o aspecto geral do paciente. 
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12 OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO – OVACE 

                                                                             

A OVACE é a obstrução súbita das VA superiores, causada por corpo estranho. Em 

adultos, geralmente, ocorre durante a ingestão de alimentos e, em criança, durante a 

alimentação ou recreação (sugando objetos pequenos). 

 

A obstrução de vias aéreas superiores pode ser causada: 

 

 Pela língua: sua queda ou relaxamento pode bloquear a faringe; 

 Pela epiglote: inspirações sucessivas e forçadas podem provocar uma pressão 

negativa que forçará a epiglote para baixo, fechando as VA; 

 Por corpos estranhos: qualquer objeto, líquidos ou vômito, que venha a se 

depositar na faringe; 

 Por danos aos tecidos: perfurações no pescoço, esmagamento da face, 

inspiração de ar quente, venenos e outros danos severos na região;  

 

Quando uma pessoa consciente estiver se engasgando, os seguintes sinais podem 

indicar uma obstrução grave ou completa das vias aéreas que exige ação imediata: 

 

Sinal universal de asfixia: a vítima segura o pescoço com o polegar e o dedo indicador; 

 

 

 

 

 

 

 

Incapacidade para falar; 

Tosse fraca e ineficaz; 

Sons inspiratórios agudos ou ausentes; 

Dificuldade respiratória crescente;  

Pele cianótica. 
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A desobstrução das vias aéreas deve seguir as manobras: 

 

Vítima consciente: 

 

Perguntar à vítima se a mesma está engasgada, se afirmativo, iniciar a manobra de 

Heimlich, que consiste: 

 

Em pé ou sentada: 

Posicionar-se atrás da vítima, abraçando-

a em torno do abdome; 

 

Estando a vítima em pé, ampliar sua base 

de sustentação, afastando as pernas e 

colocando uma delas entre as pernas da 

vítima; 

 
 

Colocar a raiz do polegar de uma das mãos entre a cicatriz umbilical e o apêndice xifóide; 

 

  

Envolver a mão que se encontra sobre o abdome da vítima com a outra mão; 
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Pressionar o abdome da vítima puxando-o para si e para cima, por 5 vezes, forçando a 

saída do corpo estranho; 

 

Observar se a vítima expele o corpo estranho e volta a respirar normalmente; 

 

Continuar as compressões até que a vítima expila o objeto ou perca a consciência. 

 

    

 

Obs. 1: caso a compressão abdominal seja inviável, por tratar-se de paciente obeso ou 

gestante, realizar as compressões na porção média inferior do osso esterno. 

 

Obs. 2: se a vítima da obstrução for a própria pessoa e essa se encontrar sozinha, deverá 

forçar a tosse de maneira insistente, ou utilizar-se do espaldar de uma cadeira para que 

seja possível comprimir o abdome. 
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Deitada: 

 

Posicionar a vítima em decúbito dorsal; 

Posicionar-se a cavaleira sobre da vítima ou ela no nível de suas coxas, com seus 

joelhos tocando-lhe lateralmente o corpo; 

 

 

 

Posicionar a palma da mão sobre o abdome da vítima, entre o processo xifóide e a 

cicatriz umbilical, mantendo as mãos sobrepostas; 

 

 

 

Aplicar 5 compressões abdominais no sentido tórax; 

Abrir a cavidade oral e observar se o corpo estranho está visível e removê-lo; 

Repetir o processo de compressão e observação da cavidade oral até que o objeto seja 

visualizado e retirado ou a vítima perca a consciência. 

 

Vítima Inconsciente: 

 

Para vítimas sem responsividade, deve ser aplicada a RCP, pois as compressões 

torácicas forçam a expelição do corpo estranho e mantém a circulação sanguínea, 

aproveitando o oxigênio ainda presente no ar dos pulmões. 
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Importante ressaltar que durante a abertura das vias aéreas para a aplicação das 

ventilações, o socorrista deverá inspecionar a boca e remover quaisquer objetos visíveis. 

 

Manobras de desobstrução de vias aéreas em crianças e lactentes 

 

Para crianças maiores de um ano, aplicar a manobra de Heimlich, de forma semelhante 

à do adulto, levando-se em consideração a intensidade das compressões que será 

menor; nos lactentes, para realizar a manobra de desobstrução, o socorrista deverá 

tomar os seguintes procedimentos, após falhar a segunda tentativa de ventilação: 

 

Segurar o bebê sobre um dos braços, com o pescoço entre os dedos médio e polegar e 

com o dedo indicador segurar o queixo da vítima para manter as vias aéreas abertas, 

deixando-o com as costas voltadas para cima e a cabeça mais baixa que o tronco; 

Dar 5 pancadas com a palma da mão entre as escápulas do bebê; 

 

 

 

Girar o bebê de modo que ele fique de frente, ainda mantendo a cabeça mais baixa do 

que o tronco, e efetuar 5 compressões torácicas através dos dedos indicador e médio 

sobre a linha dos mamilos (idêntica às compressões realizadas na RCP); 

 

 

Colocar o bebê sobre uma superfície plana e tentar retirar o corpo estranho; 
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Realizar 1 insuflação e, caso o ar não passe, reposicionar a abertura das vias aéreas; 

Abrir as vias aéreas e efetuar outra insuflação. Caso o ar não passe, retornar para as 

pancadas entre as escápulas e as compressões torácicas, e repetir os procedimentos 

até que o objeto seja expelido ou a vítima fique inconsciente. Nesse caso, proceder a 

manobras de RCP. 

 

 

13 REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR – RCP  

 

PARADA RESPIRATÓRIA E CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) 
 

Parada respiratória é a supressão súbita dos movimentos respiratórios, que poderá ou 

não, ser acompanhada de parada cardíaca. Pode ser entendida, ainda, como o cessar 

da atividade mecânica do coração. Ao se detectar uma parada cardíaca, o socorrista 

deve realizar compressões torácicas, de acordo com os passos que veremos a seguir. 

 

São causas de parada respiratória: 

 doenças do pulmão 

 trauma 

 obstrução de vias aéreas 

 overdose por drogas 

 afogamento 

 inalação de fumaça 

 epiglotite 

 laringite e choque elétrico 
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MORTE CLÍNICA E BIOLÓGICA 

 

Ressuscitação cardiopulmonar é o conjunto de manobras realizadas para restabelecer a 

ventilação pulmonar e a circulação sanguínea, tais como, respiração artificial e 

massagem cardíaca externa, manobras essas utilizadas nas vítimas em arada 

cardiopulmonar (morte clínica).  

 

A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é também uma aspiração médica, porque a morte 

clínica não é seguida instantaneamente da morte biológica. Ou seja, no momento em 

que um paciente apresenta sinais de morte clínica (inconsciência sem resposta a 

qualquer estímulo e ausência de movimentos respiratórios e de pulso), há ainda 

viabilidade biológica dos órgãos internos.  

 

Dessa forma, se for possível manter a oferta de oxigênio aos tecidos e recuperar a 

respiração e a circulação espontâneas, antes da morte biológica dos tecidos, a 

reanimação é conseguida com sucesso.  

 

Esta tabela mostra a evolução da morte clínica até a morte biológica e os vários cenários 

possíveis após a RCP, segundo o tempo decorrido entre a parada circulatória e a 

restauração do fluxo sanguíneo espontâneo. 

 

Evolução da RCP pelo tempo decorrido 

TEMPO 5 MIN 10 MIN 15 MIN 20 MIN 

SINAIS 
SINTOMAS 

Consciente 
Respiração 
espontânea 
Neurológico 
normal 

Sonolento 
Reanimação 
espontânea 
Déficit 
neurológico 

Inconsciente 
Respiração 
espontânea 
Estado 
Vegetativo 

Inconsciente 
Apneia 
Morte 
encefálica 
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Para alguns pacientes com parada cardiopulmonar e com funções neurológica e 

cardiorrespiratória previamente preservadas, a utilização rápida das técnicas de RCP, 

seguidas de cuidados médicos definitivos, pode ser salvadora. O tempo disponível de 

viabilidade dos tecidos antes da morte biológica é curto e o principal determinante do 

sucesso da RCP. 

 

MANOBRA DE REANIMAÇÃO RESPIRATÓRIA E CARDIORRESPIRATÓRIA 

 

A reanimação cardiorrespiratória ou cardiopulmonar requer uma sequência de 

procedimentos parecida com o ABCD da avaliação inicial, com a diferença que o “D” da 

RCP se refere à desfibrilação: 

 

A - Vias aéreas: manter as vias aéreas para a passagem do ar; 

B - Respiração: ventilar os pulmões da vítima com pressão positiva; 

C - Circulação: fazer compressões torácicas; 

D - Desfibrilação: aplicação de choque para fibrilação ventricular sem pulso.  

 

Estabelecido que a vítima apresente os sinais característicos de parada cardiopulmonar, 

você deve iniciar os procedimentos de RCP. Para tanto, antes deve-se garantir que a 

vítima esteja em decúbito dorsal (costas no chão) e em uma superfície rígida. 

 

 

 
 
A viabilidade do cérebro é que define a vida 
humana. Na ausência de intervenção 
terapêutica, a morte clínica é rapidamente 
seguida de lesão biológica tecidual 
irreversível. Essa sequência é um processo 
que se estende de 5 a 20 minutos no 
cérebro, de 20 a 30 minutos no coração e 
por horas na pele. Devido à variação na 
longevidade dos diferentes tecidos 
corporais, a morte encefálica tem sido 
considerada o indicador da morte biológica. 
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a)  VIAS AÉREAS (A) 

1º passo: Na ausência de suspeita de trauma (vítimas clínicas), realize a manobra de 

inclinação da cabeça-elevação do queixo. Ao suspeitar de eventos traumáticos realizar 

manobra de empurre mandibular. 

 

2º passo: inspecione a cavidade oral e certifique-se que não há nenhuma obstrução por 

prótese, vômito, sangue e outros. Retirar conforme técnicas já descritas. 

 

b) RESPIRAÇÃO (B) 

3º passo: Fazer o VOS (ver, ouvir e sentir). Se não há nenhuma movimentação do tórax 

e nenhum ar exalado, a vítima está sem respirar. O ideal é que essa avaliação dure de 

3 à 5 segundos. Se constatar que não há respiração, a respiração é inadequada ou 

ainda, você não tem certeza sobre a situação, inicie as ventilações artificiais. 

 

4º passo: Realize 2 (duas) ventilações de resgate - boca-boca, boca-máscara, boca-

nariz, bolsa-válvula-máscara e observe se houve passagem de ar. As ventilações devem 

ter a duração de 1 segundo e um intervalo de aproximadamente 4 segundos entre elas, 

permitindo assim a expiração.  

 

Entretanto, o importante é observar se o volume de cada ventilação está sendo suficiente 

para produzir uma elevação torácica visível. Devem-se evitar ventilações longas ou 

forçadas, pois pode exceder a pressão de abertura do esôfago, provocando distensão 

gástrica, regurgitação e aspiração. Cuidado maior quando se trata de crianças e 

lactentes, onde o volume de ar insuflado deverá ser menor. Se possível, a cânula 

orofaríngea deverá ser usada nesse momento; 

 

5º passo: Se houve passagem de ar e a vítima não respira, mas possui pulso, isto é, a 

vítima está em PARADA RESPIRATÓRIA, deve-se realizar a reanimação pulmonar, que 

consiste em ciclos de 10 a 12 ventilações por minuto para um adulto (1 ventilação a cada 

5 segundos) e 12 a 20 ventilações por minuto para lactentes ou crianças (1 ventilação a 

cada 3 segundos).  

Após cada ciclo, observar se a vítima ainda apresenta pulso carotídeo. Continuar com 

as ventilações até que a vítima restabeleça a respiração ou entre em parada 

cardiorrespiratória.  
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c) CIRCULAÇÃO (C) 

6º passo: Checar pulso em artérias centrais, como carótida e femoral; em lactentes, 

utiliza-se a palpação da artéria braquial. Se ausente, a vítima apresenta PARADA 

CARDIORRESPIRATÓRIA, deve-se iniciar a compressão torácica externa na metade 

inferior do osso esterno.  

 

d) DESFIBRILAÇÃO (D) 

Se após 5 ciclos de RCP o paciente não tiver pulso e se houver um desfibrilador 

disponível, deverá ser lançado mão imediatamente para normalizar os batimentos 

cardíacos que entram em movimentos descompassados como a fibrilação ventricular 

(FV) e a taquicardia ventricular sem pulso (TV). 

 

MANOBRA DE RCP – LOCALIZAÇÃO E SEQUÊNCIA DAS COMPRESSÕES 

 

a) Localizar o ponto de compressão 

 

Adulto e criança: Dois dedos acima do processo xifóide. 
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Lactente: Um dedo abaixo da linha imaginária, entre os mamilos. 

 
Após localizar o ponto correto da compressão cardíaca, o socorrista deve realizar as 

compressões usando o peso do tronco nos adultos, peso do braço em crianças e peso 

da mão em lactentes. Os dedos não devem encostar-se ao tórax da vítima, somente em 

vítimas lactentes que ao usar o peso da mão, o socorrista usará os dedos em contato 

com o tórax da vítima. 

 

 

 

Em adultos Em Crianças 
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Em Lactentes 

 

b) Realizar as compressões e insuflações 

Quando o socorrista tiver certeza que a vítima não respira e não tem pulso, deve 

intercalar compressões cardíacas com respirações artificiais (insuflações), de acordo 

com a tabela a seguir.  

 

 Adulto Criança Lactente 

Posição das mãos 
Duas mãos sobre 

o esterno 

Uma mão sobre o 

esterno 

Dois dedos abaixo 

dos mamilos 

Compressão 5,0 a 6,0 cm 5,0 cm 4,0 cm 

Repetições 
30 compressões 

02 insuflações 

30 compressões 

02 insuflações 

30 compressões 02 

insuflações 

Ciclos 5 vezes 5 vezes 5 vezes 

Fonte: AHA - Atualização das Diretrizes de RCP e ACE, 2015. 

 

Sequência: 

ADULTO: o esterno é comprimido 5-6 cm, utilizando-se a região hipotenar de 2 mãos. 

As compressões são feitas na frequência de 100- 120/min, com 5 ciclos de 30:2 

(compressão/ventilação) ou aproximadamente 2 minutos. 

 

CRIANÇAS: utilizar a região hipotenar de 1 ou 2 mãos na compressão esternal, aqui 

restrita a 2,5- 3,5 cm. A relação compressão/ventilação será de 30:2 (5 ciclos ou 2 min.) 

com um socorrista e 15:2 (10 ciclos ou 2 min.) com dois socorristas. 
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LACTENTES: profundidade: 2,5-3,5 cm. Com 1 socorrista: utilizar 2 dedos para 

comprimir o esterno; com 2 socorristas: utilizar a técnica dos dois polegares, com as 

mãos circundando o corpo. Da mesma forma em crianças, a frequência das 

compressões em lactentes será de 100-120/min, guardando a relação 30:2 (5 ciclos ou 

2 min.) com um socorrista e 15:2 (10 ciclos ou 2 min.) com dois socorristas. As 

insuflações devem ser apenas com o ar das bochechas do socorrista. 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RCP 

 As mãos não devem ser retiradas da posição entre as compressões. Entretanto, 

é importante que seja permitido ao tórax retornar ao seu ponto de partida antes 

da compressão, não devendo ser mantido sob 

pressão;  

 Certifique-se de que a vítima esteja em decúbito dorsal sobre uma superfície 

rígida; Após 2 (dois) minutos ou 5 (cinco) ciclos de RCP reavalie a vítima; não 

demore mais do que 5 segundos nessa avaliação e continue a RCP, a menos que 

um DEA esteja disponível; 

 O tempo de compressão e descompressão deve ser igual; não permitir que o tórax 

retorne de forma abrupta; 

 A ótima compressão do esterno normalmente é identificada quando existe a 

palpação de pulso carotídeo ou femoral; 

 Na impossibilidade da ventilação (ausência de materiais de proteção ou traumas 

que possibilitem apenas a obtenção de via aérea avançada), realizar somente as 

compressões cardíacas externas. 

 Uma vez iniciado o procedimento, o mesmo só para com a chegada de uma 

equipe de socorro especializada, com a chegada da vítima em um hospital ou 

quando esboçar algum sinal de retorno dos sinais vitais. O socorrista deve 

monitorar constantemente a vítima. 

 As interrupções das compressões não devem ultrapassar os 10 segundos. 

 
 

O procedimento de reanimação poderá ser realizado por dois socorristas, que inverterão 

suas posições de compressão e insuflação ao final do ciclo. 
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14 ESTADO DE CHOQUE 

 

É a falência hemodinâmica (do sistema circulatório), caracterizada pela falta de 

circulação e oxigenação dos tecidos do corpo, provocada pela diminuição do volume de 

sangue ou pela deficiência do sistema cardiovascular.  

 

Em todos os casos de lesões graves, hemorragias ou fortes emoções, podem surgir o 

Estado de Choque. 

  

14.1 OUTRAS CONDIÇÕES CAUSADORAS DO ESTADO DE CHOQUE 

 

Queimaduras graves; 

Hemorragias; 

Acidentes por choque elétrico; 

Envenenamento por produtos químicos e intoxicações; 

Ataque cardíaco; 

Exposição a extremos de calor ou frio; 

Dor aguda; 

Infecção grave; 

Fraturas. 

 

14.2 SINAIS DO ESTADO DE CHOQUE 

 

Pele fria e pegajosa; 

Suor na testa e na palma das mãos; 

Face pálida, com expressão de ansiedade e agitação; 

Frio, chegando às vezes a ter tremores; 

Náusea e vômito; 

Fraqueza; 

Respiração rápida, curta e irregular; 

Visão nublada, tontura; 

Pulso fraco e rápido; 

Sede; 

Extremidades frias; 
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Queda da pressão arterial;  

Poderá está total ou parcialmente inconsciente. 

 

14.3 TRATAMENTO 

 

Observar a vítima, pois em caso de vômito deve-se virar a cabeça da vítima para que ela 

não se asfixie. Caso haja suspeita de lesão da coluna cervical a cabeça não deve ser 

virada; 

 

 

 

Afrouxar as roupas da vítima, para facilitar respiração e circulação; 

Fornecer oxigênio; 

Não administrar nada via oral; 

Cobri-lo com cobertores ou sacos plásticos; 

 

 

 

 

Reavaliar frequentemente os sinais vitais. 
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15 HEMORRAGIAS 

 

É o extravasamento de sangue provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo: 

artéria, veia ou capilar. Dependendo da gravidade pode provocar a morte em alguns 

minutos. O controle de grandes hemorragias é prioridade. 

 

 

 

 

 

15.1 PRIMEIROS SOCORROS 

 

Estancar imediatamente a hemorragia, fazendo no local um dos métodos que veremos 

mais à frente (nos casos de hemorragia externa, pois não existe nenhum método de 

estancamento para hemorragia interna). 

 

 

15.2 HEMORRAGIA INTERNA 

 

Esse tipo de hemorragia ocorre quando o sangue extravasado do vaso sanguíneo 

permanece dentro do corpo da vítima. É o tipo de hemorragia mais perigosa, pois tanto 

a sua identificação quanto o seu controle são mais difíceis de serem feitos fora do 

ambiente hospitalar. 

  

15.2.1 Sinais e Sintomas de Hemorragia Interna 

 

Dor local; 

Pele pálida e fria; 

Edema em expansão; 
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Sangramento pelo ouvido e nariz (hemorragia cerebral); 

Sede; 

Fraqueza, tontura e desmaio; 

Membro sem pulso, muitas vezes associada à fratura. 

 

15.2.2 Tratamento da Hemorragia Interna 

  

Mantenha as vias aéreas liberadas; 

Manter a vítima deitada e o mais imóvel possível; 

Use talas infláveis em caso de fraturas (exceto fraturas expostas); 

Transporte na posição de prevenção ao estado de choque; 

Administre oxigênio; 

Não dê nada para a vítima beber; 

Eleve o membro, caso não haja suspeita de fratura; 

Aplicar uma bolsa de gelo sobre o provável local da hemorragia; 

Conduzi-la com urgência para um pronto socorro. 

 

15.3 HEMORRAGIAS ESPECÍFICAS 

 

Muitos tipos de hemorragia interna podem se apresentar, mas neste tópico vamos 

abordar aqueles que podem ser encontrados com mais frequência. 

 

15.3.1 Hemorragia na Cabeça (narinas) 

 

Mantenha a vítima sentada, com a cabeça para cima; 

Comprima a narina que sangra; 

Afrouxe-lhe a roupa em torno do pescoço; 

Se o sangramento não cessar no espaço de 05 minutos, tampe a narina que sangra com 

algodão ou gaze enchumaçada; 

Encaminhe a vítima ao pronto socorro, pois esse tipo de hemorragia pode ser a 

manifestação de determinadas doenças. 
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15.3.2 Tórax e Abdome 

 

Comprima o ferimento com um pano dobrado, amarrando-o com atadura larga; 

Mantenha o acidentado deitado com a cabeça mais baixa que o corpo, exceto em casos 

de fratura de crânio. 

 

15.3.3 Hemorragia dos Pulmões 

 

Manifesta-se após um acesso de tosse, e o sangue que sai pela boca é de cor vermelho 

rutilante. 

Deite a vítima mantendo-a em repouso; 

Tranquilize-a e não a deixe falar; 

Procure imediato auxílio médico e remova a vítima para um pronto socorro. 

 

15.3.4 Hemorragia Digestiva 

 

A vítima apresenta náuseas e pode vomitar sangue vivo ou digerido, semelhante à borra 

de café. 

Mantenha a vítima em repouso e providencie sua remoção para o hospital. 
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15.4 HEMORRAGIA EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES 

 

É de mais fácil identificação, pois basta visualizar o local onde ocorre a perda de sangue. 

Os sinais e sintomas são praticamente os mesmos descritos para as hemorragias 

externas e, os métodos de contensão, veremos a seguir: 

 

15.4.1 Compressão Direta 

 

Comprimir diretamente o local de sangramento usando compressa estéril, se possível. 

Nos ferimentos com objetos penetrantes, devem-se comprimir ambos os lados do objeto. 

Pode-se fazer um curativo compressivo usando compressas ou faixas elásticas, se isso 

for suficiente para o estancamento da fratura, caso contrário mantenha a compressão 

direta. 

 

           

 

É a técnica mais adequada e mais utilizada, pois além de parar o sangramento, não 

interrompe a circulação sanguínea para o membro ferido. 

 

Quando se localiza grande hemorragia deve-se imediatamente realizar-se a compressão 

direta para posteriormente fazer o tamponamento. 

 

15.4.2 Elevação do Membro 

 

A compressão direta não sendo suficiente para estancar o sangramento, deve-se elevar 

o membro lesionado. Deve-se ter cuidado ao elevar uma extremidade fraturada ou com 

uma luxação. 
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15.4.3 Pontos de Pressão 

 

Outro método de controlar o sangramento é aplicando pressão profunda sobre uma 

artéria proximal à lesão.  Esta é uma tentativa de diminuir a chegada de sangue à ferida. 

Os principais pontos de pressão é a artéria braquial, a artéria axilar, a artéria poplítea, a 

artéria femoral. 

 

 

 

15.4.4 Tamponamento ou curativo compressivo 

 

Consiste em cobrir o local do sangramento com gaze ou pano limpo e estéril, se possível, 

e envolvê-lo firmemente com uma atadura. É uma técnica de estancamento adequada e 

mais utilizada, pois para o sangramento e não interrompe a circulação. 

 

1º Passo: comprima o ferimento com um pano limpo ou gaze. 
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2º Passo: fixe o pano ou gaze com atadura. 

 

 

 

3º Passo: finalize o curativo. Verifique se a fixação não ficou muito apertada, 

interrompendo a circulação no membro. 

 

  

 

O mesmo procedimento pode ser feito utilizando bandagens triangulares. 

 

                  

 

15.4.5 Torniquete 

 

Essa técnica praticamente interrompe a circulação. Só deverá ser utilizada quando as 

técnicas anteriores não estancarem a hemorragia. Não é aconselhada por provocar o 
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necrosamento do órgão ou membro, e, conseqüentemente, sua amputação. Deve-se 

usá-la sempre como último recurso. 

 
 

 

 

15.5 CUIDADOS DURANTE O TRATAMENTO DE UMA HEMORRAGIA EXTERNA 

 

Nunca toque na ferida; 

Não toque e nem aplique medicamento ou qualquer produto no ferimento; 

Não tente retirar objetos transfixados; 

Proteger com gaze ou pano limpo, fixando com bandagem, sem apertar o ferimento; 

Fazer compressão local suficiente para cessar o sangramento; 

Se o ferimento for em membros (pernas e braços), deve-se elevar o membro ferido, caso 

não haja fratura; 

Encaminhar a vítima o mais rápido possível para um pronto socorro. 

 

16 FRATURAS, LUXAÇÕES E ENTORSES 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fratura é ruptura total ou parcial de um 

osso. 
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16.1 CLASSIFICAÇÃO DAS FRATURAS 

 

 Fechada ou simples: quando a pele não foi perfurada pelas extremidades ósseas 

  

         

 

 Aberta ou exposta: quando o osso quebrado atravessa a pele e apresenta um 

ferimento associado que se estende desde o osso fraturado até a pele. 

 

 

 

16.2 SINAIS E SINTOMAS DE FRATURA 

 

 Deformidade: a fratura produz uma posição anormal ou angulação, num local que não 

possui articulação. 

 

 Sensibilidade: o local da fratura está muito sensível à dor. 

 

 Crepitação: quando a vítima é movimentada podemos escutar um som áspero, 

produzido pelo atrito das extremidades fraturadas. Este sinal não deve ser pesquisado 

intencionalmente, porque aumenta a dor e pode provocar outras lesões. 

 

 Edema e Alteração de Coloração: quase sempre a fratura é acompanhada de certo 

inchaço, que é provocado pelo líquido entre os tecidos e as hemorragias. Esta alteração 

pode demorar horas para aparecer. 
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 Impotência Funcional: é a perda total ou parcial dos movimentos das extremidades. A 

vítima geralmente protege o local fraturado, pois qualquer movimentação é difícil e 

dolorida. 

 

 Fragmentos Expostos: numa fratura aberta ou exposta, os fragmentos ósseos podem 

se projetar através da pele ou serem vistos no fundo do ferimento. 

 

16.3 LUXAÇÃO 

 

É o desalinhamento das extremidades ósseas de uma articulação, fazendo com que as 

superfícies articulares percam o contato entre si. 

                            

 

16.4 SINAIS E SINTOMAS DE LUXAÇÃO 

 

Deformidade mais acentuada na articulação luxada; 

Edema; 

Dor, principalmente quando a região é movimentada; e 

Impotência funcional, com a perda completa ou parcial dos movimentos. 

 

16.5 ENTORSE 

 

É a distensão brusca de uma articulação, além do seu grau normal de movimentação 

(amplitude). 
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16.6 SINAIS E SINTOMAS DE ENTORSE 

 

São similares aos das fraturas e aos da luxação. Mas nas entorses, os ligamentos 

geralmente sofrem ruptura ou estiramento, provocado por movimentação brusca. 

 

 

16.7 TRATAMENTO DE FRATURAS, LUXAÇÕES E ENTORSES 

 

Informe à vítima o que irá fazer; 

Exponha o local, removendo as roupas da vítima; 

Verifique o pulso distal, a mobilidade, a sensibilidade e a perfusão; 

Prepare todo o material de imobilização antes de mexer no local para imobilizá-lo; 

Escolha uma tala que seja proporcional ao membro afetado; 

Imobilize uma articulação acima e uma abaixo; 

Se houver resistência, não alinhe o membro luxado, torcido ou fraturado. Faça a 

imobilização na posição encontrada; 

Confirme se a imobilização não está impedindo a circulação; 

Nas fraturas expostas: proteja o ferimento, controle hemorragias e não tente recolocar 

ossos de volta em seu lugar; proteja as talas que estiverem em contato com o osso 

fraturado; 

Previna o estado de choque;  

Transporte para um pronto socorro ou aguarde uma equipe especializada. 

 

16.8 MATERIAIS USADOS NA IMOBILIZAÇÃO 

 

Talas rígidas, moldáveis ou infláveis; 
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Talas de tração; 

Colares cervicais; 

Colete de imobilização dorsal (KED); 

Macas rígidas; e 

Bandagens triangulares ou ataduras. 

 

 

                     

 

                                  

 

 

Na maioria das vezes, é impossível saber se a vítima é mesmo portadora de uma fratura, 

entorse ou luxação. A confirmação virá quando a vítima for submetida a um exame de 

raio-x. No entanto, até que se faça o exame em ambiente hospitalar, devemos tratá-la 

como se tivesse sofrido uma fratura. 
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16.9 IMOBILIZAÇÕES COM MEIOS DE FORTUNA 

 

O princípio do tratamento de fraturas, luxações entorses é a imobilização, mas nem 

sempre o brigadista terá, em mãos, materiais específicos para essa atividade. Por isso, 

ele deverá improvisar com materiais que estiverem próximos ao local da ocorrência. A 

seguir, algumas imobilizações improvisadas. 

 

  

 

 

 

 

Imobilização do antebraço utilizando 

revistas  

 

 

 

Imobilização da articulação do tornozelo utilizando toalha e tiras de pano 
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 Imobilização da perna utilizando talas de madeira e papelão 

 

 

  

 

 

  

Imobilização do dedo utilizando metal flexível e do braço com bandagens 

triangulares 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imobilização utilizando um guarda-chuva e jornal 
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17 FERIMENTOS 

 

Ferimento ou trauma aberto é aquele onde existe uma perda de continuidade da 

superfície cutânea. 

 

Ferimento ou trauma fechado ocorre quando a lesão é abaixo da pele, porém não existe 

perda da continuidade na superfície, ou seja, a pele continua intacta. 

 

17.1 TIPOS DE FERIMENTO 

 

Ferimentos são lesões causadas na pele ou em outro tecido, produzidos por agentes 

físicos, químicos, biológicos ou radioativos. 

 

Existem diferentes tipos de ferimentos abertos em partes moles, os mais comuns, 

veremos a seguir. 

 

17.1.1 Abrasão ou Escoriação 

 

Lesão superficial de sangramento discreto e muito doloroso, 

causado por atrito em superfície áspera. A contaminação da 

ferida tende a ser o mais sério problema encontrado. 

 

 

 

 

 

Imobilização utilizando cobertor e palito de picolé 
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17.1.2 Incisão 

 

Lesão de bordos regulares produzidas por 

objetos cortantes, que podem causar 

sangramento variável e danos a tecidos 

profundos, como tendões, nervos e 

músculos. 

 

 

17.1.3 Laceração 

 

Lesão de bordos irregulares, produzida por 

tração ou compressão.  

 

 

 

17.1.4 Contusão 

 

Lesão, sem rompimento da pele, 

decorrente de trauma direto aos tecidos 

moles e que provoca dor e edema 

(inchaço). 

 

  

 

17.1.5 Avulsão 

 

Extração ou arrancamento total ou parcial 

de uma parte do corpo. 
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17.1.6 Perfuração 

 

Lesão que avança através da pele e danifica 

os tecidos em uma linha transversal. Podem 

ser provocados por objetos pontiagudos e 

armas de fogo. Uma lesão penetrante pode 

ser perfurante, quando há um ponto de 

entrada e outro de saída.  

 

 

17.1.7 Transfixação 

 

Lesão similar a perfuração, mas o objeto 

perfurante fixa-se ao corpo. 

 

 

17.1.8 Evisceração 

 

Lesão na região do abdomem em que as 

vísceras ficam expostas. 

 

17.1.9 Amputação 

 

Tipo de avulsão em que membro ou sua parte é totalmente arrancada.  
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17.2 TRATAMENTO 

 

- Ferimento fechado: 

 

Estas lesões podem variar desde lesões abaixo da pele até lesões severas em órgãos 

internos. O tratamento é o seguinte: 

 

Avalie o acidentado; 

Identifique a lesão;  

Trate a hemorragia interna com imobilização da região, prevenindo o estado de choque; 

e 

Transporte rapidamente para um pronto socorro. 

 

- Ferimento aberto: 

 

Proteger ferimento com curativo (gaze, compressa ou atadura) estéril; 

Realizar a contenção de hemorragias; 

Abrasão: lavar o ferimento com água limpa corrente; 

Incisão: aproximar as bordas; 

Transfixação: não remover objetos encravados e estabilize-os; 

Evisceração: proteger as vísceras com plástico estéril ou compressa úmida, não 

introduzi-las na cavidade abdominal; não retirar pedaços das vísceras e mantê-las 

úmidas; 

Amputação: guardar a parte amputada envolta em gaze ou compressa estéril (pode ser 

também um pano limpo), umedecido com solução fisiológica; colocar a parte amputada, 

agora protegida, dentro de um saco plástico e em seguida dentro de um segundo saco 

ou caixa de isopor repleta de gelo e transporta-la ao hospital; 
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Mantenha a vítima em repouso e tranqüilize-a;  

Trate o estado de choque. 

 

Não remova um curativo já colocado, caso não tenha ocorrido a contenção, coloque mais 

curativo sobre o primeiro, e proceda assim até que seja feita a contenção da hemorragia. 

  

  

18 QUEIMADURAS 

 

Lesão do tecido de revestimento do corpo, causada por agentes térmicos, químicos, 

radioativos ou elétricos, podendo destruir total ou parcialmente a pele e seus anexos, até 

atingir camadas mais profundas (músculos, tendões e ossos). Ex: vapores quentes; 

substâncias químicas (ex. ácidos); Radiações infravermelhas e ultravioletas; eletricidade. 

 

18.1 CLASSIFICAÇÃO DAS QUEIMADURAS 

 

18.1.1 Quanto à profundidade: 1º, 2º e 3º graus. 
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- Queimaduras de 1º grau 

 

Lesão superficial da epiderme; 

Vermelhidão; 

Dor local suportável; 

Não há formação de bolhas; 

Lavar o local com água fria corrente. 

 

                               

 

- Queimaduras de 2º grau 

 

Lesão da epiderme e derme; 

Formação de bolhas; 

Desprendimento de camadas da pele; 

Dor e ardência locais de intensidade variável; 

Lavar o local com água fria corrente. 

 

                

 

- Queimaduras de 3º grau 
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Lesão da epiderme, derme e tecido subcutâneo; 

Destruição dos nervos, músculos, ossos, etc.; 

Retirar anéis, pulseiras, tornozeleiras e congêneres, pois a vítima provavelmente sofrerá 

inchaço. 

                                     

 

 

18.1.2 Quanto à extensão 

 

Queimaduras graves são as grandes queimaduras que atingem mais de 13% de área 

corporal queimada. 

 

O risco de vida está mais relacionado com a extensão (choque, infecção) do que com a 

profundidade. 

 

São consideradas queimaduras graves: 

 

Em períneo; 

Queimaduras do 3º Grau, elétricas, por radiação; 

Com mais de 13% da área corpórea; 

Com lesão das vias aéreas; 

Queimaduras em pacientes idosos, infantis, e pacientes com doença pulmonar. 
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A regra dos nove é uma técnica estimar a área corporal queimada. 

 

 

18.2 PRIMEIROS SOCORROS 

 

Prevenir o Estado de Choque (cobrir o paciente); 

Evitar infecções na área queimada, protegendo-o; 

Controlar a dor; 

Umedecer o local com soro fisiológico; 

Administrar oxigênio; 

Encaminhar a vítima ao pronto socorro, o mais rápido possível. 

 

 

18.3 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

18.3.1 Queimaduras Térmicas 

 

Apagar o fogo da vítima com água, rolando-a no chão ou cobrindo-a com um cobertor 

(em direção aos pés). 

Verifique as vias aéreas, respiração, e nível de consciência (especial atenção para VAS 

em queimadas de face); 
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Retirar partes de roupas não queimadas; e as queimadas aderidas ao local, recortar em 

volta; 

Retirar pulseiras, anéis, relógios, etc; 

Estabelecer extensão e profundidade das queimadas; 

Quando de 1º grau, banhar o local c/ bastante água fria ou soro fisiológico; 

Não passar nada no local, não furar bolhas e ter cuidado com infecção; 

Cobrir regiões queimadas com curativo úmido, frouxo, estéril ou limpas, para aliviar a dor 

e diminuir o risco de contaminação; 

Transportar o paciente para um hospital se necessário; 

 

18.3.2 Queimaduras Químicas 

 

          

 

Afaste o produto da vítima ou a vítima do produto; 

Verificar VAS, respiração, circulação e nível de consciência e evitar choque; 

Retirar as roupas da vítima; 

Lavar com água ou soro, sem pressão ou fricção; 

Identificar o agente químico: se for ácido lavar por 05 minutos, se for álcali lavar por 10 

minutos e na dúvida lavar por 15 minutos. 

Se álcali seco não lavar, retirar manualmente (exemplo: soda cáustica); 

Cubra a região com um curativo limpo e seco e previna o choque. 
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18.3.3 Queimadura nos Olhos 

 

 

 

Lavar o olho com água em abundância ou, se possível, com soro fisiológico por no 

mínimo 15 minutos. 

Encaminhar a vítima para um pronto socorro o mais rápido possível. 

 

 

18.3.4 Queimaduras Elétricas 

 

           

 

Desligar a fonte ou afastar a vítima da fonte; 

Verificar sinais vitais da vítima; 

Avaliar a queimadura (ponto de entrada e de saída); 

Aplicar curativo seco; 

Prevenir o choque. 
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19 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS 
 

A vítima não deverá ser movimentada, a menos que exista um perigo imediato para ele 

ou para o brigadista que está prestando os primeiros socorros. Para tanto, é preciso 

avaliar rapidamente a vítima, para que o brigadista tenha condições de escolher a melhor 

técnica para sua condição física e a condição de saúde da vítima. 

 

A escolha da técnica de transporte a ser utilizada deve ser baseada nos aspectos da 

vítima, que veremos a seguir. 

 

19.1 VÍTIMA TRAUMÁTICA 

 

Transporte com 03 ou com 04 socorristas 

  

 

Transporte com macas improvisadas 
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Rolamento de 90º 

  

 

Rolamento de 180º 

 
 

 

Rolamento de 180º com a nuca invertida 

  

 

Elevação Cavaleira 
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19.2 VÍTIMA NÃO TRAUMÁTICA  

 

Arraste com cobertor 

 

 

Transporte tipo bombeiro 

  

 

   

 

Transporte tipo cadeirinha 
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Transporte de apoio Transporte nos braços 

  

 

Transporte tipo mochila 

  

 

Transporte pelos membros (extremidades) 
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19.3 POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA 

 

Esta técnica deve ser utilizada após a análise primária e secundária, no momento em 

que o brigadista observar que a vítima apresenta um quadro estável e não possui 

nenhuma fratura (nos membros dos dois lados – os dois braços, por exemplo) ou lesão 

de coluna cervical. Caso o brigadista perceba que a possibilidade de uma lesão de 

cervical existe, deverá deixar a vítima em decúbito dorsal (ventre para cima). 
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