
Introdução:
Um dos grandes marcos da história da civili-

zação humana foi o domínio do fogo pelo ho-

mem. A partir daí foi possível aquecer e cozer 

os alimentos, fundir metais para a fabricação 

de utensílios e máquinas, que possibilitaram o 

desenvolvimento do presente.

Mas esse mesmo fogo que tanto constrói pode 

destruir muito. E quando ele nos ameaça, a 

reação do Homem de hoje é igual a do Ho-

mem primitivo: ele FOGE.

O homem primitivo fugia por desconhecer a 

natureza do fogo e a forma de combatê-lo. 

Hoje, o homem não precisa mais fugir pois co-

nhece o fogo como um fenômeno químico e a 

partir daí sabe como lutar contra ele através 

de métodos e equipamentos adequados.

As brigadas de incêndio tem um papel funda-

mental, pois através da sua atuação teremos 

ações rápidas de combate ao princípio de in-

cêndio e salvaguarda das pessoas.

“Quanto mais perfeita e eficiente se torna a 

prevenção, menores serão as possibilidades 

de ocorrência de incêndio e conseqüentemen-

te, menores serão as oportunidades do fogo 

causar danos às pessoas e ao patrimônio”.
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PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
A prevenção contra incêndio consiste numa série de medidas que visam principalmente:
•  Impedir o aparecimento de um princípio de incêndio;
•  Dificultar seu desenvolvimento;
•  Proporcionar sua extinção.

FORMAÇÃO DAS BRIGADAS DE INCÊNDIO
As Brigadas de Incêndio estão divididas em 3 grupos:

Grupo de Combate a Incêndio
Equipe composta por colaboradores da empresa que tem a finalidade de combater princípios de 
incêndio.

Grupo de Abandono de Local
Equipe composta por colaboradores da empresa que tem a finalidade de orientar e conduzir de for-
ma segura, todas as pessoas que estiverem nos locais de trabalho em situações de incêndio.

Grupo de Primeiros Socorros
Equipe composta por colaboradores da empresa com finalidade de prestar primeiros socorros.

ELEMENTOS QUE COMPÕEM O FOGO
Para que haja fogo, é necessário existir um 
combustível que, atingindo seus pontos de ful-
gor e combustão, gera gases inflamáveis, os 
quais misturados com um comburente (geral-
mente o oxigênio contido no ar), precisam ape-
nas de uma fonte de calor (uma faísca elétrica, 
uma chama ou um superaquecimento) para in-
flamar e começar a reação em cadeia.

Vejamos agora elemento por elemento, suas  
características e sua função no fenômeno químico do fogo.

Ex.: Consideremos uma vela. Para acendê-la, é necessário que exis-
tam esses três elementos:
• O combustível = cera que envolve o pavio;
• O oxigênio = presente no ar;
• O calor = que, nesse caso, é fornecido por meio de um palito de fós-

foro aceso.

E para que o fogo continue, deve ocorrer a reação em cadeia (quarto 
elemento).

• Combustível: elemento que alimenta o fogo e que serve como campo para sua propagação.

Onde  houver combustível, o fogo caminhará por ele, aumentando ou diminuindo sua faixa de ação.

Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos e gasosos, sendo necessário que os sólidos e líquidos 
sejam primeiramente transformados em gases pela ação do calor, a fim de se combinarem com o 
comburente e formarem dessa maneira uma substância inflamável.
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Ex.: Se apagarmos uma vela com cuidado, e posteriormente 
quisermos reacendê-la, para conseguirmos uma nova com-
bustão, será suficiente colocar um fósforo aceso à distância 
de 5 ou 6cm do pavio, na direção da coluna gasosa formada 
imediatamente após a vela ser apagada, porque o próprio 
pavio ainda se encontra quente e desprendendo vapores in-
flamáveis.

Outra experiência que confirma esse fato consiste em colocar 
aparas de papel ou madeira dentro de um frasco de boca es-
treita, sobre uma chama de aquecimento.

Quando as aparas estiverem aquecidas, começarão a des-
prender vapores, que poderão ser inflamados na boca do fras-
co, a uma distância relativamente grande delas.

• Comburente: Elemento ativador do fogo, o comburente dá vida às chamas.

O fogo, em ambiente rico de comburente (oxigênio), terá suas chamas aumentadas, desprenderá 
mais luz e gerará maior quantidade de calor.

O comburente mais comum é o oxigênio, contido no ar atmosférico numa porcentagem de 21%; 
portanto, é o elemento do fogo que está contido em quase todos os ambientes. 

Quando o oxigênio estiver numa porcentagem próxima de 13%, não haverá chama, somente brasa.

Sem o comburente não poderá haver fogo.

Ex.: Se colocarmos uma campânula so-
bre uma vela acesa, de forma a impedir a 
entrada do oxigênio, observaremos que a 
chama vai diminuindo gradativamente, até 
se apagar. O fenômeno ocorre devido à in-
suficiência de oxigênio no interior da cam-
pânula, isto é, ao colocá-la sobre a vela, 
impedimos que o ar entre para fornecer 
oxigênio suficiente.

Existem combustíveis que já possuem oxigênio em sua composição, como é o caso da pólvora, 
nitratos, celulóides, etc., que podem queimar-se em qualquer lugar, com ou sem a presença do ar.

Calor: elemento que dá início ao fogo; é ele que faz o fogo se propagar pelo combustível. Como já foi 
dito anteriormente, os materiais necessitam principalmente ser aquecidos até produzirem gases que, 
combinando-se com um comburente (oxigênio), formam uma mistura inflamável. Submetida a uma 
temperatura mais alta, essa mistura inflamar-se-á, gerando maior quantidade de calor, que vai aque-
cendo novas partículas do combustível e inflamando-as de uma forma contínua e progressiva, geran-
do maior quantidade de calor. Esse processo contínuo e progressivo é chamado reação em cadeia.

Reação em cadeia: os combustíveis, após iniciarem a combustão, geram mais calor. Esse calor 
provocará o desprendimento de mais gases ou vapores combustíveis, desenvolvendo uma trans-
formação em cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o produto de uma transformação 
gerando outra transformação.
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PROPRIEDADES COMBUSTÍVEIS
Ponto de Fulgor
É a temperatura mínima na qual o combustível libera vapores inflamáveis, que em contato com uma 
fonte de calor externa inflama-se, porém não consegue manter essa chama (flash).

Ponto de Combustão
É a  temperatura mínima na qual o combustível libera vapores inflamáveis, que em contato com uma 
fonte de calor externa inflama-se e não se extingue mesmo após a retirada da fonte de calor.

Ponto de Ignição
É a temperatura mínima na qual os vapores inflamáveis são aquecidos e mesmo sem uma fonte de 
calor externa inflama-se na presença do comburente.

PROPAGAÇÃO DE INCÊNDIO
São três as formas de transmissão do calor:

1. Irradiação
É a transmissão do calor por meio de ondas e raios. Ela se 
processa através do espaço vazio, não necessitando conti-
nuidade molecular entre a fonte e o corpo que recebe calor.

Pode-se citar como exemplo o calor que nos é irradiado do 
sol. É comum acontecerem inícios de fogo em prédios vizi-
nhos a um incêndio.

2. Condução
É a transmissão de calor que ocorre de molécula para molécula, 
não havendo intervalo entre os corpos.

Ex.: Se aquecermos uma barra  de ferro em uma das suas ex-
tremidades e na outra existir material combustível, este poderá 
se incendiar.

3. Convecção
A convecção ocorre pela formação de correntes de ar ascendentes 
(quentes) e descendentes (frias). As massas gasosas quentes ten-
dem a subir e a acumularem-se em lugares altos, enquanto que as 
frias tendem a ocupar locais mais baixos.

As massas de ar que se deslocam do local do fogo levam o calor 
suficiente para incendiar corpos combustíveis com os quais entram 
em contato.
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CLASSES DE INCÊNDIO
Os incêndios podem ser classificados em quatro tipos: A, B, C e D.

Classe A
É o fogo que ocorre em quase todos os materiais sólidos que apresentam a 
característica de queima em superfície e profundidade, tais como: papel, ma-
deira, tecido, etc. Esses materiais ao queimarem deixam resíduos.

Classe B
É o fogo que envolve materiais líquidos inflamáveis que apresentam a carac-
terística de queima apenas em superfície, tais como: gasolina, querosene, 
cera, tinta, álcool, etc. Esses materiais ao se queimarem não deixam resíduos.

Classe C
É o fogo que envolve equipamentos elétricos energizados, tais como: máqui-
nas, motores, painéis elétricos, etc. Quando a rede elétrica é desligada, exis-
tem equipamentos que ainda mantém acumulo de energia.

Classe D
É o fogo que ocorre em metais pirofóricos, tais como: magnésio, potássio, 
alumínio em pó, zinco, etc. Estes materiais exigem o método especial de 
aplicação do agente extintor.

MÉTODOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
Como já foi visto, as condições imprescindíveis para haver fogo são: combustível, comburente (oxi-
gênio) calor e de reação em cadeia. A extinção de um incêndio se faz, portanto, pela eliminação de 
um desses elementos. Por isso, os processos de extinção baseiam-se em três métodos básicos: 
Resfriamento, Abafamento e Retirada do Material Combustível.

Retirada do Combustível
Esse processo é difícil em incêndios de grande proporção; em alguns casos torna-se muito impor-
tante. Divide-se em duas partes.

Resfriamento
Consiste em retirar o calor do material que está queiman-
do. O agente mais comum para o resfriamento é a água.

Abafamento
Consiste na retirada do oxigênio ou substituição por ou-

tro gás inerte. O agente mais comum para o abafamento 
é o pó químico ou gás carbônico CO2.

Retirada do Combustível que está 
queimando

Consiste em retirar o 
material que está quei-
mando e isolá-lo até 
que o fogo seja extin-
to, não permitindo sua 
expansão a outros cor-
pos.

Retirada do combustível que
ainda não queimou

Consiste na retira-
da do combustível 
próximo ao que está 
queimando, não 
permitindo sua ex-
pansão.
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EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO
Para cada tipo de incêndio existe um tipo mais adequado para seu combate.

Rede de hidrantes
Os hidrantes são equipados com mangueiras e esguichos. Sua 
ação exclusiva é de  resfriamento e é apropriado para incêndios 
classe A. Não deve ser utilizado em incêndios de Classe B, a não 
ser em forma de neblina e nunca em incêndios Classe C (equi-
pamentos energizados) pois oferece grande risco ao operador.

Os hidrantes são facilmente identificáveis pela porta vermelha 
ou de aço inoxidável com um visor no centro onde se lê a pala-
vra hidrante.

Nos edifícios localizam-se em cada andar próximos aos elevadores. A abrangência é determinada 
pelo comprimento da mangueira, de 10 a 30 metros a partir do ponto de instalação. Elas podem estar 
acondicionadas de forma aduchada e zig zag.

Modo de usar a mangueira
Retire a mangueira da caixa.
Ligue uma das extremidades ao hidrante.
Desenrole a mangueira de forma que não fiquem dobras (estas redu-
zem a pressão de saída de água).
Engate o esguicho na outra extremidade da mangueira.
Dirija o jato contra o fogo
As mangueiras são de 1,5 e 2,5 polegadas.

Modo de usar o mangotinho
O mangotinho vem enrolado num carretel e já está acoplado no hidrante. 
Segure o esguicho de modo firme (junto ao corpo), e com a outra mão puxe a alavanca colocando-a 
na posição abrir. Em seguida, desenrole-o levantando-o junto ao foco de incêndio.

Extintores
Os extintores são equipamentos portáteis destinados a combater princípios 
de incêndio.
Os extintores recebem o nome de acordo com o agente extintor que contém.
Ex.: Extintor de ÁGUA é aquele que contém o agente extintor ÁGUA.

Extintores de água
O extintor de água mais comum é o do tipo pressurizado, isto é, o gás e a água encontram-se num 
só recipiente. Esse extintor é apropriado para incêndio de Classe A e age por resfriamento.

1. Transportar o extintor até 
próximo do combustível em 
chamas, observando sempre a 
posição do vento.

2. Retirar a trava 3. Segurar o difusor e acionar 
o gatilho, dirigindo o jato para o 
combustível.
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Extintores de Gás Carbônico
O CO2 é um gás inerte, trabalha com alta pressão, cerca de 820psi 
(libras/polegada quadrada) e liquefeito.

Sua ação é de  abafamento.

Esses extintores são apropriados para incêndios de classe C,  
equipamentos elétricos energizados e equipamentos eletrônicos.

1. Transportar 
o extintor até 
o local de incên-
dio, observando 
sempre a posi-
ção do vento.

2. Retirar a tra-
va do aparelho.

3. Acionar o 
gatilho e dirigir 
o jato para as 
chamas

4. No combate 
a incêndio em 
líquidos infla-
máveis nunca 
dirigir o jato 
para o líquido 
em chamas 
diretamente.

Extintores de Pó Químico Seco
O pó é o bicarbonato de sódio.
Sua ação básica é de abafamento.
Existem dois tipos de extintores de pó:
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B

C

NOVO  EXTINTOR  AUTOMOTIVO  “PÓ-ABC”
Semelhante ao extintor de PQS para classes B e C, o novo pó utilizado, monofosfato de amônia, é 
eficiente também para classe de incêndio A na linha automotiva (pneus, plásticos e revestimentos).

1. Transportar 
o extintor até 
o local de incên-
dio, observando 
sempre a posi-
ção do vento.

2. Retirar a tra-
va do aparelho.

3. Acionar o 
gatilho e dirigir 
o jato para as 
chamas.

4. Nunca dirigir 
o jato direta-
mente para o 
líquido inflamá-
vel.

CLASSE DE
INCÊNDIO

Sólidos, Madeira, 
papel, tecido, 
cereais, etc

Líquidos 
inflamáveis 

(graxas, tintas, 
vernizes, álcool, 

acetona, éter, etc.)

 
Equipamentos  

elétricos  
energizados

AGENTE  
EXTINTOR

Água

Pó Químico

Dióxido de Carbono

Espuma (mecânica)

Água

Agentes 
químicos

Dióxido  
de Carbono

EQUIPAMENTOS 
DE COMBATE

Extintor de Água 
Pressurizada

Hidrantes

Extintor de Pó Químico

Extintor de CO2

Hidrante  
(jato de neblina)

Sistema automático 
Gerador de espuma

Extintor de Pó

Extintor de CO2

AÇÃO DO AGENTE 
EXTINTOR

Age por 
resfriamento

Age por Abafamento

Age por Abafamento

Age por Resfriamento 
e Abafamento

Age por Resfriamento 
e Abafamento

Age por Abafamento

Age por Abafamento

A

COMBATE A INCÊNDIOS - QUADRO SÍNTESE
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Tipos de 
Extintores 
portáteis

Capacidades

Materiais de com-
bustão comum, 
poeira, papel, 
tecidos, fibras, etc

Líquidos inflamá-
veis, gasolina, 
óleos, tintas, 
solventes, etc.

Equipamentos 
elétricos ligados, 
transformadores, 
motores, subesta-
ções, etc.

Metais combus-
tíveis, magnésio, 
titânio, etc. Gases 
sob pressão e 
Carbureto.

Efeito

Funcionamento 
dos extintores 
manuais

Alcance do jato

Recarga

Controle

Para incêndios  
de maiores  
proporções

Água Gás e Água 
Pressurizada

10 Litros

Sim
Excelente

Não
O Líquido  
incentiva o fogo

Não
Condutor Elétrico

Não
Provoca Explosão

Molha e resfria

Abrir o registro da 
ampola, tirar a trava 
e apertar o gatilho

12 a 14 metros 
Jato Intermitente

Após o uso

Peso da ampola
Pelo manômetro

Carretas de 75-150 
litros sobre rodas

Gás Carbônico

1 2 4 6
Quilos

Em casos peque-
nos de superfície

Sim 
Excelente

Sim 
Excelente

Não 
Provoca explosão

Abafa e Resfria

Tirar a trava e 
apertar o gatilho

1 a 3 metros
Jato intermitente

Após o uso

Por peso
cada 06 meses

Carretas de
25-50-100 quilos 
sobre rodas

Pó Químico
Gás PQ

2 4 6 8
12 Quilos

Em casos peque-
nos de superfície

Sim 
Excelente

Sim 
Excelente

Sim
Excelente

Abafamento

Abrir o registro da ampo-
la e apertar o gatilho/tirar 
a trava e apertar o gatilho

3 a 6 metros
Jato intermitente

Após o uso

Peso da ampola
Pelo manômetro

Carretas de
25-50-100 quilos
sobre rodas

Areia e Grafite
Fino e Seco

Balde de 20 litros

Em casos peque-
nos porém exce-
lente para algodão 
solto

Em casos peque-
nos de superfície

Danifica o 
equipamento

Sim 
Excelente

Abafamento

Tirar a tampa e 
aplicar

Após o uso

Cada 06 meses 
verificar ausência 
de umidade

Carretas de 
25-50-100 quilo 
sobre rodas

TABELA PADRÃO DOS EXTINTORES E SUAS APLICAÇÕES

A

B

C

D
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Inflamáveis
Muitos acidentes têm sido provocados pelo uso indevido de líquidos inflamáveis. 

Atente para isso: tais líquidos evaporam rapidamente quando seu recipiente 
fica aberto por algum tempo.

Tenha muito cuidado ao lidar com eles.

Devem ser armazenados em pequenas quantidades para o consumo em ar-
mários de aço.

Fusível
Quando um fusível queima seguidamente, é porque há problemas na insta-
lação elétrica. Jamais reforce os fusíveis, tentando evitar que queimem. O 
uso de um fusível de amperagem maior que do circuito anulará sua função 
de segurança.

Eletricidade
Evite ligar dois ou mais aparelhos numa só tomada. Isso sobrecarrega o 
sistema elétrico, provocando superaquecimento.

No fim do expediente desligue a tomada de todas as máquinas e aparelhos 
elétricos.

Cigarros
Um simples cigarro tem provocado grandes tragédias. Ao terminar de fumar, 
apague completamente o que restou do cigarro. Não o deixe queimando no 
cinzeiro. Ao despejar cinzas e pontas de cigarros na lixeira, verifique se não 
há nenhum resquício de fogo.

Hidrantes, Extintores, Saídas e Iluminação de Emergência
Mantenha sempre livre o acesso a esses equipamentos. Os extintores de-
vem ser vistoriados anualmente a fim de se verificar a carga e condições 
dos acessórios. O sistema de hidrantes deve ser testado periodicamente 
por completo desde a bomba de incêndio, tubulação, registros, botoeiras, 
esguichos, até a checagem do estado de conservação das mangueiras. Os 
blocos autônomos de iluminação de emergência possuem pontos de teste 
da lâmpada e “led” que mostra a condição de carregamento da bateria do 
bloco, que deve possuir autonomia mínima de 60 minutos. As saídas de 
emergência devem ser bem sinalizadas e desobstruídas. Na existência de 
portas corta-fogo, estas devem ser mantidas fechadas, porém destrancadas.

PROCEDIMENTOS GERAIS EM CASO DE INCÊNDIO
• Tenha calma
• Desligue as máquinas e equipamentos elétricos
• Feche as janelas e portas
• Não tente salvar objetos
• Dirija-se imediatamente para a saída
• Não use os elevadores

• Desça pelo lado direito da escada, deixando o 
lado esquerdo livre

• Não interrompa o fluxo do pessoal na escada
• Mantenha-se vestido, exceto com roupas sin-

téticas
• Disperse-se ao sair do prédio
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Gás
Vazamento sem fogo: 
O mais perigoso. Não 
ligar e nem desligar a 
eletricidade. Adentrar o 
ambiente sem calçados. 
Ventilar o local abrindo 
portas e janelas. Trans-
portar o botijão para 
local aberto e ventilado 
longe de riscos.

Vazamento com fogo: 
Proteger os materiais 
em volta do botijão. Só 
devemos apagar o fogo 
se pudermos transpor-
tar o botijão imediata-
mente para local venti-
lado.
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ABANDONO DE ÁREA -  NBR 15219
Objetivo:
Faz com que a equipe de Brigada de Incêndio atue com comprometimento e ações diversas com os trabalhos 
em equipes, lideranças.
Simulação: Proceder ao abandono da área parcial ou total, quando necessário, conforme comunicação 
preestabelecida, conduzindo a população fixa e flutuante para o ponto de encontro, ali permanecendo até a 
definição final do simulado. O simulado contempla ações de abandono e combate ao principio de incêndio, 
simulando também orientação para os portadores de deficiência física permanente ou temporária, bem como 
as pessoas que necessitem de auxílio (por exemplo: idosos, gestantes etc.). 

Procedimentos de Emergência
Remoção de PCD. 
• Recursos Humanos Utilizados: Brigada de Incêndio e Bombeiros Civis (de sua edificação)
• Recursos Materiais Utilizados: Cadeira EVAC-CHAIR e ou prancha rígida quando necessário.
• Remoção de PCD: Responsabilidade da Brigada de Incêndio.

IT 17/2014 - DAS OBRIGAÇÕES:

5.5 Atribuições da brigada de incêndio

5.5.1 Ações de prevenção:
a. análise dos riscos existentes durante as reuniões 

da brigada de incêndio;
b. notificação ao setor competente da empresa ou da 

edificação das eventuais irregularidades encontradas 
no tocante a prevenção e proteção contra incêndios;

c. orientação à população fixa e flutuante;
d. participação nos exercícios simulados;
e. conhecer o plano de emergência da edificação.

5.5.2 Ações de emergência:
a. identificação da situação;
b. alarme/abandono de área;
c. acionamento do Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa;
d. corte de energia;
e. primeiros socorros;
f. combate ao princípio de incêndio;
g. recepção e orientação ao Corpo de Bombeiros.

5.6 Procedimentos básicos de emergência
5.6.1 Alerta
Identificada uma situação de emergência, qualquer 
pessoa pode alertar, através dos meios de comunica-
ção disponíveis, os ocupantes e os brigadistas.
5.6.2 Análise da situação
Após o alerta, a brigada deve analisar a situação, 
desde o início até o final do sinistro. Havendo neces-
sidade, acionar o Corpo de Bombeiros e apoio exter-
no, e desencadear os procedimentos necessários que 
podem ser priorizados ou realizados simultaneamen-
te, de acordo com o número de brigadistas e com os 
recursos disponíveis no local.
5.6.3 Primeiros socorros
Prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, 
mantendo ou restabelecendo suas funções vitais com 
SBV (Suporte Básico da Vida) e RCP (Reanimação 
Cardiopulmonar) até que se obtenha o socorro espe-
cializado.



5.6.4 Corte de energia
Cortar, quando possível ou necessário, a energia 
elétrica dos equipamentos da área ou geral.
5.6.5 Abandono de área
Proceder ao abandono da área parcial ou total, quan-
do necessário, conforme comunicação preestabele-
cida, removendo para local seguro, a uma distância 
mínima de 100 m do local do sinistro, permanecendo 
até a definição final.
5.6.6 Confinamento do sinistro
Evitar a propagação do sinistro e suas consequências.
5.6.7 Isolamento da área
Isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir 
os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não
autorizadas adentrem ao local.
5.6.8 Extinção
Eliminar o sinistro restabelecendo a normalidade.
5.6.9 Investigação
Levantar as possíveis causas do sinistro e suas con-
sequências e emitir relatório para discussão nas
reuniões extraordinárias, com o objetivo de propor me-
didas corretivas para evitar a repetição da ocorrência.
5.6.10 Com a chegada do Corpo de Bombeiros a 
brigada deve ficar à sua disposição.
5.6.11 Para a elaboração dos procedimentos básicos 
de emergência, deve-se consultar o fluxograma cons-
tante no Anexo G.

5.7 Controle do programa de brigada de incêndio
5.7.1 Reuniões ordinárias
Devem ser realizadas reuniões mensais com os 
membros da brigada, com registro em ata, onde são 
discutidos os seguintes assuntos:
a. funções de cada membro da brigada dentro do plano;
b. condições de uso dos equipamentos de combate a 

incêndio;
c. apresentação de problemas relacionados à preven-

ção de incêndios encontrados nas inspeções para 
que sejam feitas propostas corretivas;

d. atualização das técnicas e táticas de combate a 
incêndio;

e. alterações ou mudanças do efetivo da brigada;
f. outros assuntos de interesse.
5.7.2 Reuniões extraordinárias
Após a ocorrência de um sinistro, ou quando iden-
tificada uma situação de risco iminente, fazer uma 
reunião extraordinária para discussão e providências 
a serem tomadas. As decisões tomadas são registra-
das em ata e enviadas às áreas competentes para as 
providências pertinentes.

5.7.3 Exercícios simulados
Deve ser realizado, no mínimo a cada 6 meses, um 
exercício simulado no estabelecimento ou local de 
trabalho com participação de toda a população.
Imediatamente após o simulado deve ser realizada uma 
reunião extraordinária para avaliação e correção das fa-
lhas ocorridas. Deve ser elaborada ata na qual conste:
a. horário do evento;
b. tempo gasto no abandono;
c. tempo gasto no retorno;
d. tempo gasto no atendimento de primeiros socorros;
e. atuação da brigada;
f. comportamento da população;
g. participação do Corpo de Bombeiros e tempo gasto 

para sua chegada;
h. ajuda externa (Ex: PAM - Plano de Auxílio Mútuo);
i. falhas de equipamentos;
j. falhas operacionais;
k. demais problemas levantados na reunião.

5.8 Procedimentos complementares
5.8.1 Identificação da brigada
5.8.1.1 Devem ser distribuídos em locais visíveis e de 
grande circulação quadros de aviso ou similar, sinali-
zando a existência da brigada de incêndio e indicando 
seus integrantes com suas respectivas localizações.
5.8.1.2 O brigadista deve utilizar constantemente em 
lugar visível uma identificação que o reconheçam 
como membro da brigada.
5.8.1.3 No caso de uma situação real ou simulado de 
emergência, o brigadista deve usar braçadeira, colete 
ou capacete para facilitar sua identificação e auxiliar 
na sua atuação.
5.8.1.4 É vedado ao brigadista ou bombeiro civil o 
uso de uniformes ou distintivos iguais ou semelhantes 
aos utilizados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, conforme o art. 46 do 
Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei 
das Contravenções Penais) e legislação infraconstitu-
cional pertinente.

5.8.2 Comunicação interna e externa
5.8.2.1 Nas plantas em que houver mais de um 
pavimento, setor, bloco ou edificação, deve ser es-
tabelecido previamente um sistema de comunicação 
entre os brigadistas, a fim de facilitar as operações 
durante ocorrência de uma situação real ou simulado 
de emergência;
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5.8.2.2 Essa comunicação pode ser feita por meio de tele-
fones, quadros sinópticos, interfones, sistemas de alar-
me, rádios, alto-falantes, sistemas de som interno etc;
5.8.2.3 Caso seja necessária a comunicação com 
meios externos (Corpo de Bombeiros ou Plano de Au-
xílio Mútuo), o(a) telefonista ou operador de rádio é o(a) 
responsável. Para tanto, faz-se necessário que essa 
pessoa seja devidamente treinada e que esteja insta-
lada em local seguro e estratégico para o abandono.
5.8.3 Ordem de abandono
O responsável máximo da brigada de incêndio (coor-
denador-geral, chefe da brigada ou líder, conforme o
caso) determina o início do abandono, devendo prio-
rizar os locais sinistrados, os pavimentos superiores a 
esses, os setores próximos e os locais de maior risco.
5.8.4 Ponto de encontro
Devem ser previstos um ou mais pontos de encontro 
dos brigadistas, para distribuição das tarefas, confor-
me item 5.6.
5.8.5 Grupo de apoio
O grupo de apoio é formado com a participação da Segu-
rança Patrimonial, de eletricistas, encanadores, telefonis-
tas e técnicos especializados na natureza da ocupação.

5.9 Recomendações gerais
5.9.1 Em caso de simulado ou incêndio, adotar os 
seguintes procedimentos:
a. manter a calma;
b. caminhar em ordem sem atropelos;
c. não correr e não empurrar;
d. não gritar e não fazer algazarras;
e. não ficar na frente de pessoas em pânico, se não 

puder acalmá-las, evite-as. Se possível, avisar a 
um brigadista;

f. todos os empregados, independente do cargo que 
ocupar na empresa, devem seguir rigorosamente 
as instruções do brigadista;

g. nunca voltar para apanhar objetos; ao sair de um 
lugar, fechar as portas e janelas sem trancá-las;

h. não se afastar dos outros e não parar nos andares;
i. levar consigo os visitantes que estiverem em seu 

local de trabalho;
j. sapatos de salto alto devem ser retirados;
k. não acender ou apagar luzes, principalmente se 

sentir cheiro de gás;
l. deixar a rua e as entradas livres para a ação dos 

bombeiros e do pessoal de socorro médico;
m. dirigir-se para um local seguro, pré-determinado 

pela brigada, e aguardar novas instruções.

5.9.2 Em locais com mais de um pavimento:
a. nunca utilizar o elevador;
b. não subir, procurar sempre descer;
c. utilizar as escadas de emergência, descer sempre 
utilizando o lado direito da escada.
5.9.3 Em situações extremas:
a. nunca retirar as roupas, procurar molhá-las a fim 

de proteger a pele da temperatura elevada (exceto 
em simulados);

b. se houver necessidade de atravessar uma barreira 
de fogo, molhar todo o corpo, roupas, sapatos e 
cabelo.

Proteger a respiração com um lenço molhado junto à 
boca e o nariz, manter-se sempre o mais próximo 
do chão, já que é o local com menor concentração 
de fumaça;

c. sempre que precisar abrir uma porta, verificar 
se ela não está quente, e mesmo assim só abrir 
vagarosamente;

d. se ficar preso em algum ambiente, procurar 
inundar o local com água, sempre se mantendo 
molhado;

e. não saltar, mesmo que esteja com queimaduras ou 
intoxicações.

5.10 Implantação da brigada de incêndio
A implantação da brigada de incêndio da planta deve 
seguir o anexo D.

5.11 Certificação e avaliação
5.11.1 Os integrantes da brigada de incêndio devem 
ser avaliados pelo Corpo de Bombeiros, durante as 
Vistorias técnicas, de acordo com o anexo C desta IT.
5.11.1.1 Para esta avaliação, o vistoriador deve 
escolher um brigadista e fazer 06 (seis) perguntas 
dentre as 24 (vinte e quatro) constantes do Anexo 
C. O avaliado deve acertar, no mínimo, 03 (três) das 
perguntas feitas.
Quando isso não ocorrer, deve ser avaliado outro 
brigadista e, caso este também não acerte o mínimo 
estipulado acima, deve ser exigido um novo treina-
mento.
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Anexo C - Questionário  -  IT 17/2014 -  FEITO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

Questionário de avaliação de brigadista

O presente questionário deve ser aplicado, durante a realização das vistorias, aos integrantes da brigada de 
incêndio que constam no atestado fornecido. 
O bombeiro vistoriador deve assinalar CERTO, quando a resposta estiver correta, e ERRADO, quando o 
brigadista errar ou não responder.
As perguntas devem estar limitadas aos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação. 

1) Onde se localizam as escadas de segurança exis-
tentes na edificação?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

2) As portas corta-fogo de uma escada de segurança 
podem permanecer abertas?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

3) Onde se localiza a central de alarme?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

4) Onde se localiza a central de iluminação de emer-
gência?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

5) Onde se localiza a central de detecção de incêndio?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

6) Cite uma forma correta de acondicionamento da 
mangueira de incêndio no interior do abrigo:
(   ) CERTO (   ) ERRADO

7) Solicito que aponte um acionador manual do siste-
ma de alarme instalado na edificação:
(   ) CERTO (   ) ERRADO

8) Solicito que demonstre a localização do registro de 
recalque:
( ) CERTO ( ) ERRADO

9) Solicito que demonstre a forma de acionamento de 
um hidrante existente na edificação:
(   ) CERTO (   ) ERRADO

10) Solicito que demonstre a forma de funcionamento 
do sistema de espuma existente na edificação:
(   ) CERTO (   ) ERRADO

11) Cite 3 elementos que formam o tetraedro do fogo?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

12) Quais são os métodos de extinção do fogo?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

13)Qual o tipo de extintor existente na edificação ideal 
para combater incêndio classe A?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

14) Qual o tipo de extintor existente na edificação 
ideal para combater incêndio classe B?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

15) Qual o tipo de extintor existente na edificação 
ideal para combater incêndio classe C?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

16) Solicito que demonstre a forma de utilização de 
um extintor de incêndio existente na edificação:
(   ) CERTO (   ) ERRADO

17) Qual o telefone para acionamento do Corpo de 
Bombeiros?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

18) Qual a sequência para análise primária de uma vítima?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

19 - Como deve ser realizado a RCP em um adulto?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

20 - Onde se localiza a chave geral de energia elétri-
ca da edificação?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

21) O comando seccional (CS) do sistema de chu-
veiros automáticos deve permanecer aberto ou 
fechado?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

22) Solicito que demonstre o procedimento para acio-
namento manual da bomba de incêndio:
(   ) CERTO (   ) ERRADO

23) Como é o acionamento e/ou desativação manual 
do sistema fixo de gás (CO2 ou outros)?
(   ) CERTO (   ) ERRADO

24) Aponte as rotas de fuga da edificação:
(   ) CERTO (   ) ERRADO
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RECOMENDAÇÕES ÚTEIS

• Em caso de incêndio, desligue todos os equipamentos elétricos sob sua responsabilidade

• Não corra

• Não grite e evite brincadeiras, pois, cada pessoa tem um procedimento pessoal quan-

do submetido a uma situação estressante.

• Procure seguir o itinerário previamente determinado no plano de abandono

• Auxilie as pessoas que apresentarem sinais de pânico e nervosismo excessivo

• Dê preferência bem como auxílio às pessoas que tenham deficiência física

• Transmita ao pessoal da Brigada de Incêndio informações úteis, tais como focos de 

incêndio ou falta de um colega

• Siga a orientação dos brigadistas

• Nas escadas utilize o corrimão

• Mantenha distância de cerca de 60 centímetros da pessoa que está a sua frente, 

dando especial atenção quando transitando pelas escadas

• Procure sempre descer para o pavimento térreo e somente suba quando não houver 

outra opção

• Mantenha-se abaixado próximo ao solo, onde há menor concentração dos gases 

provenientes do incêndio

• Quando confinado em um pavimento procure observar a direção em que se move a 

fumaça e procure ficar próximo a uma janela no sentido oposto a movimentação desta

• Procure obter informações sobre a utilização dos equipamentos de incêndio. Os com-

ponentes da Brigada de Incêndio terão o maior prazer em orientá-lo

• Feche todas as portas após passá-las, a fim de dificultar a propagação do fogo

• Mantenha a calma acima de tudo BOMBEIROS

193

Ocupação:___________________________End.:________________________________________________

Nº Vistoria:_______________ Nº Proposta:______________

Nome do avaliado (1) __________________________________Nº de acertos____ ( ) aprovado ( ) reprovado

Nome do avaliado (2) __________________________________Nº de acertos____ ( ) aprovado ( ) reprovado

Data:____/______/_________

_______________________________                                    ___________________________________

                 Avaliado (1)                                                                                       Avaliado (2)

______________________________                                      ___________________________________

           Vistoriador (Avaliador)                                                                           Testemunha
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ACESSIBILIDADE
Respeitar as pessoas com deficiência é ter toda 

uma série de cuidados para que eles sejam incluí-

dos no nosso convívio, e a acessibilidade faz par-

te desse respeito que devemos ter para com eles. 

“Ela significa: dar, a essas pessoas, o acesso aos 

mesmos bens e serviços disponíveis para os demais 

cidadãos.”

LEGISLAÇÃO:
De acordo com a Lei N° 10.098/2000 Acessibilidade 

significa dar a essas pessoas condições para alcan-

çarem e utilizarem com segurança e autonomia, os 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, as 

edificações, os transportes e os sistemas e meios 

de comunicação.
Pessoa(s) com Deficiência, ou sua abreviação: PcD.

Essa nova denominação é fruto de movimentos 

mundiais de pessoas com deficiência, incluindo os 

do Brasil, que convencionaram a forma como prefe-

rem ser chamados.
O termo “pessoas com deficiência” faz parte do tex-

to da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, adotada pela Assembleia Geral da 

ONU em 2006 e ratificado no Brasil em julho de 2008.

Pessoa com deficiência é toda pessoa com perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológi-

ca, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade 

para o desempenho das atividades.

DEFICIÊNCIA FÍSICA
Abrange a paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral, 

amputação e muitos outros.
Cadeira de rodas, muletas e bengalas são parte do 

corpo de seus usuários, e por esse motivo JAMAIS 

se apoie ou mova nenhum deles sem o consenti-

mento de seu dono.
Evite segurar o braço de uma pessoa que use mu-

letas. Ao invés de ajudar, você pode ocasionar um 

acidente.
Em uma situação de emergência, ao ajudar na remo-

ção de um cadeirante pergunte sempre como deve 

proceder. Por questões de segurança, alguns prefe-

rem subir ou descer escadas, de frente ou de costas.

DEFICIÊNCIA VISUAL
Ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência visual, 

cumprimente-a levemente nas mãos e identifique-se 

de imediato para que ela saiba com quem vai falar 

e ao se afastar avise para que a pessoa não fique 

falando sozinha.
Quando for guiar essa pessoa, dobre o braço e ofe-
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reça o cotovelo para que ela o segure e possa se-

guir você. Não agarre nem puxe pelo braço ou pela 

bengala.
Narre o trajeto avisando claramente sobre obstáculos 

que estejam no caminho, ao explicar a direção indi-

que distância e pontos de referência com clareza.

Se a pessoa utiliza o cão-guia, não faça carinho 

para não distrair o animal.

DEFICIÊNCIA AUDITIVA
A pessoa com deficiência auditiva apresenta redução 

ou ausência da capacidade de ouvir determinados 

sons, em diferentes graus de intensidade.

Procure falar articuladamente, movimentando bem os 

lábios. Fale pausadamente mantendo contato visual, 

pois se desviar o olhar ele poderá entender que a 

conversa acabou.
Se não souber usar a língua de sinais, e isso se fizer 

necessário, comunique-se por meio da escrita ou de 

mímicas e gestos que possam indicar o que você 

quer dizer.
Fale com o deficiente auditivo num tom de voz nor-

mal, a não ser que o mesmo peça para você falar 

mais alto.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Funcionamento intelectual, significativamente infe-

rior à média e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas como: comunica-

ção, cuidado pessoal, habilidades sociais, habilida-

des acadêmicas, etc.
Não tenha receio de orientar uma pessoa com defi-

ciência intelectual quando perceber que ela está em 

uma situação duvidosa ou inadequada.
Dê informações simples, objetivas e diretas, acom-

panhando-a se for o caso para sua orientação. E 

principalmente, seja paciente e respeite as caracte-

rísticas de cada um.
A pessoa com deficiência intelectual compreende a 

sua realidade, valorize seu potencial e não superva-

lorize suas dificuldades.

APOIO DO PADRINHO
A pessoa com deficiência deve ver o “Padrinho” 

como um apoio, um auxílio, que será de grandiosa 

ajuda em uma situação emergencial.
Em uma situação de emergência onde será neces-

sário evacuar o prédio, a PcD deve permanecer 

onde está até a chegada de seu padrinho, para evi-

tar acidentes que possam agravar o cenário.
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FINALIDADE:
Proporcionar aos participantes conhecimentos e habili-
dades para aplicar os primeiros socorros nas emergên-
cias clínicas (doenças) e traumáticas (acidentes) como 
membro de uma Brigada de Incêndio / Emergência.

OBJETIVOS:
1. Avaliar a cena de emergência e acionar o Serviço 

de Emergência Médica local ou Regional;
2. Estabelecer a segurança da cena de emergência e 

solicitar os apoios necessários;
3. Aplicar os conceitos de biossegurança no atendi-

mento a vítimas;
4. Avaliar a vítima e determinar os cuidados de pri-

meiros socorros nas seguintes emergências clíni-
cas: Infarto Agudo do Miocárdio, Acidente Vascular 
Encefálico e nas Crises Convulsivas;

5. Efetuar a ressuscitação cardiopulmonar nas vítimas 
adultos, crianças e bebês;

6. Empregar as manobras de alívio para Obstrução 
de Vias Aéreas por Corpos Estranhos (OVACE) em 
vítimas adultos, crianças e bebês;

7. Controlar hemorragias externas com uso de curati-
vos e bandagens;

8. Tratar as queimaduras por agentes térmicos, agen-
tes químicos e por eletricidade;

9. Aplicar noções básicas de atendimento a vítimas 
de trauma.

PRIMEIROS SOCORROS

CONCEITO
Primeiros Socorros são os cuidados imediatos que 
devem ser prestados rapidamente a uma pessoa, ví-
tima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico 
põe em perigo a sua vida, com o fim de manter as fun-
ções vitais e evitar o agravamento de suas condições, 
aplicando medidas e procedimentos até a chegada de 
assistência qualificada.

SEGURANÇA DA CENA DE EMERGÊNCIA
1. Eu estou SEGURO?
2. As demais pessoas estão SEGURAS?
3. A vítima está SEGURA?

• Somente intervenha com segu-
rança!

• Acione apoios em caso de ne-
cessidade!

• Isole a área e evite que outras 
pessoas se acidentem!

PRIMEIROS SOCORROS
BIOSSEGURANÇA
Vacinação Preventiva

ESQUEMA VACINAL
• 3 doses de Hepatite B: 0 – 30 – 180 dias a partir da 

1ª dose.
• 3 doses de Dupla Adulto (Difteria e Tétano): 0 – 60 – 

180 dias a partir da 1ª dose e reforço a cada 10 anos;
• Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR): 2 doses na vida;
• Febre Amarela nas áreas endêmicas ou viagens 

para áreas endêmicas a cada 10 anos;
• Influenza Sazonal.

A única forma de comprovação de sua situação 
vacinal é a Carteira de Vacinação do Adulto
1. Onde está guardada a sua Carteira de Vacinação?
2. O seu esquema vacinal está completo?

BIOSSEGURANÇA CONTRA CONTATO 
COM SECREÇÕES DA VÍTIMA

Utilize quaisquer materiais isolantes até que um par 
de luvas esteja disponível.
Exemplo: uma sacola plástica

Ideal:
• Luvas de látex ou vinil
• Óculos de proteção
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Evitar contato com sangue e secreções das vítimas 
utilizando qualquer recurso isolante até que estejam 
disponíveis os equipamentos adequados.
Outras proteções podem ser adicionadas como más-
cara de proteção facial e avental descartável de 
manga longa.

PROCEDIMENTOS IMEDIATOS

1. Lavar o local com água corrente, detergente (sabão 
neutro) ou outro antisséptico cedido pela empresa 
para emergências como o álcool 70% (gel), subs-
tâncias degermantes (Gluconato de Clorexidina), 
entre outros. Nesse caso, passar estes produtos 
depois de lavar o local. 

2. Lavar os olhos somente com água corrente em 
abundância;

2.1. Não utilizar sobre a pele produtos corrosivos 
como gasolina, diesel, álcool combustível veicular, 
entre outros;

2.2. Não esfregar o local a ponto de produzir irritação 
da pele, pois abrirá uma ferida para entrada dos mi-
crorganismos causadores de doença;

3. Acompanhar a vítima até o hospital de destino e se 
apresentar, neste local, para avaliação médica ou 
de enfermagem. Explicar o tipo de acidente sofrido 
e as providências tomadas no local.

4. Seguir as recomendações médicas e encaminha-
mentos para eventual tratamento de saúde.

5. Importante manter posse da cópia ou original da 
Carteira de Vacinação do Adulto para análise da 
equipe de saúde, em especial, a comprovação da 
vacinação contra a Hepatite B.

SERVIÇO DE EMERGÊNCIA  
MÉDICA LOCAL

Quais recursos estão disponíveis na sua empresa:
• Central de Segurança / Monitoramento;
• Recepcionista;
• Bombeiro Civil;
• Ambulatório;
• Ambulância;
• Sistema de Área Protegida por Serviços de Emer-

gências Médicas;
• Equipamentos de Primeiros Socorros.

ACIONAMENTO DO SERVIÇO DE EMER-
GÊNCIA MÉDICA LOCAL

RAMAL DE EMERGÊNCIA DA EMPRESA:
 
Nº ____________

Localização: ________________________________

ACIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMERGÊN-
CIAS MÉDICAS - PÚBLICOS
QUANDO ACIONAR BOMBEIROS OU SAMU:

• Ocorrências de emergências clínicas e de trauma 
que não envolvam riscos no local para os socorristas;

• Exemplos: quedas, atropelamentos, queimaduras, 
mal súbito, acidentes com motociclistas, entre outros.

• Apoio nas situações de múltiplas vítimas.

• Ocorrências que necessitem de ações de salvamen-
to (vítimas em situação de risco) ou nos desastres 
(múltiplas vítimas). 

• Exemplos: vítimas presas entre ferragens de veí-
culos, em locais de difícil acesso, incêndios, entre 
outros.

• Atendimento de emergências clínicas, a critério da 
Central de Operações do Corpo de Bombeiros.
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CHAMADA DE EMERGÊNCIA
INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA O DESPACHO DE 
AMBULÂNCIAS

MANTENHA A CALMA E PRESTE AS INFORMA-
ÇÕES ABAIXO:

Meu nome é _____________, Brigadista da empre-
sa ___________________________;

O que quer?
• Temos uma vítima: “emergência clínica” ou “trau-
ma”;
• Sexo, idade e estado de consciência (ferimentos e 
outros problemas encontrados.
Localização:
• Endereço completo: ponto de referência e telefone 
de contato;
• Localização no edifício: “1º subsolo do edifício”; “ 
térreo”; “1º andar”;
DESLIGUE SOMENTE QUANDO O ATENDENTE 
DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MÉDICA (SEM) 
ENCERRAR O ATENDIMENTO

IMPORTANTE:
• Não utilize o telefone de contato até a chegada 

da ambulância;
• Determine que um Brigadistas aguarde a am-

bulância na entrada do edifício.

EMERGÊNCIAS MÉDICAS

As emergências clínicas são estados graves de saú-
de que não foram causados por nenhum fator exter-
no (traumas) e são, normalmente, consequências de 
doenças pré-existentes provocados por determinados 
fatores de risco que podem ser evitados.

PRINCIPAIS CAUSAS DE PERDA SÚBITA DE 
CONSCIÊNCIA (DESMAIOS)

HIPÓXIA - diminuição da oxigenação nos tecidos ce-
rebrais:
• O cérebro consome cerca de 20% de todo oxigênio 

utilizado pelo nosso organismo;
• Várias situações podem diminuir a chegada de san-

gue no cérebro como a perda de grande quantidade 
de sangue, ou problemas respiratórios como a crise 
de asma. 

HIPOGLICEMIA – diminuição da glicose circulante:

• Em uma crise de hipoglicemia acompanhada de 
convulsões ou desmaios, lateralize a vítima imedia-
tamente;

• Admite-se que, como medida de emergência, se 
espalhe ou esfregue um punhado de açúcar nas 
gengivas da pessoa. A mucosa da boca absorverá 
o açúcar e elevará a glicose sanguínea.

• Sinais e sintomas: Tremedeira, Nervosismo e an-
siedade, Suores e calafrios, Irritabilidade e impaci-
ência, Confusão mental e até delírio, Taquicardia, 
coração batendo mais rápido que o normal, Tontura 
ou vertigem, Fome e náusea, Sonolência, Visão em-
baçada, Sensação de formigamento ou dormência 
nos lábios e na língua, Dor de cabeça, Fraqueza e 
fadiga, Raiva ou tristeza, Falta de coordenação mo-
tora, Convulsões, Inconsciência.

HIPOTENSÃO – diminuição da pressão arterial, o que 
reduz o suporte de oxigênio e glicose circulante no 
cérebro:
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• Valor ótimo de pressão arterial: <120 x 80 mmHg (12 
por 8)

• Valor normal de pressão arterial: < 130/85 mmHg
• Valor ideal de pressão arterial para pessoas com ris-

co de diabetes e doença renal: <130 x 80 mmHg
• Não há uma cifra precisa que defina a hipotensão, 

mas costuma-se falar que há hipotensão quando a 
pressão é baixa o suficiente para produzir sintomas, 
geralmente inferior a 90/60 mmHg.

• Condições de saúde ou doenças que podem causar 
diminuição da pressão arterial: gravidez, problemas 
do coração, problemas endócrinos, desidratação, 
perda grave de sangue, queimaduras extensas, rea-
ções alérgicas e anemias graves

HIPOVOLEMIA - diminuição da quantidade de san-
gue circulante:

O sangue exerce diversas funções no corpo huma-
no, em especial, o transporte de oxigênio e de gás 
carbônico. Além do trauma, várias doenças podem 
produzir hemorragias e, consequente, perda súbita 
de consciência.

OBSTRUÇÕES DA PASSAGEM  
DE SANGUE

Obstruções arteriais em órgãos vitais como o coração 
e o cérebro podem levar a emergências fatais cujo 
único sinal presente é a “perda súbita de consciência”.

PRINCIPAIS CAUSAS DE 
MORTALIDADE NO MUNDO

NEWS.MED.BR, 2017. Organização Mundial de Saú-
de (OMS) divulga as dez principais causas de morte 
no mundo. 
Disponível em: <http://www.news.med.br/p/saude/222530/oms-divul-
ga-as-dez-principais-causas-de-morte-no-mundo.htm>. Acesso em: 
23 abr. 2018.

FATORES DE RISCOS PARA  
EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES

• Sedentarismo;
• Obesidade;
• Excesso de colesterol   

no sangue;
• Hipertensão arterial  

(pressão alta);
• Tabagismo;
• Diabetes (não tratado).

HIPERTENSÃO ARTERIAL

• Para a maioria da população, a pressão arterial deve 
estar abaixo de 140 e/ou 90mmHg, exceto para os 
diabéticos (<130/85 mmHg) e renais crônicos (indo 
até < 120/75 mmHg);

• A Hipertensão Arterial é SEM SINTOMAS;
• A hipertensão arterial grave ou prolongada e não tra-

tada, apresenta dores de cabeça, vômito, dispneia 
ou falta de ar, agitação e visão borrada decorrência 
de lesões que afetam o cérebro, os olhos, o coração 
e os rins.
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TABAGISMO

• O tabaco é responsável por 5,4 milhões de mortes 
por ano no mundo, afirma a Organização Mundial de 
Saúde (OMS);

• “Trata-se da principal causa de morte. O tabaco 
mata mais do que o HIV/AIDS, a tuberculose e a 
malária juntos”;

• Segundo a OMS, o tabaco é responsável pela morte 
de metade dos seus consumidores. Se a tendência 
não se alterar, será a causa de cerca de 1 BILHÃO 
de mortes no século XXI, em comparação com cem 
milhões, no século XX.

DIABETES
• Valor normal do açúcar no sangue (glicemia) com 

pelo menos 8 horas de jejum - inferior a 100 mg/dl. 
Diabetes tipo 2 - superior a 125 mg/dl.

• Pós-refeições Normal - inferior a 140 mg/dl. Diabe-
tes tipo 2 - superior a 200 mg/dl duas horas depois 
de uma refeição.

• Diabetes (não tratado) traz graves danos á saúde: 
cegueira, amputação de pés, impotência sexual, in-
farto agudo do miocárdio e derrame cerebral;

• Identificar os sinais e sintomas;
• Procurar tratamento gratuito nos Postos de Saúde 

ou Programas de Saúde da Família;
• Seguir, rigorosamente, o tratamento médico.

SINAIS E SINTOMAS DO DIABETES

EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

• A obstrução das artérias 
coronárias é causada 
principalmente pela 
acumulação de depó-
sitos gordurosos como 
o COLESTEROL e de 
CÁLCIO no interior das 
artérias. 

• Este processo se chama ARTERIOSCLEROSE.
• De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, 300 

mil pessoas sofrem infartos todos os anos, e em 
30% dos casos o ataque cardíaco é fatal.

SINAIS E SINTOMAS

1 . Desconforto torácico: 
• > Mal-estar súbito e 

progressivo com ou 
sem dor* (pressão, queimação, ardência).

• > Dor do lado esquerdo em forma de aperto que 
irradia em geral para o braço esquerdo, axila e 
pescoço;

• 2. Suor excessivo;
• 3. Palidez.

OUTROS SINTOMAS ASSOCIADOS:

• Dormência ou formigamento no braço esquerdo;
• Dor de estômago, sem relação com alimentos;
• Dor nas costas;
• Mal-estar geral;
• Enjoos e tonturas;
• Dificuldade para respirar ou respiração rápida.

PROCEDIMENTOS

1. Acionar o Serviço de Emergên-
cia Médica Local ou Regional;

2. Preventivamente traga o DEA 
(Desfibrilador Externo Automá-
tico) para o local e esteja pron-
to para opera-lo nas seguintes 
condições:

2.1. A vítima ficar INCONSCIENTE;
2.2. A vítima não apresentar res-

piração durante 10 segundos de 
verificação.

3. Cada minuto sem desfibrilação depois de uma pa-
rada cardíaca a vítima perde 10% de chances de 
sobrevivência.



MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS22

VÍTIMAS CONSCIENTES 

1. Evitar que a pessoa realize 
qualquer esforço físico:
1.1. Mantenha a vítima senta-
da ou semi-sentada;
1.2. Movimentá-la em cadeira 
de rodas, preferencialmente, 
ou sentada numa cadeira co-
mum.

2. Preste assistência psicológica (calma e conforto).

VÍTIMAS INCONSCIENTES

1. Avaliar se a vítima apresenta sinais vitais (respira-
ção);

2. Acionar o Serviço de Emergência Médica;
3. Solicitar um Desfibrilador Externo Automático;
4. Manter a vítima na Posição de Recuperação (decú-

bito lateral com as vias aéreas liberadas);
5. Monitorar frequentemente os sinais vitais.

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO  
(DERRAME CEREBRAL)

Lesão do tecido cerebral provocada por obstrução ou 
rompimento de artéria cerebral. Os tecidos cerebrais 
começam a morrer entre 4 a 5 minutos por falta de 
oxigênio. Em 85º dos casos ocorre o AVE Isquêmi-
co (obstrução de artéria) e 15% estão relacionados a 
ruptura de artéria cerebral como nos casos de aneu-
risma cerebral. Nesses casos, a hipertensão arterial é 
o principal fator de risco.

SINAIS E SINTOMAS MAIS EVIDENTES 
DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

1. Perda de força muscular, de sensibilidade, dormên-
cia, formigamento, em um lado inteiro do corpo;

2. Dificuldade em falar ou articular as palavras,
3. Paralisia de um lado do rosto (boca torta).

TRATAMENTO

1. Acionar o SEM local ou regional;
2. Vítimas conscientes manter em posição confortável;
3. Vítimas inconscientes manter em decúbito lateral;
4. Monitorar atentamente os sinais vitais.

DECISÃO DE TRANSPORTE DE VÍTIMAS 
DE EMERGÊNCIAS CLÍNICAS (INFARTO 
/ DERRAME) EM VEÍCULOS PARTICULA-
RES

1. O ATENDIMENTO MÉDICO, nesses casos, é a 
MEDIDA MAIS IMPORTANTE! 

2. Tempo é músculo! / Tempo é cérebro!
3. O transporte para o Pronto Socorro feito pelo 

Serviço de Emergência Médica (SEM) sempre 
será a 1ª opção, mas não existe legislação que im-
peça o socorro em veículo particular.

3. Se não tem um SEM disponível na região ou o aten-
dimento for muito demorado siga algumas orienta-
ções:

a. Um Socorrista deve dirigir com segurança enquan-
to outro presta os primeiros socorros;

b. Vítima consciente: mantê-la sentada no banco tra-
seiro com cinto de segurança;

c. Vítima inconsciente: mantê-la deitada de lado no 
banco traseiro com a via aérea liberada (cabeça in-
clinada para trás);
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d. Vítima sofre parada cardíaca durante o transporte: 
parar o veículo em local seguro e acionar novamen-
te o SEM, informar a gravidade e verificar se já está 
disponível;

e. Colocar, imediatamente, a vítima em local plano 
e rígido (Ex.: calçada), iniciar e manter a RCP até 
a equipe de ambulância chegar (não importando o 
tempo de espera) ou até a vítima voltar a respirar 
espontaneamente (continuar o transporte).

LEMBRE-SE: O transporte para o Pronto Socorro 
feito pelo Serviço de Emergência Médica (SEM) 
sempre será a 1ª opção.

AVALIAÇÃO DA VÍTIMA INCONSCIENTE:
1. Constate a inconsciência mediante pelo menos 3 

estímulos auditivos e táteis. Chame a vítima pelo 
NOME, se souber. Se não houver qualquer reação 
a considere inconsciente;

2. Imediatamente, coloque uma das mãos sobre o ab-
dômen da vítima e tente sentir movimentos locais, 
bem como simultaneamente observe se há movi-
mentos torácicos. Permaneça observando por até 
10 (dez) segundos. Considere-a com sinais vitais 
se apresentação respiração normal espontânea;

3. Acione o Serviço de Emergência Médica local ou 
regional;

4. Tenha acesso rápido a um DEA (Desfibrilador Ex-
terno Automático), se houver na edificação;

5. Coloque a vítima na Posição de Recuperação mes-
mo antes de acionar apoio, caso esteja sozinho e 
tenha que demorar para executar a chamada de 
emergência.

6. Mantenha a vítima coberta e aquecida;
7. Monitore a respiração continuamente.

PROCEDIMENTOS INCORRETOS:

1. Uma das causas principais de morte de vítimas in-
conscientes antes da chegada do Serviço de Emer-
gência Médica é a obstrução das vias aéreas pela 
própria língua e a aspiração de vômitos;

2. Essa posição favorece a obstrução da via aérea 
pela própria língua;

3. Produz compressão do diafragma na vítima obesa 
e consequente dificuldade respiratória;

4. Produz compressão do estômago, vômito e conse-
quente aspiração;

5. Em uma vítima de AVE Hemorrágico aumentaria o 
sangramento;

6. Em uma vítima de infarto agudo do miocárdio have-
ria sobrecarga no trabalho cardíaco.

NUNCA FAÇA ISSO:

1. NUNCA ofereça líquidos para a vítima beber, pois 
pode produzir vômitos e, consequente, bronco as-
piração;

2. NÃO adianta esfregar álcool na face ou nos pu-
nhos;

3. NÃO tente fazer quaisquer estímulos como “bater 
no rosto”, “espetar com agulhas”, “torcer os mami-
los”, “esfregar fumo no nariz”, entre tantos procedi-
mentos bizarros.

DECÚBITO LATERAL ESQUERDO OU 
DECÚBITO LATERAL DIREITO

Algumas vítimas são favorecidas pelo posicionamento 
adequado segundo sua condição clínica. A vítima grá-
vida e o afogado são situações que exigem posiciona-
mento específicos.  



MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS24

GESTANTES

• Todas as grávidas, 
em especial, aquelas 
no final digestação 
devem ser posiciona-
das e transportadas 
em decúbito lateral esquerdo.

• O peso do útero, feto, 
líquido amniótico, 
placenta e tecidos 
abdominais no cen-
tro do abdômen com-
primem a VEIA CAVA 
INFERIOR; 

• A VEIA CAVA INFE-
RIOR é a responsá-
vel pelo retorno do 
sangue das veias de toda a região inferior do corpo; 

• Se a vítima inconsciente ou consciente permanecer 
em decúbito dorsal haverá má oxigenação dela e 
do feto.

• Compressão da veia 
cava inferior reduz em 
30 mmHg a pressão 
arterial da gestante.

• Reduz, consequentemente, a circulação na placen-
ta que nutre e oxigena o feto.

• Tanto a gestante quanto o feto terão complicações 
circulatórias e respiratórias.

DECÚBITO LATERAL ESQUERDO

A veia cava passa do lado direito da coluna vertebral, 
portanto, com a vítima do lado esquerdo essa veia fica 
mais elevada e melhor descomprimida.

O útero fica lateralizado descomprimindo a veia cava 
inferior. Melhor circulação materna e fetal.

AFOGAMENTOS

Principal causa de morte até os 14 anos de idade, o afogamento pode ser prevenido com medidas simples 
como seguir o lema do Corpo de Bombeiros: “Água no Umbigo, Sinal de Perigo!”

Se alguém está se afogando acione um salva-vidas e adote as seguintes medidas de segurança:
1. Não tenha contato corporal com a vítima;
2. Jogue algo que flutue para ela segurar como uma boia, bola, prancha de surf, entre outros;
3. Tente alcança-la com algum dispositivo longo como cabo de vassoura, limpador de piscina, entre outros;
4. Se tiver embarcado (bote, jet ski, entre outros) aproxime o veículo aquático e deixe a vítima se agarrar num 

local seguro;
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5. Se tiver como retirar a vítima com segurança re-
mova-a para fora do ambiente aquático e avalie-a;

6. Se não estiver respirando inicie a manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar;

7. Se estiver respirando (sinais vitais) siga a seguinte 
sequência:
7.1. Posicione-a em decúbito lateral direito com as 

vias aéreas liberadas;
7.2. Remova as roupas molhadas;
7.3. Seque totalmente seu corpo;
7.4. Cubra-a da cabeça aos pés para tratar a hipo-

termia, presentes nestes casos,
7.5. Monitore-a frequentemente até a chegada do 

Serviço de Emergência Médica.

VANTAGENS DO DECÚBITO LATERAL DIREITO 
NO TRATAMENTO DO AFOGADO

VANTAGENS DO DECÚBITO 
LATERAL DIREITO NO 
TRATAMENTO DO AFOGADO

1. Em geral, devido à posição anatômica mais inclina-
da no brônquio direito, ocorre maior fluidez de líqui-
dos e secreções para o pulmão direito. O pulmão 
direito estará mais comprometido que o esquerdo;

2. Toda vítima com secreções nas vias aéreas supe-
riores (boca, nariz e garganta) devem ser lateraliza-
das para evitar aspiração destas secreções quando 
não se tem outras medidas e suporte para garantir 
uma via aérea pérvia como um aspirador manual 
ou a vácuo. Também o decúbito lateral serve para 
manter a via aérea liberada na vítima inconsciente;

3. Quando colocamos uma vítima de lado, colocamos 
também o peso do corpo sobre este lado interfe-
rindo na “ventilação daquele pulmão”, pois dificul-
ta a expansão das costelas que está para baixo. 
Também ocorre a drenagem dos líquidos de um 
pulmão para outro pelas vias comunicantes como 
os brônquios;

4. Uma vez que um afogado tem que ser lateraliza-
do “sacrificamos o pulmão que, teoricamente, está 
mais comprometido (DIREITO), posicionando a 

vítima sobre o lado mais afetado, deixando o lado 
esquerdo para cima (menos afetado) para ventilar 
mais facilmente”. Isso também favorece a drena-
gem desse pulmão menos afetado melhorando ain-
da mais a ventilação daquele lado.

Tradução livre com base em publicação do autor Dr. 
David Zspilman – Médico Especialista em Afoga-
mento do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio 
de Janeiro.

CRISES CONVULSIVAS
SISTEMA NERVOSO – CÉREBRO



MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS26

CRISE CONVULSIVA

• Distúrbio normalmente causado por uma temporária 
atividade elétrica que é desorganizada, excessiva e 
repetida.

• Se ficar restrito a apenas um grupo de neurônios, 
o paciente apresentará uma crise convulsiva parcial 
(crise epilética parcial). 

• Se espalharem, atingindo os dois hemisférios cere-
brais, teremos, então, uma crise convulsiva genera-
lizada.

CAUSAS DE CRISES CONVULSIVA

1. Lesão no cérebro decorrente de trauma;
2. Infecção cerebral (meningite, por exemplo);
3. Neurocisticercose (“ovos de solitária” no cérebro);
4. Tumores cerebrais;
5. Problemas circulatórios no cérebro, abuso de dro-

gas (bebidas alcoólicas, entre outras); 
6.Efeitos colaterais de medicamentos.

DIFERENÇA ENTRE CRISE CONVULSIVA 
E EPILEPSIA

• Epilepsia: mais de um episódio de crise convulsiva 
parcial ou generalizada, sem que se identifique uma 
causa óbvia e reversível, como drogas, febre ou al-
terações metabólicas. 

• Exemplo: 
1. Uma pessoa que consumiu bebidas alcoólicas em 

excesso e apresenta um quadro de crise convulsiva 
não é considerado epilética. 

2. Um diabético em uso de insulina que apresenta um 
quadro de hipoglicemia grave e, por isso, desenvol-
ve um quadro de crises epiléticas, também não o é.

• Epilético é aquele paciente que apresenta alguma 

alteração cerebral que o predispõe a desenvolver 
periodicamente crises convulsivas, sem que haja 
alguma agressão ao cérebro para desencadeá-la. 

MANIFESTAÇÕES GERAIS 
DA EPILEPSIA

• Com ou sem perda de consciência;
• Se a região cerebral atingida for a motora, podem 

ocorrer sintomas como balanços e tremores, que 
afetam um braço ou perna. 

• Se atingir a área visual, é comum haver alucinações, 
a pessoa vê imagens como se fossem sonhos. 

• Na infância, ainda, pode ocorrer outra forma de 
manifestação do transtorno: a criança só se “desli-
ga” por alguns segundos, em um evento conhecido 
como crise de ausência. 

• Há outros casos em que a pessoa não chega a per-
der a consciência, e apresenta um sintoma motor 
brusco, como um “choque” no braço ou na perna, é 
a crise mioclônica.

TRATAMENTO DA CRISE CONVULSIVA

1. Acionar o SEM local;
2. LATERALIZAR a vítima DURANTE A CRISE para 

evitar aspiração de secreções;
3. Não puxe a vítima pelos braços ou pernas que es-

tão rígidas;
4. Proteger a cabeça contra impactos no piso;
5. Afastar objetos que possam causar ferimentos;
6. Manter a vítima em decúbito lateral também depois 

da crise;
7. Avaliar se sofreu ferimentos e tratá-los;
8. Evite constrangimentos afastando pessoas;
9. Mantenha a vítima coberta e aquecida.
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SEQUENCIA DE PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DE CRISES CONVULSIVAS:

PROCEDIMENTOS INADEQUADOS

NÃO PERMITA QUE OUTRAS PESSOAS TENTEM FAZER OS PROCEDIMENTOS ABAIXO:
• Abrir a boca da vítima e colocar algo entre seus dentes;
• Puxar a língua da vítima;
• Manter a vítima de costas asfixiando-se com saliva e vômito;
• Segurar a cabeça e impedir os movimentos tanto da cabeça quanto do resto do corpo;
• Puxar a vítima pelos braços e pernas estando os membros rígidos;
• Oferecer álcool para cheirar;
• Tentar dar líquidos para beber.

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR 
(RCP): CONCEITO DE PARADA CARDÍACA

A parada cardíaca é definida como uma cessação sú-
bita e inesperada dos batimentos cardíacos. O coração 
para de bombear o sangue para o organismo e os teci-
dos começam a sofrer os efeitos da falta de oxigênio.
O cérebro, centro essencial do organismo, começa a 
morrer após cerca de quatro minutos privado de oxigê-
nio. Em cerca de 10 minutos ocorre a morte cerebral total.

RECONHECIMENTO DA PARADA  
CARDÍACA (Socorristas Leigos):

1. A vítima está inconsciente;
2. A vítima NÃO RESPIRA durante uma avaliação de 
até 10 segundos;
3. A vítima está com respiração agônica (gasping).

GASPING (RESPIRAÇÃO AGÔNICA):

Gasping é uma última medida que o corpo adota 
para se salvar e pode se confundir frequentemente 
com respiração eficaz. Os 
leigos que prestam auxílio 
também informam tele-
fonicamente à equipe de 
urgência de que a vítima 
está respirando, quando 
na verdade se apresenta 
em gasping.

INICIAR IMEDIATAMENTE AS COMPRESSÕES  
TORÁCICAS.

As chances de reanimação são 5 vezes maiores 
quando a RCP é aplicada numa vítima em gasping.
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CONCEITO DA CADEIA DA SOBREVIVÊNCIA DA AMERICAN HEART ASSOCIATION

PROCEDIMENTOS:

• Deite a vítima sobre uma superfície plana e rígida (Exemplo: no chão);
• Posicione sua mão dominante NO CENTRO DO PEITO, ENTRE OS MA-

MILOS. Apóie a outra mão sobre a primeira, com os dedos entrelaçados 
e afastados do tórax;

• Mantenha os braços estendidos, sem dobrar os cotovelos;
• Seus ombros devem estar na mesma linha sobre o esterno;
• O peso de seu corpo deve recair sobre o tórax da vítima e comprimi-lo;
• A compressão cardíaca é produzida comprimindo o osso esterno sobre o 

coração da vítima e espremendo-o contra a coluna vertebral.
• Execute compressões torácicas contínuas na frequência de pelo menos 

100 vezes por minuto não devendo exceder a 120;
• As compressões devem ter a profundidade mínima de 5 cm;
• Reveze com outro socorrista depois de 2 minutos, se houver.

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR COM 1 SOCORRISTA:
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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR COM 2 SOCORRISTAS:

DIFERENÇAS NA RCP PARA ADULTOS, CRIANÇAS E BEBÊS:

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPUL-
MONAR NAS GESTANTES

Deslocar o útero manualmente para a es-
querda durante as compressões para aliviar 
a pressão na veia cava inferior e permitir re-
torno venoso eficaz.

Fonte: Dr Agnaldo Pispico – Médico Cardiologista - SOCESP
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QUANDO INTERROMPER AS 
MANOBRAS DE RCP:

• Haja o retorno espontâneo da circulação (retorno do 
pulso). Continuar a ventilar;

• Haja o retorno da respiração e da circulação;
• Pessoal mais capacitado chegar ao local da ocor-

rência;
• Socorrista estiver completamente exausto e não 

conseguir realizar as manobras de reanimação. 

QUANDO NUNCA INICIAR A RCP:

• Decapitação;
• Rigidez cadavérica (rigor mortis);
• Estado de putrefação;
• Separação do tronco;
• Esmagamento completo de cabeça e tórax;
• Associação de outros sinais de morte tardia com 

manchas hipostáticas (livor mortis);
• Carbonização completa do corpo ou calcinação;
• Esquartejamento (Espostejamento).

Se houver DÚVIDA em a situação encontrada  
INICIAR E MANTER A RCP ATÉ A CHEGADA  

DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÉDICA.

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR 
COM DESFIBRILADOR EXTERNO  
AUTOMÁTICO

A frequência cardíaca é conduzida pela ação do nó si-
nusal, pois ela é maior nestes tecidos que nos demais 
tecidos especializados. Por isso, o nó sinoatrial é o 
marca-passo normal do coração. Cada batimento car-
díaco ocorre devido à ação do nó sinusal. Este sistema 
elétrico pode sofrer problemas que vão gerar arritmias. 

Algumas arritmias são consideradas parada cardía-
ca, pois não geram circulação sanguínea. Somente 
2 arritmias são tratadas com desfibrilação: fibrilação 
ventricular (90% dos casos) e taquicardia ventricular 
sem pulso (10% dos casos).

ARRITMIAS CARDÍACAS

São detectadas por um eletrocardiógrafo que realiza 
um eletrocardiograma. Abaixo um exemplo de eletro-
cardiograma normal.

Na fibrilação ventricular o eletrocardiograma está 
representado ao lado. O DEA é programado para 
reconhecer este tipo de eletrocardiograma, portanto, 
quando indica o tratamento com choque é porque ele 
foi identificado sem margem de erro se houve uso cor-
reto do aparelho.

Este tipo de arritmia somente cessa com a aplicação 
de um choque de alta intensidade de curta duração 
gerado por um desfibrilador. Somente deste modo o 
nó sinusal tem condições de reassumir o controle da 
atividade cardíaca.

Cada minuto sem desfibrilação 10% menos chance de 
reversão da parada cardíaca com sobrevivência a alta 
hospitalar. Quando o choque é aplicado no 1º minuto 
de parada cardíaca o índice de sobrevivência supera 
70%.

O QUE É A DESFIBRILAÇÃO CARDÍACA?

A Desfibrilação é o uso terapêutico do choque elétrico 
de corrente elétrica contínua, com grande amplitude e 
curta duração, aplicado no tórax ou diretamente sobre 
o miocárdio. Durante uma atividade elétrica irregular, 
a desfibrilação despolariza todas as células cardía-
cas, permitindo o reinício do ciclo cardíaco normal, de 
forma organizada em todo o miocárdio. 
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QUAL A FUNÇÃO DA DESFIBRILAÇÃO CARDÍACA?

Produzir uma assistolia temporária tentando despolarizar totalmente o miocárdio (ELIMINAR A ARRITMIA LE-
TAL), dando oportunidade para o Nodo Sinoatrial reassumir a atividade elétrica cardíaca normal. Através do 
estímulo proveniente do nodo sinoatrial, o estímulo elétrico percorre as vias de condução elétrica do coração 
(nodo atrioventricular, feixe atrioventricular e fibras de Purkinje), permitindo a sincronia dos movimentos das 
câmaras cardíacas (átrios e ventrículos). 

Desta forma, o coração volta a apresentar sístoles (contrações das câmaras cardíacas) e diástoles (relaxa-
mento da câmara cardíaca) efetivas, o que gera as pressões sistólica (pressão sanguínea máxima) e diastólica 
(pressão sanguínea mínima).

MODELOS DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO

TRATAMENTO COM O DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMÁTICO SEQUENCIA DE USO
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VÍTIMAS COM DISPOSITIVOS IMPLANTADOS NO TÓRAX

MARCAPASSO CARDÍACO

Algumas pessoas que possuem arritmia cardíaca com bradicardia severa (batimentos cardíacos em geral abai-
xo de 40 bpm) podem receber um dispositivo eletrônico para controlar o ritmo cardíaco a um nível normal. 
Se houver a coincidência entre o eletrodo direito e o marca-passo implantado debaixo da pele no lado direito 
poderá haver dano ao equipamento pelo choque administrado.
A alternativa é a utilização na posição antero-posterior.

APLICAÇÃO DOS ELETRODOS NA POSIÇÃO ANTERO POSTERIOR

USO DO DEA EM VÍTIMAS PEDIÁTRICAS

Existem eletrodos pediátricos adequados para o tratamento de vítimas com idade entre 28 dias e 8 anos e 
peso corporal de até 25 kg. Esses eletrodos de tamanho apropriado para as vítimas pediátricas também são 
reconhecidos pelo DEA quando instalados e emitem uma descarga máxima de 50 joules.
A posição recomendada é a posição antero-posterior.

Fonte: Corpo de Bombeiros de São Paulo
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TÉCNICA DE APLICAÇÃO DO DEA EM CRIANÇAS

Existem eletrodos pediátricos adequados para o tratamento de vítimas com idade entre 28 dias e 8 anos e 
peso corporal de até 25 kg. Esses eletrodos de tamanho apropriado para as vítimas pediátricas também são 
reconhecidos pelo DEA quando instalados e emitem uma descarga máxima de 50 joules.
A posição recomendada é a posição antero-posterior.

Fonte: Corpo de Bombeiros de São Paulo

Fonte: Corpo de Bombeiros de São Paulo

TÉCNICA DE APLICAÇÃO DO DEA EM BEBÊS (EXCETO RECEM-NASCIDOS) 
COM IDADE MAIOR QUE 28 DIAS.
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OBSTRUÇÃO RESPIRATÓRIA POR 
CORPOS ESTRANHOS (OVACE)

O engasgamento ou sufocação pode ser definido como uma obstrução total ou par-
cial das vias aéreas, obstrução esta, provocada pela presença de um corpo es-
tranho. Na obstrução total das vias aéreas a vítima não consegue tossir, falar ou 
respirar.

DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS EM VÍTIMAS EM ADULTOS

• Se a vítima está consciente, aplique a MANOBRA DE HEIMLICH;
• Posicione-se por trás dela e coloque seus braços ao redor da cintura da vítima. Segure um dos punhos com a 
sua outra mão, colocando o polegar contra o abdome da vítima, entre o final do osso esterno (apêndice xifóide) 
e o umbigo. De então repetidos puxões rápidos para dentro e para cima, a fim de expelir o corpo estranho. 
Repita os movimentos até conseguir desobstruir as vias aéreas da vítima.

SEQUÊNCIA DE PROCEDIMENTOS PARA VÍTIMAS CONSCIENTES:

DESOBSTRUÇÃO EM VÍTIMAS OBESAS 
OU GESTANTES

Em pessoas obesas ou em estágio avançado de gravi-
dez (3º trimestre), a técnica de compressão abdominal 
não tem eficácia.

EXECUTE COMPRESSÕES TORÁCICAS 
SUCESSIVAS ATÉ A DESOBSTRUÇÃO

MANOBRAS DE DESOBSTRUÇÃO EM VÍTIMAS SENTADAS

Se a vítima está consciente, posicione-se, de joelhos, por trás dela e coloque seus 
braços ao redor da cintura da vítima. Segure um dos punhos com a sua outra mão, 
colocando o polegar contra o abdome da vítima, entre o final do osso esterno (apên-
dice xifóide) e o umbigo. De então repetidos puxões rápidos para dentro e para cima, 
a fim de expelir o corpo estranho. Repita os movimentos até conseguir desobstruir 
as vias aéreas da vítima, ou então, até ela ficar inconsciente.
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MANOBRAS DE AUTODESOBSTRUÇÃO

Estando sozinha, em caso de obstrução de vias aéreas por corpos es-
tranhos, a vítima terá como opção a manobra de compressão abdomi-
nal com as próprias mãos apoiadas sobre o abdome ou a utilização de 
um apoio (encosto de cadeira) com a mesma finalidade.

DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS EM VÍTIMAS 
EM CRIANÇAS

NUNCA DÊ TAPAS NAS COSTAS DE UMA CRIANÇA!
Se a criança está consciente, de pé ou sentada, posicione-se, de joelhos, por trás dela 
e coloque seus braços ao redor da cintura da vítima. Segure um dos punhos com a sua 
outra mão, colocando o polegar contra o abdome da vítima, entre o final do osso esterno 
(processo xifoide) e o umbigo). De então repetidos puxões rápidos para dentro e para 
cima, a fim de expelir o corpo estranho. Repita os movimentos até conseguir desobstruir 
as vias aéreas da vítima, ou então, até ela ficar inconsciente, quando então iniciará a RCP 
conforme adultos.

DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS EM VÍTIMAS EM BEBÊS

Lactentes conscientes e com OVACE devem ser virados de cabeça para baixo sobre o braço de um adulto. Dê 5 
pancadas firmes no meio das costas da vítima. O socorrista deve posicionar a cabeça do bebê num nível abaixo 
do resto do corpo, de forma que o objeto que está sufocando possa sair das vias aéreas. Vire o bebê e compri-
ma 5 vezes sobre o tórax, em seguida, um dedo abaixo da linha do esterno. Tente visualizar o corpo estranho 
na boca do bebê e remova-o com seu dedo mínimo.  Se o corpo estranho não aparece, repita as manobras de 
compressão nas costas e sobre o tórax, até conseguir a completa desobstrução.
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DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS PARA VÍTIMAS INCONSCIENTES:

• Iniciar a ressuscitação cardiopulmonar com compressões torácicas;
• Inspecionar a cavidade oral e a respiração a cada 2 minutos; 
• Executar as manobras até que o objeto seja expulso e a vítima volte a respirar espontaneamente!

HEMORRAGIAS SANGRAMENTO NASAL (EPISTAXE)

Podem ser decorrentes de doenças locais (rinites, sinusites), pressão alta ou 
ferimentos provocados mecanicamente pelo ato de assoar o nariz ou limpá-lo 
com os dedos.

TRATAMENTO

• Tranquilize a vítima, sente-a imóvel com a cabeça inclinada 
levemente para frente;
• Oriente-a a respirar pela boca;
• Comprima ou solicite que comprima a narina sangrante por pelo menos 5 minutos;
•  Aplique compressas frias (água gelada) sobre o nariz e na face.
• NUNCA assoar o nariz, pois remove o coágulo e volta a sangrar.

HEMORRAGIAS - ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE TRAUMAS

Hemorragia ou sangramento significa a mesma coisa, isto é, 
sangue que escapa dos vasos sanguíneos (artérias, veias ou 
capilares). Podem ser definidas como uma considerável perda 
do volume sanguíneo circulante. O sangramento pode ser inter-
no ou externo e em ambos os casos são perigosos.



MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS 37

TÉCNICA DE CONTROLE DE 
HEMORRAGIAS COMPRESSÃO DIRETA:

• Comprima diretamente sobre a ferida com sua mão 
(protegida por luva descartável), ou com a ajuda de 
um pano limpo ou gaze esterilizada, para prevenir 
a infecção.

• Fixe o curativo com uma atadura de crepe ou ban-
dagem triangular.

• Se o sangramento persistir após uma aplicação de 
curativo, o remova e coloque outro curativo exercen-
do uma pressão mais adequada.

FERIMENTOS ESPECÍFICOS

AMPUTAÇÕES E AVULSÕES DE TECIDOS

1. Aplicar compressão direta no coto do membro para controlar a hemorragia;
2. Envolver a parte amputada em um pano ou plástico limpo;
3. Colocar dentro de um recipiente refrigerado com pedras de gelo;
4. NÃO colocar o membro diretamente em contato com o gelo, nem imerso 

em líquidos.

TORNIQUETE

A utilização de torniquete deve ficar restrita aquelas situações em que a COMPRESSÃO DIRETA não foi efetiva 
e, mesmo com nova tentativa, não se obteve o estancamento da hemorragia. Ainda que o ferimento tenha pro-
duzido uma amputação de membro deve-se utilizar como método preferencial a técnica de Compressão Direta.

Na hipótese de aplicar um torniquete como medida essencial para salvar a vida de uma pessoa siga as instru-
ções abaixo:
1. Existem torniquetes comerciais para equipes de 

Resgate;
2. O manguito de um esfigmomanômetro, se dispo-

nível, é a primeira escolha. Inflar até parar o san-
gramento.

3. Utilizar faixa de tecido com pelo menos 10 cm de 
largura pode ser utilizada;

4. Aplicar cerca de 5 cm acima da lesão;
5. Marcar a hora da aplicação;
6. NUNCA remover o torniquete até decisão médica 

no hospital ou no local.

OBJETOS CRAVADOS 

1. Aplicar compressão direta enfaixando ao redor do objeto e a parte afe-
tada do corpo para controlar a hemorragia;

2. Utilize uma serra manual (arco de serra) para cortar o objeto próximo ao 
corpo da vítima sem efetuar movimentação excessiva;

3. Acione, se necessário, o Corpo de Bombeiros.
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OBJETOS CRAVADOS

1. Remova as vestes ao redor com uma tesoura limpa;
2. Cubra o local com um plástico limpo (estéril ou filme 

de PVC);
3. NÃO utilize pano ou outro material aderente;
4. NÃO permita a manipulação das vísceras expostas;
5. Cubra a vítima para evitar hipotermia.

TÉCNICAS DE CURATIVOS E BANDAGENS

CURATIVO EM FERIMENTO NA REGIÃO FRONTAL 
DO CRÂNIO:

Fonte: Corpo de Bombeiros de São Paulo

QUEIMADURAS TÉRMICAS E QUÍMICAS 
QUEIMADURAS

A queimadura pode ser definida como uma lesão pro-
duzida no tecido de revestimento do organismo por 
agentes térmicos, produtos químicos, eletricidade, ra-
diação, entre outros.

As queimaduras podem lesar a pele, os músculos, os 
vasos sanguíneos, os nervos e os ossos. Além dos 
danos físicos e da dor, as vítimas de queimaduras 
maiores sofrem social e emocionalmente.

A pele possui várias funções. Serve para isolar o orga-
nismo, protegê-lo da invasão bacteriana, controlar sua 
temperatura, reter os líquidos e fornecer ao indivíduo 
informações sobre o ambiente externo. Qualquer lesão 
desta superfície de revestimento permite uma interrup-
ção destes mecanismos e tem significado grave.

CLASSIFICAÇÃO DAS QUEIMADURAS

De acordo com a profundidade, 
as queimaduras classificam-se 
em diferentes graus:

Primeiro grau: atinge somen-
te a epiderme, caracteriza-se 
por dor e vermelhidão. Pode 
ser grave dependendo da ex-
tensão e condições da vítima. 
Exemplos: queimaduras em recém-nascidos, como as 
que acontecem em banheiras; lesões em diabéticos, 
em idosos.

Segundo grau: atinge a epiderme 
e a derme, caracteriza-se por mui-
ta dor, vermelhidão e formação de 
bolhas de água abaixo da pele.

Terceiro grau: atinge todas as 
camadas de revestimento da 
pele, caracteriza-se por pouca 
dor (devido à destruição das ter-
minações nervosas da sensibili-
dade), pele dura e seca, escure-
cida ou esbranquiçada, ladeada 
por áreas de eritema.
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QUEIMADURAS TÉRMICAS

Retirar as vestes com delicadeza, sem arrancá-las cortando-as com a tesoura. Não arrancar o tecido se estiver 
aderido a pele, apenas resfriá-lo com soro fisiológico ou água na temperatura ambiente, deixando-o no local.

Para cessar a queimadura, aliviar a dor e evitar o agravamento da área lesada, o socorrista deve irrigar a parte 
queimada com água limpa ou imergi-la em recipiente com água.

Se a queimadura envolver mãos e/ou pés, separe dos dedos com uso de compressas de gaze umedecidas com 
água limpa ou soro fisiológico.

PROCEDIMENTOS PARA QUEIMADURAS TÉRMICAS:

QUEIMADURAS QUÍMICAS

Lesão provocada por produtos químicos ácidos ou álcalis, 
com destruição dos tecidos locais ou dependendo do grau de 
toxidade, graves problemas de saúde de acordo com a ação 
do produto no organismo humano.

Antes de manipular qualquer vítima que ainda esteja em con-
tato com o agente agressor (no ambiente, nas vestes ou na 
pele), proteger-se de sua exposição. Se possível, identificar o 
agente agressor.

Não adentre área que esteja contaminada com gases tóxicos. 
Acione, quando necessário, o Corpo de Bombeiros (Telefone 
de Emergência - 193).

Se a queimadura for produzida por produtos químicos retire, 
imediatamente, as roupas impregnadas pela substância, to-
mando o cuidado de proteger-se para não se queimar. 

Se a lesão for aos olhos, lateralizar a cabeça (para não atingir o olho íntegro) irrigá-los por no mínimo 20 mi-
nutos com água corrente ou soro fisiológico antes de transportar ou manter a irrigação durante o transporte.  
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PROCEDIMENTOS PARA QUEIMADURAS QUÍMICAS:    

PROCEDIMENTOS - QUEIMADURAS QUÍMICAS POR PRODUTOS EM PÓ:

TRATAMENTO PARA A VÍTIMA COM SUPERFÍCIE CORPORAL 
QUEIMADA MAIOR QUE 10%

Utilize água, se necessário, para apagar as chamas do corpo da vítima. Em seguida, seque 
totalmente o corpo da vítima e cubra-a dos pés até a cabeça, envolvendo-a com lençóis e 
cobertores.
Previna a perda de calor corporal cobrindo a vítima, especialmente nos casos em que a quei-
madura atinja acima de 10% de superfície corporal queimada.
Não dê líquidos para beber. Se houver risco de vômito posicione-a em decúbito lateral.
Vítimas de queimaduras devem ser tratadas em hospitais especializados.
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FRATURAS DE EXTREMIDADES:

Podem definir uma fratura como sendo a perda, total ou parcial, da continuidade de um osso. As fraturas 
podem ser expostas ou fechadas. 

Fraturas expostas Fratura fechada

Nas fraturas fechadas não há o rompimento da pele sobre a lesão e nas expostas sim, isto é, o osso fraturado 
fica exposto ao meio ambiente, possibilitando sangramentos e um aumento do risco de infecção.

SINAIS E SINTOMAS DE FRATURAS:

• Queixa de dor no local da lesão;
• Deformidades;
• Edemas ou hematomas;

• Exposições ósseas;
• Palidez ou cianose das extremidades;
• Redução de temperatura no membro fraturado.

TÉCNICA DE IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA NA PERNA

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE IMOBILIZAÇÃO:

• Imobilizar na posição encontrada podendo manter o 
membro na posição funcional;

• Estancar hemorragias e cobrir ferimentos antes de 
imobilizar;

• Verificar se a extremidade afetada apresenta pro-
blemas de circulação ou nos nervos antes e após 
efetuar a imobilização;

• Fique atento para o aumento da dor após a imobi-
lização;

• Evite manipulação excessiva ao aplicar as banda-
gens e talas para imobilizar.

Fonte: Corpo de Bombeiros de São Paulo
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TÉCNICA DE IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA NO ANTEBRAÇO

COLOCAÇÃO DA VÍTIMA NA PRANCHA LONGA

Fonte: Corpo de Bombeiros de São Paulo

Fonte: Corpo de Bombeiros de São Paulo
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Fonte: Corpo de Bombeiros de São Paulo

FIXAÇÃO DA VÍTIMA NA PRANCHA LONGA
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