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1 - INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1  OBJETIVO DA SEMANA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

 

 Vamos iniciar nosso estudo com a explicação do objetivo da Semana de Prevenção 

Contra Incêndio. Ela foi instituída pelo Decreto Federal nº 35.309 de 02 de abril de 1954. O 

seu texto trata sobre “a necessidade de ser ensinada ao povo, pelos nossos bombeiros, a 

prática de medidas preventivas capazes de evitar a ocorrência de sinistros de proporções 

catastróficas”.  

 Dessa forma o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro disponibiliza em seus Grupamentos subordinados aos Comandos de Bombeiro de 

Área, por todo o território do Estado, um ciclo de palestras com duração de uma semana 

para população. O objetivo é passar orientações a fim de reduzir o número de ocorrências  

as quais necessitem do emprego do CBMERJ ou diminuir suas proporções.  

 

1.2- MISSÕES DO CBMERJ 

  

Iremos agora conhecer as missões do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 

de Janeiro (CBMERJ). Esta corporação é uma instituição militar que atua em todo território 

estadual. Em sua estrutura organizacional, ela é subordinada a Secretaria de Estado de 

Defesa Civil (SEDEC).  

 

Veremos abaixo a parte da Constituição da República Federativa do Brasil que define 

as missões do CBMERJ: 

 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

(...) 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

(...) 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 

corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 

execução de atividades de defesa civil.” 

 

De forma mais detalhada a Lei nº 250 de 02 de julho de 1979, a qual dispõe sobre a 

organização básica do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 

providências, cita as competências da corporação: 

 

“Art. 2º - Compete ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro: 

I - realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios; 

II - realizar serviços de busca e salvamento; 
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III - realizar perícias de incêndio; 

IV - prestar socorros nos casos de inundações, desabamentos ou catástrofes, sempre que 

haja ameaça de destruição de haveres, vítima ou pessoa em iminente perigo de vida; 

V - estudar, analisar, planejar, exigir e fiscalizar todo o serviço de segurança contra incêndio 

do Estado; 

VI - em caso de mobilização do Exército, com ele cooperar no serviço de Defesa Civil.” 

 

1.3- ACIONAMENTO DO CBMERJ 

  

 O Corpo de Bombeiros deverá ser acionado nos casos descritos anteriormente. Isso 

pode ser feito através do telefone 193 ou diretamente no quartel.  

 As solicitações telefônicas são recebidas por uma central que em seguida designa 

uma unidade para o atendimento.  

 No município do Rio de Janeiro, além das missões citadas, o CBMERJ também atua 

no Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). Em seguida, verificaremos como 

diferenciar esses serviços. 

 

1.3.1- SAMU ou CBMERJ? 

Antes de comentarmos a diferença entre o acionamento do SAMU e do CBMERJ, 

cabe definir urgência e emergência médica. Urgência abrange os casos resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, e emergência os casos 

que  implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente (Lei nº 

11935 de 11 de maio de 2009). 

O telefone para a solicitação do SAMU é o 192, esse serviço deverá ser acionado nos 

casos de: 

- “Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios; 

- Intoxicação exógena e envenenamento; 

- Queimaduras graves; 

- Na ocorrência de maus tratos; 

- Trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto; 

- Em tentativas de suicídio; 

- Crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito; 

- Quando houver acidentes/traumas com vítimas; 

- Afogamentos; 

- Choque elétrico; 

- Acidentes com produtos perigosos; 

- Suspeita de Infarto ou AVC (alteração súbita na fala, perda de força em um lado do 

corpo e desvio da comissura labial são os sintomas mais comuns); 

- Agressão por arma de fogo ou arma branca; 

- Soterramento, Desabamento; 

- Crises Convulsivas; 

- Transferência inter-hospitalar de doentes graves; 
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- “Outras situações consideradas de urgência ou emergência, com risco de morte, 

sequela ou sofrimento intenso.” (http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-

programas/samu/quando-chamar-o-samu-192 acessado em 10 maio às 11h30min) 

 

 Quando acionar o Corpo de Bombeiros? 

- Acidentes de trânsito;  

- Salvamento aquático; 

- Busca e resgate em desabamentos; 

- Salvamentos em soterramentos; 

- Salvamentos em enchentes e inundações; 

- Incêndio; 

- Tentativa de suicídio; 

- Busca e resgate em matas e florestas;  

- Acidentes envolvendo produtos perigosos; 

- Salvamento em montanha; 

- Salvamento em altura. 

 

Podemos perceber com a análise da descrição das principais missões de cada órgão, 

que o SAMU está voltado somente para o atendimento pré-hospitalar, nos casos de urgência 

e emergência médica, já o Corpo de Bombeiros Militar devido a sua missão fundamental de 

“vida alheia e riquezas salvar” está voltado para uma área muito mais ampla, entretanto 

direcionada para o atendimento a emergências. Percebemos que o atendimento pré-

hospitalar, devido a natureza das ocorrências do CBMERJ, fará parte de provavelmente 

alguma etapa da intervenção dos bombeiros militares, juntamente com o desempenho de 

diversas outras técnicas de busca, resgate, salvamento e combate a diversas situações 

emergenciais. 

 Vale ressaltar que existem casos em que não caberá o acionamento de nenhum dos 

dois órgãos, são eles: 

- “Febre prolongada; 

- Dores crônicas; 

- Vômito e diarreia; 

- Levar pacientes para consulta médica ou para realizar exames; 

- Dor de dente; 

- Transferência sem regulação médica prévia; 

- Trocas de sonda; 

- Corte com pouco sangramento 

- Entorses; 

- Cólicas renais; 

- Transportes inter-hospitalares de pacientes de convênio; 

- Todas as demais situações onde não se caracterize urgência ou emergência médica. 

 

Nestes casos e em todos os casos sem caracterização de urgência ou emergência, o 

paciente poderá ser encaminhado ao posto de saúde ou então as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs) mais próximas.”  

(http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/quando-chamar-o-samu-192 

acessado no dia 10 maio às 12h40min) 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/quando-chamar-o-samu-192
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/quando-chamar-o-samu-192
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/quando-chamar-o-samu-192
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1.4- PREVENÇÃO DE ACIDENTES  

  

Vamos iniciar agora a segunda parte do ciclo de palestras da Semana de Prevenção. 

Ela abordará algumas situações de risco potencial para população e quais as medidas para 

mitigar os efeitos e se possível evitá-los. 

   

1.4.1- Acidentes Domésticos 

 Começaremos com a prevenção de acidentes domésticos. Vamos orientar algumas 

atitudes para evitar os acidentes mais comuns que podem ocorrer dentro da nossa casa.  

Muitas tarefas que fazemos diariamente se tornam habituais e por isso deixamos de 

perceber o risco real que elas representam. Com criança em casa a atenção e cuidados 

devem ser redobrados, pois ela muitas vezes ainda não possui conhecimento suficiente para 

saber que algo pode fazer mal a sua integridade física. 

A estocagem de produtos de limpeza, bebidas alcoólicas e medicamentos devem 

ocorrer fora do alcance das crianças, em um local que elas não tenham possibilidade de 

acesso, cabe também a orientação sobre não os ingerir. Não devemos guardar esses 

produtos em embalagens diferentes das originais, para não confundir. 

 

 
(http://pediatraonlinedicasdepediatraemae.blogspot.com/2017/08/remedios-e-

produtos-de-limpeza-mostra.html acessado em 18/05/2018 às 11h) 

 

Ao cozinhar não devemos deixar as panelas com os cabos voltados para a parte de 

fora do fogão, sempre orientar para as crianças não brincarem com fogo (isqueiro, fósforo), 

nem com o fogão, nem com o microondas. O registro do gás deve estar se possível fora do 

alcance das crianças. Os adultos devem ter cuidado para não esquecer panelas no fogo, 

muitos incêndios começam dessa forma, para evitar, recomenda-se o uso de dispositivos de 

alarme programados.   

http://pediatraonlinedicasdepediatraemae.blogspot.com/2017/08/remedios-e-produtos-de-limpeza-mostra.html
http://pediatraonlinedicasdepediatraemae.blogspot.com/2017/08/remedios-e-produtos-de-limpeza-mostra.html
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(https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2017/crianca-de-1-ano-tem-25-do-corpo-

queimado-ao-derramar-leite-quente-de-fogao/ acessado em 18/05/2018 às 11h20min) 

 

Para impedir a ocorrência de choques elétricos e curtos-circuitos devemos atentar 

para colocação de protetores nas tomadas, a fim de impedir que as crianças mexam; 

verificar a tensão correta de cada aparelho antes de utilizá-lo; ter atenção para não esquecer 

aparelhos como o ferro elétrico, ligados e ao alcance das crianças; não conectar vários 

dispositivos de divisão de corrente, como extensões e benjamins, entre si, e observar se são 

certificados e adequados para aquele fim. 

Não tente retirar a vítima da fonte de energia sem antes desligar a corrente elétrica. 

No caso de choque elétrico, avalie a necessidade de levar a vítima até uma unidade 

hospitalar. 

  

     
(http://criancasegura.org.br/dicas/dicas-de-prevencao-queimadura/ acessado no dia 

18/05/2018 às 11h10min) 

 

Não deixar objetos cortantes acessíveis às crianças. 

 

   
(http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1340909/atencao-com-as-criancas-em-

casa-nas-ferias acessado no dia 18/05/2018 às 11h25min) 

https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2017/crianca-de-1-ano-tem-25-do-corpo-queimado-ao-derramar-leite-quente-de-fogao/
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2017/crianca-de-1-ano-tem-25-do-corpo-queimado-ao-derramar-leite-quente-de-fogao/
http://criancasegura.org.br/dicas/dicas-de-prevencao-queimadura/
http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1340909/atencao-com-as-criancas-em-casa-nas-ferias
http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1340909/atencao-com-as-criancas-em-casa-nas-ferias
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As crianças só deverão utilizar a piscina sob a supervisão de um adulto, com a 

distância entre eles de aproximadamente “um braço”, e essas deverão ser esvaziadas 

quando estiverem fora de uso ou protegidas por cerca com o portão mantido trancado. Evitar 

deixar brinquedos na área da piscina, pois esses poderão atrair a atenção da criança, a qual 

tentará o pegar. 

 
(http://www.solazerpiscinas.com.br/blog/artigo/28/2014-01-06/evite-acidentes-com-as-

criancas-na-piscina acessado no dia 18/05/2018 às 11h30min) 

 

 
 (http://www.sobrasa.org/a-distancia-de-um-braco-mantenha-seu-filho-seguro/ 

acessado no dia 30/05/2018 às 10h40min) 

 

1.4.2- Deslizamento e Inundação  

Nessa parte do estudo veremos como prevenir ou mitigar as principais ocorrências 

causadas pelas chuvas. Analisaremos duas situações geradas por esse evento adverso, o 

deslizamento e a inundação. Falaremos sobre as ações de prevenção, percepção do risco e 

o que fazer durante a ocorrência. 

 

http://www.solazerpiscinas.com.br/blog/artigo/28/2014-01-06/evite-acidentes-com-as-criancas-na-piscina
http://www.solazerpiscinas.com.br/blog/artigo/28/2014-01-06/evite-acidentes-com-as-criancas-na-piscina
http://www.sobrasa.org/a-distancia-de-um-braco-mantenha-seu-filho-seguro/
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 1.4.2.1 -  Deslizamento 

Deslizamento é o fenômeno caracterizado pelo movimento de terra em terrenos 

inclinados.   

 Algumas observações podem ser feitas para identificar uma área com possibilidade 

de deslizamento, são elas: 

 

 

 

 

> Fendas no terreno 

 

 
 

 

> Rachaduras nas paredes das casas 
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> Embarrigamento de muros 

 
 

> Inclinação de postes e árvores 

 

 
 

> Surgimento de minas d’água 

  

Se for verificada alguma dessas situações você deverá acionar a defesa civil através 

do telefone 199, e abandonar o local. Lembre-se de avisar o máximo de  pessoas que vivem 

na região sobre o risco.  

 Se o deslizamento efetivamente ocorrer, acione também o Corpo de Bombeiros. 

Abandone a área imediatamente. 

 

 Como prevenir?  
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> Não desmatar as encostas, pois a vegetação auxilia na estabilidade do solo 

 

 
 

 

> Não deixar vazamentos de água ou esgoto infiltrar no solo 

 

 
 

> Não jogar lixo nas encostas 
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> Não construir casas em encostas sem autorização da prefeitura 

 

 
  

O que fazer no caso iminente de deslizamento? 

 

> Abandone o local imediatamente 

 

 
 

> Avise ao maior número de pessoas possível 

 

> Não carregue televisão, computador, fogão… 
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> Coloque o plano de emergência em prática 

 

Obs: O plano de emergência é composto pelas ações que você e sua família farão no caso 

de um deslizamento, por isso é importante que seja conhecido por todos. Ele deve conter no 

mínimo a rota de fuga para um local seguro pré determinado. Para que ele seja efetivo é 

importante que seus familiares saibam reconhecer os sinais prévios de deslizamento. Deixe 

os documentos em sacos plásticos em locais de fácil acesso para serem retirados com 

agilidade.  

 

> Não volte para sua residência até que o risco tenha cessado. 

 

1.4.2.2- Enchentes e Inundações 

 

 Enchentes e inundações são fenômenos naturais oriundos do aumento do nível de 

água dos rios. Entretanto com o desmatamento, ocupação irregular próxima às margens dos 

rios e impermeabilização dos solos, eles poderão representar um risco para as pessoas.  

 Podemos ter além desses, os alagamentos, que são acúmulos de água devido a um 

sistema de drenagem ineficiente.  

 

 Como prevenir?  

> Não jogue lixo nas ruas, rios e córregos; 

> Não construa nas margens de rios e canais; 

> Preserve a vegetação nas margens dos rios e canais; 

> Mantenha os bueiros desimpedidos em sua rua. 

 

Como agir quando estiver em casa?   

> Abandone o local se este costuma encher, caso contrário permaneça dentro de casa até 

que o risco acabe;   

> Não deixe crianças trancadas em casa; 

> Ao sair, se possível, desligue a chave geral de eletricidade, gás e água; 

> Tenha o plano emergencial pronto, com rotas de fuga e local seguro definidos, e de 

conhecimento de todos que vivem na residência. 

 

 Como agir quando estiver na rua?  

> Se possível, dirija-se para locais altos;  

> Mantenha-se protegido e aquecido com as roupas do corpo; 

> Evite caminhar em áreas alagadas, se for necessário, oriente-se por muros ou cordas em 

grupos com auxílio de no mínimo 3 pessoas. 
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(https://blogdopedlowski.com/tag/enchente/ acessado dia 21/05/2018 as 15h40min) 

 

Como agir quando estiver de carro? 

 

> Não tente atravessar áreas inundadas; 

> Se o carro enguiçar abandone o veículo, se possível amarre-o em um ponto fixo ; 

> Caso precise atravessar uma área alagada, avance em baixa velocidade, mantendo o 

motor sempre acelerado e fora do alcance da água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogdopedlowski.com/tag/enchente/
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2 - NOÇÕES BÁSICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 

2.1- O QUE É INCÊNDIO?  

 
Vamos iniciar nosso estudo sobre noções básicas de prevenção e combate a incêndio 

com a explicação dessa palavra. O termo incêndio é definido como o fogo que se propaga 
fora de controle, provocando danos. 
 

2.2- E O QUE SERIA FOGO? 

 
 Vimos que o incêndio está diretamente ligado à existência do fogo, portanto vamos 
entender seu conceito. Vamos definir fogo como o resultado de uma reação de queima, 
chamada reação de combustão, entre uma substância combustível e o comburente, este 
último para o nosso campo de estudo será considerado como o oxigênio (O2). 
 

2.3- CAUSAS DE INCÊNDIO 

  
 Para melhor compreensão das ações de prevenção e combate a incêndio, 
analisaremos suas possíveis causas. Elas podem ser naturais ou artificiais, vamos entender 
cada uma delas:  
 

2.3.1- Naturais 

 
São causas de incêndios originados sem a interferência direta do homem na 

ocorrência da reação de queima, apenas iniciados pela ocorrência de  fenômenos naturais. 
Exemplo: raio. 

 
(https://setimoportal.wordpress.com/2017/06/20/aumento-de-raios-provocam-

incendios-mundo-afora/ acessado no dia 11 de maio de 2018 às 9h20min) 
 
 
 

https://setimoportal.wordpress.com/2017/06/20/aumento-de-raios-provocam-incendios-mundo-afora/
https://setimoportal.wordpress.com/2017/06/20/aumento-de-raios-provocam-incendios-mundo-afora/
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2.3.2- Artificiais 

São causas de incêndios gerados diretamente pela ação humana ou poderiam ter 
sido evitados através de alguma medida de precaução. Podem ser propositais ou acidentais, 
com intenção de gerar o incêndio ou por descuido, respectivamente. Exemplo: balão. 

 

 
(https://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/621115/proibida-e-arriscada-pratica-de-soltar-

baloes-continua# acessado em 11 de maio de 2018 às 9h30min) 
 

Vamos aproveitar esse exemplo e citar algumas consequências que incêndios 
originados de balões podem causar: 

 Destruição da fauna e flora; 
 Prejuízos econômicos e sociais (incêndio em refinarias de petróleo, interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, deixando residências e hospitais, sem energia) 
 Interferem na segurança de vôos de aviões e helicópteros; 

  
“Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas 
florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de 
assentamento humano: 
Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.” (lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998) 
 
 Quando verificarmos a ocorrência dessa ilegalidade devemos denunciar através dos 
telefones: 193 (Corpo de Bombeiros), 190 (Polícia Militar) ou 2253-1177 (Disque-denúncia). 
 

2.4 - TRIÂNGULO DO FOGO 

 Continuando nosso estudo, vamos estudar os componentes do fogo. De forma 
didática dizemos que para o fogo existir precisamos simultaneamente de três elementos: o 
combustível, o comburente (O2) e o calor. 

Isso quer dizer que se retirarmos um desses elementos o fogo se extinguirá, essa 
linha de pensamento será importante no estudo dos métodos de extinção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/621115/proibida-e-arriscada-pratica-de-soltar-baloes-continua
https://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/621115/proibida-e-arriscada-pratica-de-soltar-baloes-continua
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2.5 - COMBUSTÍVEL 

  
 Analisaremos cada elemento do triângulo do fogo. Começaremos pelo combustível, 
que é toda substância capaz de queimar. Ele pode apresentar-se em três estados físicos: 
sólido, líquido e gasoso. 
 

2.5.1 - Sólido 

 O combustível sólido possui forma fixa e queima em superfície e profundidade, ou 
seja, ele também queima internamente. Então quando formos combater um incêndio em um 
combustível sólido, por exemplo a madeira, precisamos de um agente extintor que atinja a 
parte externa e a interna daquela substância. 
 

2.5.2 - Líquido 

 O combustível líquido possui forma variável, ou seja, ele adapta-se ao recipiente que 
está contido. Entretanto quando não há estrutura que limite o formato, ele escorre.  
 A queima do combustível no estado líquido ocorre somente na superfície. Assim, para 
combater o incêndio nesse tipo de substância, precisamos apenas de um agente extintor 
que atinja a face externa.  
  

2.5.3 - Gasoso 

 O combustível no estado gasoso possui a característica de se espalhar por todo o 
ambiente que ele esteja. 
 Existe um intervalo de concentração de combustível gasoso no ambiente chamada 
faixa de inflamabilidade, limitada pelo limite inferior de inflamabilidade (LII) e limite superior 
de inflamabilidade (LSI), a qual varia de acordo com a substância considerada e que 
somente dentro desse intervalo de concentração ocorrerá a queima do combustível. 
 

2.5.3.1 - Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 

 
Um combustível gasoso muito utilizado é o GLP, mais conhecido como gás de 

cozinha. Geralmente é encontrado em botijão de 13 Kg nas residências familiares.  
Possui como característica sua densidade maior do que a do ar atmosférico e por isso 

quando há vazamento ele se concentra próximo ao solo. Sua composição básica de propano 
e butano não possui cor nem cheiro, o que dificultaria o reconhecimento do seu vazamento. 
Por esse motivo é adicionado uma substância chamada mercaptana para gerar odor ao gás. 
A identificação prematura do vazamento é importante pois o GLP é explosivo na faixa de 
concentração de aproximadamente de 2% a 10%. 

Outra solução para tornar sua utilização mais segura é o dispositivo chamado plug-
fusível, seu objetivo é impedir o aumento excessivo da pressão interna no botijão em casos 
de elevação de temperatura. Esse aumento excessivo de pressão poderia ocasionar a 
explosão do botijão, porém ao atingir a temperatura de aproximadamente 70º C o plugue-
fusível derrete e o gás é liberado.  
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Outro aspecto a ser considerado é o fato do GLP ser asfixiante, ou seja, ele reduz a 
concentração de oxigênio no ambiente, o que pode levar a morte. 

Caso perceba de forma prematura o vazamento do gás: 
 Não acenda a luz; 
 Não utilize nenhum equipamento que possa gerar centelha; 
 Feche o registro do regulador de pressão; 
 Em caso de fogo saindo do regulador de pressão, na posição de rastejo, com o 

vento pelas costas, executar o fechamento do registro do regulador de 
pressão; 

 Colocar o botijão em local arejado; 
 

 
 

Alguns cuidados para prevenção de acidentes envolvendo GLP: 
 

 Não utilizar regulador de pressão e mangueira fora da validade e sem 
certificação; 

 Não passar a mangueira atrás do fogão; 
 Só utilizar o botijão na posição vertical com sua base apoiada sobre o solo; 
 Ao realizar a troca do botijão fazer o teste de vazamento com esponja e sabão; 
 Não utilizar ferramenta a fim de conseguir maior “aperto” na conexão do 

regulador de pressão. 
 

2.6- COMBURENTE 

 
 Vamos considerar para esse estudo o oxigênio (O2) como comburente. Ele é a 
substância que reage com o combustível na combustão, produzindo calor e na maioria das 
vezes energia luminosa na forma de chama. No processo de queima o O2 é utilizado e sua 
concentração diminui, se o ambiente estiver com déficit de ventilação. 
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 A concentração de oxigênio no ar atmosférico é de aproximadamente 21%. 
Observe o quadro abaixo sobre os efeitos fisiológicos da redução da concentração de 

O2 no ambiente: 
 

 
 
 Em um ambiente com pouca ventilação, durante um incêndio, o O2 é consumido na 
queima e sua concentração reduz comparada a inicial de 21%.  
 Além dos efeitos no organismo do ser humano, a diminuição da concentração de O2 
no local do incêndio gera mudanças na queima, as chamas reduzem, até que deixam de 
existir, porém o local continua aquecido com temperaturas altas. Se fornecermos oxigênio de 
forma brusca através da abertura de uma porta, por exemplo, poderá ocorrer o fenômeno 
conhecido como backdraft ou explosão da fumaça.  
 

2.7- CALOR 

 
 O calor é necessário para queima como energia de ativação, ou seja, a energia 
necessária para que a reação de combustão ocorra.  
 Ele também é um  dos produtos da queima.  
 Os efeitos do calor são: aumento de temperatura, mudança do estado físico  e 
dilatação das substâncias. 
 No organismo o calor pode causar  fadiga, desidratação, câimbra, queimaduras e 
pode levar a morte. 
 A propagação do calor pode acontecer de três formas, são elas: condução, 
convecção e irradiação. Elas ocorrem ao mesmo tempo, contudo dependendo da situação, 
alguma fica mais evidente do que outra. Assim para facilitar o entendimento, analisaremos 
cada forma de propagação separadamente. 
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2.7.1 - Condução 

 
 A condução é a forma de propagação do calor por contato sem transporte de matéria, 
ele é transferido de uma molécula a outra do combustível.  

  
 

2.7.2 - Convecção 

 
A convecção caracteriza-se pela transferência do calor através do transporte de 

matéria. Como exemplo podemos citar a fumaça que leva em um incêndio o calor de um 
cômodo para o outro. 
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2.7.3 - Irradiação 

 
Essa forma de propagação do calor ocorre sem a necessidade da existência de 

matéria, através de ondas eletromagnéticas. Como exemplo podemos citar a propagação de 
um incêndio de uma edificação para outra que esteja ao lado, porém sem contato direto 
entre elas.   

 
 

2.8 - PRODUTOS DA COMBUSTÃO 

 
 Dentre os produtos da combustão temos a energia liberada na forma de calor e 
chama, e a fumaça. Já discutimos sobre os efeitos do calor, vamos agora comentar sobre a 
fumaça. 
 A fumaça é composta pela fuligem (partículas sólidas) e por gases, vamos considerar 
dois gases para este estudo, o CO2 (gás carbônico) e o CO (monóxido de carbono. 
 O CO2 é um gás asfixiante, pois quando liberado reduz a concentração de O2 
naquele local. Por isso a utilização do equipamento de proteção respiratória autônomo 
(EPRA) utilizados pelos bombeiros ao combaterem um incêndio. 
 O monóxido de carbono é um gás tóxico que impede que o sangue transporte 
oxigênio para as células do corpo. 
 Para descrever as características da fumaça podemos utilizar o processo mnemônico 
“QOMIT”: “Q” para dizer que a fumaça é quente, ou seja, possui temperatura elevada, “O” 
para descrever que é opaca, e por isso dificulta a visão tanto das vítimas, como dos 
socorristas, “M” para ressaltar o fato de ser móvel, e possuir densidade menor do que a do 
ar atmosférico, em outras palavras, ela concentrar-se-á na parte superior do ambiente, 
próxima ao teto, “I” de inflamável, pois a fumaça é combustível, e “T” por ser tóxica, como já 
vimos a fumaça possui em sua composição gases tóxicos.   
 

2.9 - MÉTODOS DE EXTINÇÃO  

 
Vamos resgatar o estudo didático dos elementos necessários para existência do fogo, 

os quais formam o triângulo do fogo, são eles: o combustível, o comburente (O2) e o calor. 
Citamos que precisamos dos três elementos presentes para que a reação de queima ocorra, 
ou seja, para extinguirmos o incêndio basta eliminarmos pelo menos um desses elementos. 
Com isso teremos três métodos de extinção: eliminando o calor, o combustível ou o 
comburente, conhecidos como: resfriamento, isolamento e abafamento, respectivamente. 
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2.9.1- Isolamento 

 
Esse método de extinção pode ocorrer de duas formas, através da retirada do 

combustível que está no processo de queima, afastando-o para um local que não haja risco 
de propagação, ou no processo de retirada dos combustíveis que ainda não queimaram, 
isolando-os do foco de incêndio. 
 

 

2.9.2 - Abafamento 

 
 Esse método consiste na diminuição da concentração de comburente. Pode ocorrer 
impedindo a entrada de O2 na reação ou através da inserção de alguma substância que 
reduza sua concentração na queima, interrompendo-a.  
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2.9.3 - Resfriamento 

O resfriamento consiste na redução da temperatura do combustível a fim de extinguir 
a queima. Por isso precisamos de um agente extintor que tenha uma boa capacidade de 
absorver calor.  

A água é uma substância que atende a essa característica de forma eficiente, é o 
agente extintor mais comumente utilizado. 
 

  
 

2.10- CLASSES DE INCÊNDIO 

Com a finalidade de facilitar o entendimento e o combate, estudaremos os incêndios 
divididos em classes de acordo com as características do combustível envolvido. 

2.10.1- Classe A 

 O incêndio classe A ocorre em sólidos comuns, por exemplo a combustão da 
madeira. Ele caracteriza-se por queimar em superfície e profundidade. Portanto para sua 
extinção necessitamos utilizar um agente que atinja essas áreas.  

O método de extinção principal é por resfriamento, e geralmente o agente utilizado é 
a água. 
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2.10.2- Classe B 

 
 O incêndio classe B envolve líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis. Sua 
característica principal é a queima somente na parte da superfície.  

O principal método de extinção utilizado é o abafamento. 
 

 
 

2.10.3 - Classe C 

 
 O incêndio classe C envolve combustíveis energizados. Se desligados da rede 
elétrica e não possuírem armazenador de energia, esses combustíveis deixam de ser 
classificados como classe C. 

  
 

2.11- APARELHOS EXTINTORES 

 
 Os aparelhos extintores são aparelhos que contêm um agente extintor. Eles possuem 
como objetivo principal o combate a incêndios em sua fase incipiente. 
 Trataremos neste estudo apenas os aparelhos extintores portáteis (até 20kg) com os 
principais agentes extintores (água, CO2 e PQS), por serem os comumente utilizados. 
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2.11.1- Aparelho Extintor de Água Pressurizada (AP) 

 Aparelho extintor com água pressurizada através de um gás inerte em seu interior. 
Possui capacidade variável, porém geralmente é encontrado com 10 L. O alcance do seu 
jato compacto é de 10 m e sua duração de aproximadamente 60 s. É eficiente no combate a 
classe A e age principalmente por resfriamento. 
 

  
 

 2.11.2- Aparelho Extintor de Gás Carbônico (CO2) 

 Aparelho extintor com gás carbônico pressurizado em seu interior. Possui capacidade 
variável, a mais comum com 8 Kg. Seu alcance médio é de 2,5 m e o tempo de uso de 
aproximadamente 30 s. É eficiente no combate a incêndio classe B e C. Esse agente extintor 
é considerado limpo por não deixar resíduos e age principalmente por abafamento. 
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2.11.3- Aparelho Extintor de Pó Químico Seco (PQS) 

 
 É o aparelho extintor que contém pó químico seco pressurizado por um gás inerte. 
Sua capacidade varia, a mais comum é de 8 Kg. Seu alcance médio é de 5 m e sua duração 
de aproximadamente 20 s. É eficiente no combate a classe B e C, existe um tipo de PQS 
que também atua na classe A. Age principalmente por abafamento. 

   
 

2.11.4- Identificação  

A identificação do tipo de aparelho extintor poderá ser feita através do rótulo de 
identificação. Outra forma é através das partes do aparelho extintor que se diferenciam de 
acordo com o tipo de agente contido nele, por exemplo no de CO2 existe um difusor, no de 
AP o orifício de saída da água é reduzido em comparação com de PQS. 
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2.11.5 - Utilização  

 
 1º Identificar a classe de incêndio e escolher o aparelho extintor mais adequado; 
 2º Retirar o extintor do local que estiver acondicionado; 
 3º Retirar o lacre e o pino de segurança;   

4º Com o esguicho ou difusor voltado para o solo, realizar o teste; 
5º Aproximar-se do foco com o vento pelas costas e explorar o alcance do extintor 

como distância de segurança; 
6º Acionar o gatilho de forma contínua, na direção da base do fogo, com movimento 

de leque para que toda a área que queima seja atingida; 
7º Avançar na direção do foco à medida que ele reduz a intensidade. 
 

 
 

2.12- SISTEMA PREVENTIVO FIXO 

 
São dispositivos instalados em edificações, conforme o Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico (COSCIP), Decreto nº 897 de 21/09/1976. Abordaremos a seguir os 
principais componentes. 
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2.12.1- Reserva Técnica de Incêndio (RTI) 

 
 Quantidade de água reservada para uso exclusivo de sistema preventivo de combate 
a incêndio.  

 
 

2.12.2- Tubulação de Incêndio 

 
 Dutos destinados exclusivamente a condução de água para o combate a incêndio. 

 
 

2.12.3- Casa de Máquina de Incêndio (CMI) 

 
Local destinado ao sistema responsável pela pressurização da água para o combate 

a incêndio, onde fica localizada a bomba de incêndio. O sistema de acionamento da bomba 
é automático e independente do sistema elétrico de uso cotidiano da edificação. 
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2.12.4- Caixa de Incêndio 

Compartimento em que geralmente se localiza o hidrante, mangueira, esguicho e 
chave de mangueira. 

 
 

2.12.5- Hidrante de recalque  

 Hidrante localizado fora da edificação em local de fácil acesso às viaturas de combate 
a incêndio. Seu objetivo principal é a pressurização do sistema preventivo fixo. 
 

 
 

2.12.6- Rede de Chuveiros Automáticos do tipo “sprinkler” 

 Saídas de água na forma de chuveiros com bulbos termossensíveis, ou seja, com o 
aumento da temperatura são acionados. 
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2.12.7- Escada Enclausurada 

 As escadas enclausuradas são construídas em alvenaria e devem ser resistentes ao 
fogo por quatro horas, servindo a todos os andares. Devem possuir lances retos e 
patamares, além de corrimão. Suas portas de acesso devem ser do tipo corta fogo e devem 
permanecer fechadas para garantir uma rota de fuga com um nível de proteção. 

 
 

2.13- AÇÕES DE PREVENÇÃO E RESPOSTA AOS EVENTOS DE INCÊNDIOS 

 
 Ao identificar um foco de incêndio acione o Corpo de Bombeiros, através do telefone 

193; 
 Se for um princípio de incêndio, o aparelho extintor poderá ser utilizado para o 

combate, de acordo com a classe de incêndio e o agente extintor recomendado; 
 Não utilizar o elevador; 
 Se houver, utilizar a escada enclausurada para a evacuação; 
 No local com muita fumaça procurar ficar com o rosto próximo ao solo e se orientar 

pelas paredes utilizando o dorso da mão; 
 Não retirar a roupa do corpo; 
 Procurar sempre conhecer as rotas de fuga e saídas de emergência dos locais que 

você trabalha; 
 Participar das simulações de escape da edificação. 
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3 - PRIMEIROS SOCORROS 

3.1 - O QUE SÃO PRIMEIROS SOCORROS? 

Primeiros socorros são os cuidados iniciais que devem ser prestados a uma pessoa 
em situação de risco, ferida ou que tenha adoecido repentinamente até a chegada de uma 
ajuda profissional. Os procedimentos visam preservar a vida, aliviar o sofrimento e prevenir 
novas lesões ou doenças. Qualquer pessoa pode prestar os primeiros socorros em qualquer 
situação. 

O treinamento básico de primeiros socorros inclui o reconhecimento e a avaliação da 
cena e da vítima com a priorização da necessidade de primeiros socorros, além da aplicação 
do método de fornecimento de primeiros socorros que deve ser adequado à situação. Quem 
presta os primeiros socorros deve reconhecer suas limitações e procurar assistência médica 
profissional quando necessário. Esses procedimentos não substituem os profissionais 
médicos, enfermeiros nem técnicos. 
 

3.2 - ASPECTOS LEGAIS DOS PRIMEIROS SOCORROS 

 Segundo o Código Penal Brasileiro é dever de cada um prestar assistência quando 
algum necessitado ou acidentado pedir ajuda. 
 Conforme o Art. 135 do Código Penal Brasileiro (DECRETO-LEI Nº2.848, DE 7 DE 
DEZEMBRO DE 1940): 
 
“Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 
criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em 
grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: 
        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
        Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal 
de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.” 
 
 Após a leitura, depreende-se que mesmo que você não possua conhecimento ou que 
não se sinta preparado para ajudar no momento da emergência, no mínimo deve-se solicitar 
o socorro da autoridade pública, como por exemplo o Corpo de Bombeiros Militar ou o 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 
 

3.3 - SEGURANÇA DA CENA 

A avaliação da cena é a etapa na qual o socorrista deve observar cuidadosamente a 
segurança no local de sua atuação. Se houver risco na cena, a vítima só deverá ser 
abordada quando o risco for neutralizado. 

Os locais de emergência muitas vezes apresentam-se como inseguros, a sua 
segurança pessoal é a principal prioridade, antes mesmo da segurança de uma pessoa 
ferida. Colocar-se em perigo para ajudar alguém pode piorar a situação. 

 
Você deve se fazer algumas perguntas: 
 
a) A cena está segura? 

O socorrista precisa conhecer os possíveis riscos assim como as medidas a serem 
tomadas para a abordagem certa e segura da vítima. É preciso eliminar os agentes 
causadores de lesões ou agravos à saúde, tais como fogo, explosão, eletricidade, fumaça, 
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água, gases tóxicos, tráfego, desmoronamentos, ferragens cortantes, materiais perigosos 
etc. Caso o controle desta situação esteja fora de suas atribuições, peça apoio 
imediatamente como por exemplo: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, dentre 
outras. 

 
b) O que aconteceu e como aconteceu? 
 
O socorrista deve realizar uma avaliação física da cena, dos transeuntes, dos 

familiares e da vítima. Em muitas situações a vítima parece bem, o que nos leva a 
subestimar a sua gravidade. Mas se levarmos em consideração o motivo que causou o 
evento poderemos suspeitar de uma provável gravidade. 

 
 Além dessas perguntas, o socorrista deve buscar evitar o pânico e procurar, se 
possível, a colaboração de outras pessoas que se encontram no local. Por outro lado, deve 
afastar quaisquer tipos de curiosos que possam causar confusão e para que haja espaço 
suficiente para que você possa realizar os primeiros socorros. 
  

3.4 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 Ao aproximar-se da vítima, o socorrista deverá ter sempre em mente a sua própria 
segurança e utilizar equipamento de proteção individual (EPI), pois o contato direto com 
sangue, urina, fezes, saliva, pode causar vários danos à saúde. 
 O equipamento básico para proteção individual, buscando a biossegurança para o 
socorrista deve ser composto de luvas de procedimento, óculos de proteção e máscara 
facial. 
 Em caso de contato acidental com o sangue ou secreções da vítima, o socorrista 
deve proceder da forma a seguir: 
 

a) Se houver contato direto com a pele, lave-a com água corrente e sabão. Verifique se 

não há rachaduras, ressecamentos ou lesões no local. Caso haja, procure orientar-se 

buscando imediatamente uma unidade de saúde mais próxima.  

 
b) Se houver contato direto com os olhos ou mucosas, lave-os imediatamente com água 

corrente abundante e procure orientar-se buscando imediatamente uma unidade de 

saúde mais próxima.  

3.5 - SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

 3.5.1 - O que é o suporte básico de vida? 

 No Brasil, o mal súbito é conhecido como um problema de saúde inesperado,sendo 
responsável pela morte de milhares de pessoas por ano. As mortes acontecem, muitas 
vezes, porque os cuidados imediatos não foram realizados corretamente. Destaca-se que 
dominar o conhecimento acerca dos primeiros socorros é fundamental para salvar vidas. 
Podemos afirmar que o primeiro atendimento em caso de mal súbito possui dois objetivos: 
evitar o agravamento do quadro e manter a vítima em condições de sobrevida até a chegada 
do socorro especializado. Cabe ressaltar, que a situação mais grave de mal súbito é quando 
a vítima apresenta um colapso, com perda de consciência, e ausência dos sinais vitais, ou 
seja, entra em Parada Cardiorrespiratória (PCR). 
 O Suporte Básico de Vida (SBV) é o conjunto de medidas tomadas no atendimento a 
uma vítima em parada cardiorrespiratória (PCR), buscando a preservação dos sinais vitais e 
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à preservação da vida, evitando também o agravamento das lesões já existentes, até que 
uma equipe de profissionais de emergência possa transportá-la ao hospital e oferecer um 
tratamento definitivo. 
 

3.5.2- Emergência Cardiorrespiratória  

 É cessação da função de bombeamento cardíaco e a parada da oxigenação das 
células. 
 Quanto mais tempo uma vítima esteja em parada cardiorrespiratória (PCR), mais 
neurônios são lesionados, podendo ocasionar a morte. Desta forma, quanto mais rápido for 
o atendimento do socorrista, mais chances de recuperação do quadro clínico. 
 Grande parte das paradas cardiorrespiratórias em adultos é causada por alterações 
da atividade elétrica do coração chamada fibrilação ventricular. O tratamento indicado 
nessas situações é a desfibrilação, que se resume uma descarga elétrica aplicada no tórax 
da vítima, com o objetivo de retornar o coração ao ritmo normal. 
 

 3.5.2.1 - Cadeia de sobrevivência 

 
 A Cadeia ou corrente da sobrevivência  representa elos importantes na sequência do 
atendimento, onde cada um destes elos representa procedimentos fundamentais no 
processo de atendimento à parada cardiorrespiratória. As diretrizes atuais são baseadas na 
American Heart Association (AHA), instituição que emana procedimentos padrões para 
socorristas e profissionais da saúde com revisões a cada 05 (cinco) anos. 
 

 
Figura 1. Cadeia de sobrevivência AHA 

 

 3.5.2.2 - Avaliação da vítima – nível de consciência 

 
 Uma vez a cena considerada segura para você e para a vítima, além de todo o 
equipamento de proteção individual já vestido e colocado, buscando a biossegurança, 
chegou a hora de você avaliar as condições da vítima. 
 A primeira coisa a se fazer ao se aproximar da vítima é verificar o nível de consciência 
da mesma e se ela responde a você através de movimentos dos olhos, verbais ou 
musculares. É conhecido como sequência AVI (Alerta ou acordado, voz, inconsciente). 
 

 Aproxime-se pela lateral da vítima; 

 Segure-a pelos ombros; 

 Tente falar com a vítima. 
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 Caso a mesma não responda de alguma maneira, você deve considerar que no 
mínimo, ela está inconsciente. Imediatamente acione o serviço médico de emergência 
disponível (SAMU, Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros) e informe a situação da 
vítima, solicitando o apoio necessário. Caso a vítima também esteja sem respiração 
aparente (observar o movimento do tórax), além de acionar o serviço de emergência deverá 
tomar as medidas de reanimação cardiopulmonar (RCP) o quanto antes. 
 Caso possua alguém próximo a você solicite a ela que faça o contato, caso esteja 
sozinho utilize um telefone celular ou mais próximo por exemplo. Caso esteja sozinho e não 
dispor de um telefone celular, pode ser necessário sair para pedir ajuda. Retorne assim que 
possível. 
 Uma vez que os cuidados de primeiros socorros se iniciaram, permaneça com a 
vítima até a chegada de alguma autoridade que possa assumir o caso. Se você estiver 
sozinho(a). 
 

         3.5.2.3 - Manobras de reanimação cardiopulmonar 

 
 Após a constatação do nível de inconsciência, de ausência de respiração e após ter 
chamado o socorro de emergência, o socorrista irá iniciar as manobras de reanimação 
cardiopulmonar. 
         Utiliza-se como forma de facilitar o entendimento da sequência, a expressão “CABD”, 
onde: 
 
C – Compressões torácicas; 
A – Abertura de vias aéreas; 
B – Boa ventilação; 
D – Desfibrilação. 
 
       Conforme a última atualização dos protocolos emanados pela AHA, no ano de 2015, 
socorristas leigos sem treinamento devem fornecer RCP somente com as mãos, com ou 
sem orientação de um atendente, para adultos vítimas de PCR.  
 O socorrista deve continuar a RCP somente com compressão até a chegada de um 
Desfibrilador Externo Automático (DEA) ou de socorristas com treinamento adicional.  
      O socorrista deve continuar a RCP até a chegada e a preparação de um DEA para uso, 
ou até que os profissionais do SME assumam o cuidado da vítima ou que a vítima comece a 
se mover. 
 
 Logo, o socorrista deverá se posicionar na lateral (qualquer um dos lados da vitima) e: 
 
- Observar o ponto de compressão torácica que fica na altura mamilar ou da linha média do 
braço, no meio do tórax, sobre o osso esterno. Deverá fazer traçar uma linha imaginada com 
os dedos entre os mamilos e apoiar somente o calcanhar da mão no centro do tórax da 
vítima. As mãos estarão sobrepostas, entrelaçando os dedos e mantendo os braços 
esticados, usando o próprio peso do corpo para comprimir. 
 
- A vítima deve estar sobre uma superfície rígida. Desta forma, o socorrista ficará ajoelhado 
lateralmente na altura dos ombros da vítima. 
 
- As compressões sobre o tórax devem estar em uma frequência entre 100 a 120 
compressões por minuto e a profundidade delas devem estar entre 5 a 6 centímetros. 
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3.6 - EMERGÊNCIAS CLÍNICAS DIVERSAS 

3.6.1 - Obstrução das vias aéreas por corpo estranho 

 A obstrução impede a respiração normal de uma pessoa, podendo ser causada por 
objetos como restos alimentares, próteses dentárias e outros. 
 
 A obstrução pode ser de 2 (duas) maneiras, incompleta ou completa: 
 
 Na obstrução incompleta, ou parcial, a vítima consegue falar, apesar de estar 
bastante agitada. Procure acalmar a vítima e oriente a mesma a tossir. Caso não funcione, a 
vítima deverá ser encaminhada a um serviço médico de emergência. Jamais bata nas costas 
da vítima, pode causar a movimentação do corpo estranho e ocasionar uma obstrução 
completa desta vez. 
 
 Na obstrução completa, a vítima não consegue falar e a pele pode apresentar-se 
azulada (cianose), com um reflexo típico de levar as mãos sobre o pescoço. 
 
 O socorrista deverá acalmar a vítima, se posicionar por trás da mesma e colocar 
uma das mãos com o punho fechado e polegar voltado para dentro, em cima da região do 
abdome da vítima (acima da cicatriz umbilical), complementando com a outra mão por cima 
da primeira, para fornecer apoio. 
 
 Na posição conquistada, deverá realizar compressões sobre o abdome para dentro 
e para cima, até que ocorra a desobstrução. 
 
 Caso a vítima torne-se inconsciente o socorrista deverá efetuar manobras de 
compressão recomendadas para reanimação cardiopulmonar, observando as vias aéreas. 
 

 
Figura 2. Desobstrução das vias aéreas 

 

3.6.2 - CONVULSÕES  

 A convulsão nada mais é do que uma atividade nos músculos anormal, devido a 
alguma atividade anormal do cérebro. Pode ocorrer também alterações de comportamento 
ou até mesmo a inconsciência. 
 A convulsão pode ter origem em diversas causas, como a febre alta, overdose, 
abstinência alcoólica, lesões cerebrais, sendo a mais comum a epilepsia. Em geral elas 
possuem curta duração, cessando de maneira espontânea sem a necessidade de 
medicação. 
 A convulsão é uma manifestação de que a atividade cerebral está em desajuste. É 
uma resposta a uma descarga elétrica anormal no cérebro. Uma parte dos pacientes que 
apresentam a convulsão jamais voltará a apresentá-la, enquanto o outro grupo continuará a 
apresentá-las repetidamente.  
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 Ela se divide em 2 (duas) fases: 
 

 Fase tônica: Geralmente duram poucos segundos. A vítima perde a consciência, 

contração muscular contínua inclusive do abdome, causando a saída do ar pela laringe que 

está fechada, ocasionando um grito. 

 

 Fase clônica: Geralmente duram em torno de 30 segundos a 1 minuto. Alternam-se 

contrações e relaxamentos musculares, podendo haver parada respiratória, perda do 

controle esfincteriano (eliminação descontrolada de fezes e urina) e salivação excessiva. 

 
Após o término das convulsões, a vítima comumente se apresenta sonolenta e 

desorientada, o que pode durar alguns minutos. 
 
A conduta do socorrista deve-se pautar: 
 
- Avaliação do cenário; 
- Solicitar o suporte médico de emergência necessário; 
- Usar EPI (biossegurança) antes de entrar em contato com a vítima; 
- Afastar do corpo da vítima quaisquer objetos que possam machucá-la; 
- Impedir que a cabeça da vítima bata com violência contra o chão; 
- Jamais tentar introduzir mãos ou qualquer objeto na boca da vítima; 
- Não conter a vítima, devendo apenas proteger os membros de objetos que estejam 

ao seu redor; 
- Após a crise convulsiva propriamente dita, colocar a vítima lateralizada, na posição 

lateral de segurança (PLS). 

                                Figura 3. Posição Lateral de Segurança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

BIBLIOGRAFIA 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. Qual é a diferença entre atendimento de urgência e  
emergência? Disponível em: 
<http://www.ans.gov.br/aans/index.php?option=com_centraldeatendimento&view=pergunta&
resposta=14&historico=16656179> Acesso em 10 maio de 2018; 
 
AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques das Diretrizes da AHA 2015 para RCP e 
ACE. EUA, 2015. Emergency Cardiovascular Care Programs, 2010. Disponível em: 
<https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-
Highlights-Portuguese.pdf> Acesso em 18 de junho de 2018; 
 
BLOG DO PEDLOWSKI. Acesso em dia 21 de maio de 2018; 
 
BRASIL, Lei nº 11.935 de 11 de maio de 2009; 
 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual Básico de 
Bombeiro Militar. Vol 03. Rio de Janeiro, 2017; 
 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Manual Básico de 
Atendimento Pré-hospitalar. 2ª edição. Rio de Janeiro, 2017; 
 
CRIANÇA SEGURA. Disponível em: <http://criancasegura.org.br> Acesso em 18 de maio de 
2018; 

 

MINISTÉRIO DA SAUDE. Quando chamar o SAMU 192. Disponível em: 
<http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/quando-chamar-o-samu-192> 
Acesso em: 10 de maio de 2018; 
  
SOBRASA. A distância de um braço. Disponível em: <http://www.sobrasa.org/a-distancia-
de-um-braco-mantenha-seu-filho-seguro/>  Acesso em 30 de maio de 2018. 
 

 

http://www.ans.gov.br/aans/index.php?option=com_centraldeatendimento&view=pergunta&resposta=14&historico=16656179
http://www.ans.gov.br/aans/index.php?option=com_centraldeatendimento&view=pergunta&resposta=14&historico=16656179
http://www.ans.gov.br/aans/index.php?option=com_centraldeatendimento&view=pergunta&resposta=14&historico=16656179
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf
http://criancasegura.org.br/
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/samu/quando-chamar-o-samu-192
http://www.sobrasa.org/a-distancia-de-um-braco-mantenha-seu-filho-seguro/
http://www.sobrasa.org/a-distancia-de-um-braco-mantenha-seu-filho-seguro/

