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Este trabalho tem como objetivo de-
monstrar os riscos envolvidos nas ati-
vidades de resgate em altura (urbano e 
industrial), a importância do gerencia-
mento das ações focadas na capacita-
ção constante dos resgatistas, da análi-
se de risco da situação e dos cuidados 
iniciais para estabilização da vítima e 

Resgate em altura 
◗ Complexidade da atividade 
exige o gerenciamento dos riscos
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da confecção de planos de resgate em 
ambientes verticais.

Os profissionais envolvidos em ati-
vidades de gerenciamento de emergên-
cias em altura devem estar cada vez 
mais preparados e capacitados, a fim 
de proporcionar um bom resgate, man-
tendo a sua segurança, de sua equipe e 
da vítima. Conhecer sobre os perigos e 
riscos de um ambiente vertical, os efei-
tos de uma suspensão inerte e sobre as 
possíveis lesões geradas pela força de 
impacto de uma queda, é indispensável 
no gerenciamento dos resgates.

Ainda neste tema está o estudo dos 
perigos ambientais de cada local de 
emergência, seus efeitos e as medidas 

de controle. Cabe ao empregador dis-
ponibilizar equipes de resgate em altura 
devidamente capacitadas, atualizadas, 
com aptidão física e mental, conhece-
dora das atividades e com recursos ne-
cessários para a intervenção.

Entre os objetivos deste trabalho es-
tá analisar as etapas no gerenciamento 
de risco e a implementação de medidas 
de segurança a serem seguidas para ob-
tenção de êxito durante um resgate em 
altura. Também analisar os requisitos 
para a aptidão e capacitação de profis-
sionais de resgate, a necessidade de re-
ciclagem, programas de simulados de 
emergência e a eficácia durante a atu-
ação na emergência. Ainda, verificar 
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tado nas interações em meios urbanos 
e industriais de trabalho. O trabalho em 
altura no Brasil é definido e regulamen-
tado na Norma Regulamentadora nº 35 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 
De acordo com a legislação nacional 
considera-se trabalho em altura toda 
atividade realizada acima de 2 m em 
relação ao piso inferior e na qual exis-
ta o risco de queda. Atividades execu-
tadas em planos verticais apresentam, 
portanto, uma quantidade significativa 
de perigos que necessitam de análise. 
O gerenciamento dos riscos culmina-
rá no planejamento e na atuação eficaz 
de um serviço de resgate profissional.

De acordo com a NBR ISO 31000 
a gestão de risco é definida como as 
atividades coordenadas para dirigir e 
controlar uma organização no que se 
refere a riscos. Ainda na referida nor-
ma, temos o risco definido como uma 
combinação das consequências de um 
evento e a probabilidade de ocorrência 
associada. Sendo assim, a exposição a 
um determinado perigo, sem as devi-
das medidas de controle e o efetivo 
gerenciamento, apresenta um poten-
cial maior de exposição a situações e 
agentes de risco e tal exposição estará 
associada às consequências.

Equipes de resgate estão constante-
mente expostas aos perigos advindos 
da altura e do ambiente, uma vez que 
a necessidade de sua atuação é resul-
tado de alguma situação que fugiu do 
controle e, portanto, houve abertura 
para interação com agentes de risco. 
As ações de uma equipe devem estar 
pautadas em ações planejadas e coor-
denadas. De acordo com Moacyr Du-
arte, a análise de risco e o controle de 
emergências em meios industriais de-
vem estar focados no desempenho dos 
componentes da equipe, na integra-
ção dos mesmos aos projetos da plan-
ta industrial, na dinâmica dos proces-
sos, nos subsistemas de controle, no 
lay out da planta e nos procedimentos 
operacionais.

O embasamento dos planos de res-
gate deve estar ligado às situações já 
identificadas previamente. Segundo Jon 
Redondo é necessário detectar, avaliar 
e atuar sobre os riscos nos ambien-
tes laborais existentes, tanto aqueles 
que podem causar um acidente, como 
aqueles que podem desenvolver doen-
ças profissionais. 

A NBR ISO 31000 trata a análise de 
risco como um processo de compre-
ender e determinar o nível de risco. 
A equipe de resgate ao planejar suas 
ações e determinar suas possíveis ex-
posições deve então buscar pela deter-
minação dos possíveis perigos e quais 
as consequências. Determinar o peri-
go é o princípio de toda análise e de 
todo gerenciamento. De acordo com 
a Norma Britânica BS 8800 o perigo 
é definido como uma fonte ou situa-
ção com potencial de causar danos em 
termos de ferimentos humanos, pro-
blemas de saúde, danos à propriedade, 
ao ambiente ou uma combinação disto. 
Sendo assim, é fundamental o levanta-
mento inicial dos perigos referentes às 
atividades de resgate em altura.

IDENTIFICAÇÃO 
O processo de identificação dos peri-

gos requer conhecimento e experiência 
sobre a atividade e/ou sobre a área a ser 
investigada. O levantamento dos peri-
gos deve estar sob responsabilidade de 
um grupo de pessoas e não focado ape-
nas em uma única pessoa. Deve existir 
um consenso no momento da qualifica-
ção dos agentes perigosos, para que os 
resultados esperados sejam alcançados. 
Os agentes perigosos estão separados 
em grandes grupos de acordo com suas 
características, sendo eles: os químicos, 
os físicos, os biológicos, os mecânicos 
e os ergonômicos. A segmentação em 
grandes grupos facilita a análise prévia 
e consequentemente influencia no pla-
nejamento e na tomada de decisões. A 
Norma Regulamentadora nº 9 identifi-
ca o perigo como agentes ambientais e 
os separa apenas em químicos, físicos 
e biológicos. Já a Norma Regulamen-
tadora nº 5, além dos três agentes já 
citados anteriormente, também orien-
ta quanto à identificação dos agentes 
mecânicos e ergonômicos.

A identificação dos perigos passa por 
fases dinâmicas, pois as situações po-
dem mudar, assim como a intensidade 
ou concentração do agente de risco. 
As técnicas utilizadas na identificação 
dos perigos podem ser: listas de verifi-
cação, análises preliminares de perigos, 
análise de riscos operacionais (HazOp), 
entre outras. Cada técnica é utilizada 
de acordo com o resultado esperado e 
a complexidade do que se deseja ana-
lisar. De acordo com Redondo, a re-

os impactos e efeitos para a vítima de 
acordo com as ações tomadas em um 
atendimento e determinar as importan-
tes etapas na confecção de um planeja-
mento de resgate em altura.

CENÁRIO
Assim como outros tipos de emer-

gência, o resgate em altura também ne-
cessita de gerenciamento, de liderança, 
pessoas e do cumprimento de fases fun-
damentais para que exista segurança e 
sucesso nas ações. 

O resgate em altura pode ocorrer em 
cenários simples, com exigência de pou-
co tempo para execução e poucas pes-
soas, mas pode também, de acordo com 
a situação, exigir estratégias complexas, 
envolvimento de muitas pessoas, horas 
ou dias de execução e um comando efi-
caz das técnicas empregadas.

As emergências em altura podem en-
volver múltiplas vítimas e cenários de 
risco tanto para a(s) vítima(s) como pa-
ra os resgatistas. Os riscos são pertinen-
tes aos perigos presentes no ambiente. 
O estudo destes riscos, a percepção do 
ambiente e a determinação das medidas 
de mitigação serão fundamentais para a 
segurança da equipe, da vítima e o su-
cesso do resgate.

Cenários complexos exigem o plane-
jamento das ações, levantamento dos 
equipamentos necessários, das melho-
res técnicas a serem empregadas e a 
instituição de um sistema de comando 
das operações. Cenários simples, pro-
vavelmente, não exigirão a mesma ro-
bustez, mas não estarão isentos de eta-
pas semelhantes.

No resgate em altura não se pode es-
quecer a necessidade de preparo das 
pessoas que irão gerenciar e operar du-
rante a emergência. A qualificação e reci-
clagem destes profissionais é um ponto 
fundamental para o êxito das operações. 
Programas de treinamento, reciclagens 
e simulados de emergência devem fazer 
parte da rotina da equipe. Os estados fí-
sico e mental devem também ser traba-
lhados para os profissionais de resgate.

Independente do cenário e ativida-
de, a vítima necessitará da intervenção 
de pessoas preparadas e que trabalhem 
dentro de um sistema planejado e de-
vidamente gerenciado.

GERENCIAMENTO
O foco deste estudo está fundamen-
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alização de trabalhos em ambientes 
verticais pode gerar situações súbitas 
e inesperadas e que podem ter como 
consequência perigos para a equipe 
de trabalho. O gerenciamento de ris-
co busca administrar as possibilidades 
de falhas e trabalha para que elas não 
aconteçam. A qualificação dos agentes 
de risco por grupo de perigos está, de 
forma sucinta, identificada conforme 
Portaria n° 25 do MTE. 

O levantamento inicial dos agentes 
perigosos deve partir de perguntas so-
bre o local, a atividade, as máquinas, os 
equipamentos e as pessoas envolvidas. 
De acordo com o manual da Cetesb 
(Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo), a identificação dos perigos 
consiste na aplicação de técnicas estru-
turadas para a identificação de possí-
veis sequências de eventos, buscando 
o diagnóstico e a definição de hipóte-
ses acidentais.

A metodologia de lista de verificação 
pode ser o primeiro levantamento so-
bre o que está presente e o que pode 
estar faltando no cenário do resgate. O 
estabelecimento de um padrão de per-
guntas é importante para que o usuário 
identifique um padrão de resposta. As 
perguntas devem ser direcionadas para 
que sempre encontrem uma única res-
posta, ou seja, sim ou não. Quando as 
respostas encontrarem sempre o mes-
mo padrão significa que o ambiente 
está controlado e as medidas já foram 
estabelecidas. Quando uma resposta 
fugir do padrão pré-estabelecido, sig-

nifica que alguma ação deve ser toma-
da. O emprego de listas de verificação 
pretende determinar, com antecedên-
cia, a ocorrência de desvios. 

Para uma equipe de resgate, os des-
vios podem estar em seus equipamen-
tos, nos equipamentos das vítimas, no 
ambiente, nos pontos de ancoragem, 
nas estruturas, nas técnicas, etc. Os des-
vios podem estar também relacionados 
com a falta de controle de energias pe-
rigosas, a falta de isolamento do local 
e a presença de pessoas não autoriza-
das. Para Redondo, os riscos também 
podem estar associados à queda de fer-
ramentas, feridas produzidas por mate-
rial cortante, queimaduras por produtos 
químicos, entre outros.

A identificação dos perigos, o co-
nhecimento de seus possíveis efeitos, 
a determinação das causas (desvios) e 
o estabelecimento antecipado das me-
didas de controle podem determinar 
o sucesso de um resgate. O plano de 
resgate deve surgir de uma análise de 
risco criteriosa.

CONTROLE 
A determinação das medidas de con-

trole e segurança são elencadas de acor-
do com os possíveis cenários de risco. 
As vulnerabilidades as quais a equipe 
pode estar exposta devem ser identifi-
cadas e, desta forma, haverá o estabe-
lecimento do controle. A Norma Regu-
lamentadora nº 6 determina que cabe 
ao empregador prover os equipamentos 
de proteção individual de acordo com 

o risco identificado. Entretanto, em si-
tuações de resgate em altura, não são 
apenas as medidas pessoais que garan-
tirão a segurança da equipe. Para Delfín 
Delgado de nada servirá socorrer um 
operário de um guindaste se isto cus-
tar a vida de um bombeiro (resgatista). 
As medidas de controle devem então, 
ser implementadas de forma que a se-
gurança do resgatista esteja acima ou 
no mínimo igual às da vítima.

Os conceitos de segurança estabe-
lecidos em resgate devem ser super-
dimensionados. Os equipamentos, os 
sistemas montados e a quantidade de 
pessoas. Trabalhar com serviços de res-
gates em altura requer a previsão do 
imprevisto. Segundo Delgado, o con-
ceito de redundância se refere também 
ao uso de materiais mais resistentes do 
que os usados em trabalhos convencio-
nais. Além disto, ainda de acordo com 
Delgado, a redundância na montagem 
de sistemas de resgate é muito impor-
tante para garantir segurança das ações.

O gerenciamento de segurança da 
equipe de resgate deve considerar os 
equipamentos de proteção individual, 
sistemas coletivos de segurança, o lo-
cal onde os sistemas serão montados, 
o tipo de sistema de resgate que será 
montado, o tempo disponível para as 
ações, as habilidades técnicas da equi-
pe, o nível de formação dos profissio-
nais, os aspectos físicos e mentais dos 
resgatistas e o conhecimento prévio das 
técnicas aplicadas.

PERIGOS
O ambiente do resgate pode propor-

cionar diferentes tipos de perigos e a 
falha em sua identificação pode trazer 
consequências severas para a equipe 
de resgate e para a vítima. Os perigos 
do ambiente podem estar relacionados 
principalmente com agentes químicos, 
físicos e biológicos, entretanto, alguns 
agentes mecânicos podem gerar ris-
cos a serem considerados pela equipe 
de resgate. Superfícies aquecidas, cor-
tantes, abrasivas e perfurantes podem 
machucar pessoas e deteriorar equipa-
mentos. Energias perigosas podem le-
var a choque elétrico, movimentação 
indevida de equipamentos, explosão de 
sistemas pressurizados, vazamento de 
produtos químicos entre outras situa-
ções que devem ser contempladas em 
plano de resgate.
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No resgate em altura não se pode esquecer 
a necessidade de preparo das pessoas que 
irão gerenciar e operar durante a emergência
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SISTEMA DE RESGATE
A decisão pelo tipo de sistema de res-

gate deve ser tomada de acordo com o 
tipo de emergência, do local, situação 
da vítima e de acordo com o estabele-
cido no planejamento prévio. Algumas 
variáveis devem ser interpretadas pela 
equipe na tomada de decisão: o uso de 
cordas, compatibilidade de materiais 
construtivos, a escolha do ponto de 
ancoragem, a quantidade de material 
necessário, a altura e a distância a ser 
vencida, a previsão de um sistema de 
redundância, etc. 

HABILIDADES
A capacitação, o desempenho mental e 

físico e as habilidades presentes no per-
fil de um profissional de resgate serão 
cruciais para o sucesso na emergência. 
Aspectos relacionados com capacidade 
física e mental devem ser tratados com 
antecedência e necessitam de acompa-
nhamento médico a fim de determinar 
as melhores condições para um profis-
sional de resgate. Sob estresse, mesmo 
o mais bem preparado (do ponto de vis-
ta médico), está sujeito a não estar apto 
para atuar. Cabe ao líder da equipe ge-
renciar estas situações e conseguir apro-
veitar as qualidades de seus integrantes.

PLANO 
Conforme a Norma Regulamentado-

ra nº 35 todo trabalho em altura neces-
sita de um procedimento de trabalho e 
de um planejamento do resgate. A ela-
boração de um plano e o conhecimen-
to deste plano, pela equipe de resgate, 

será fundamental no gerenciamento da 
emergência. De acordo com Christian 
Camara, Jussara J. Nery, Tiago Santos 
e Marcelo Cyrillo Vazzoler, muitas ve-
zes, as situações em um resgate em al-
tura são inesperadas e desconhecidas 
e, assim, o resgatista pode enfrentar 
circunstâncias de elevado estresse físi-
co e mental. Uma forma de amenizar 
a ocorrência deste tipo de situação é a 
avaliação prévia dos cenários de risco e 
a tomada de decisões antecipadas para 
manter um ambiente de trabalho verti-
cal dentro de um alto padrão de segu-
rança e na ocorrência de um acidente, 
este possa ser minimizado com rapidez 
e com poucos esforços aplicados. Sen-
do assim, o gerenciamento do resgate 
deve ser aplicado antes da ocorrência 
e não só depois que o acidente acon-
tece. A aplicação de planos de resgate 
em altura está determinada também 
em normas técnicas da ABNT (Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas). 
De acordo com a Norma Técnica nº 
15.595, cada tipo de trabalho em altura, 
envolvendo o acesso por cordas, deve 
existir um plano de resgate individual 
e este plano de resgate deve estar pre-
sente nos procedimentos de trabalho. 

Por meio dos planos de resgate os 
profissionais saberão como agir no mo-
mento da emergência, quais os passos 
a serem seguidos, quais as técnicas a 
serem aplicadas, o número de pessoas 
que devem estar envolvidas, formas de 
comunicação, etc.

De acordo com Jim Hutter, um pla-
no de resgate deve ser simples, seguro e 

projetado para atender às necessidades 
específicas de uma organização. Deve 
incluir técnicas simples e eficientes e 
deve alcançar os objetivos ao qual se 
destina. Desta forma, é possível com-
preender que um plano de resgate po-
de até partir de uma essência genérica, 
como uma normativa, mas cada plano 
de resgate deve atender situações espe-
cíficas, técnicas e até mesmo o número 
de pessoas envolvidas. Para Elie Daher 
et al., um plano de emergência também 
deve ser preparado formalmente para 
cada tipo de unidade, embarcação, etc. 
As especificidades de cada local, cada 
atividade, equipamentos, pessoas en-
volvidas e cenários de risco é que irão 
definir de forma individual como cada 
resgate deverá ser dirigido.

A complexidade da equipe de resgate 
estará então definida de acordo com a 
complexidade do trabalho a ser reali-
zado, podendo inclusive, haver o con-
senso de que apenas uma pessoa po-
derá realizar a retirada de uma vítima 
em altura, como colocado por Hutter. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
De acordo com a Norma Regula-

mentadora nº 35 cabe ao empregador 
se responsabilizar pela disponibilização 
de uma equipe de resgate para trabalhos 
em altura. Uma situação que não é tra-
tada de forma clara é sobre o número 
de pessoas necessárias para a compo-
sição da equipe e qual o tipo de capa-
citação os resgatistas devem possuir. A 
Norma Regulamentadora nº 35 deter-
mina que os membros devem possuir 



Emergência JANEIRO / 201946

ARTIGO
aptidão física e mental para exercerem 
suas atividades e devem ser capacitados 
na prestação de primeiros socorros e 
na execução de resgates. O currículo 
mínimo de formação não está definido 
nesta normativa.

O tipo de serviço, as especificidades 
do local e a quantidade de pessoas en-
volvidas no trabalho podem ser um re-
ferencial na determinação das melhores 
técnicas a serem empregadas e assim 
buscar por níveis mínimos de capacita-
ção. As habilidades que o profissional de 
resgate deve apresentar não devem estar 
ligadas apenas às técnicas no manuseio 
de equipamentos e materiais, mas de-
vem também estar focadas na solução 
de problemas, no controle emocional, 
na aptidão física e no conhecimento de 
primeiros socorros, a fim de garantir a 
estabilização da vítima, o não agravo da 
situação e a capacidade de manter a ví-
tima viva. De acordo com a Federação 
Francesa de Espeleologia e o Espeleo 
Socorro Francês, o resgatista necessita 
de capacidade de adaptação que será 
resultado do perfeito domínio das téc-
nicas de resgate. Trata ainda que o res-
gatista deve estar sempre pronto para 
intervir o mais rápido possível.

Ciente de que a fase de treinamentos 
é essencial para a formação dos res-
gatistas e para o sucesso durante suas 
ações, é necessário então determinar 
programas mínimos de aprendizado 
para que os profissionais desenvolvam 
habilidades necessárias na atuação nos 
resgates. A NBR 14.276 da ABNT, es-
tipula assuntos a serem tratados na for-
mação de membros de brigadas de in-
cêndio como a capacitação em técnicas 
de salvamento e resgate em ambientes 
verticais. A norma americana NFPA 
1006 (2017) coloca que as atividades de 
resgate técnico são perigosas e, portan-
to, o profissional de resgate deve tam-
bém seguir normas e regulamentos de 
segurança. Esta norma determina tam-
bém que antes da capacitação e inser-
ção de uma pessoa em um ambiente de 
resgate técnico é necessário estipular 
requisitos inerentes à idade da pessoa, 
capacidade física, exigências médicas, 
nível de educação mínimo e exigências 
mínimas de treinamento de acordo com 
o nível de atuação do profissional. Pa-
ra Eduardo José Slomp Aguiar, o res-
gatista é a principal peça em um resga-
te vertical e a chave para o sucesso na 

so por cordas e as técnicas de resgate 
a serem aplicadas dentro das próprias 
equipes de trabalhos em alpinismo in-
dustrial. De acordo com esta norma, 
a formação mínima é de 40 horas, na 
qual o profissional adquire experiência 
para realizar resgates simples em corda 
e participar de outros tipos de resgates 
sempre sob supervisão de um profis-
sional de nível superior. Para Loui H 
McCurley o treinamento inicial deve 
ser no mínimo de 40 horas e as recicla-
gens devem ser trimestrais com cargas 
horárias entre 8 e 16 horas.

Não encontramos, então, até o mo-
mento, uma referência técnica ou legis-
lação que defina, no Brasil, conteúdos 
programáticos e cargas horárias de trei-
namento para a formação e constante 
reciclagem dos profissionais que atuam 
em atividades de resgate vertical. 

Independentemente do tipo de ori-
gem do profissional de resgate ou do 
tipo de qualificação que recebeu, alguns 
itens são fundamentais e deve existir 
um consenso nas habilidades e conhe-
cimentos a serem adquiridos. Cabe, 
por enquanto, ao empregador definir 
em seus procedimentos as exigências 
a serem adotadas.

TEMPO DE RESPOSTA 
Uma equipe dedicada exclusivamen-

te para resgate dentro de ambientes de 
trabalho é uma realidade de poucas em-
presas no país. Grande parte dos even-
tos de emergência são controlados por 
equipes públicas e externas, como no 
caso das corporações de Bombeiros Mi-
litares. De acordo com o tipo de emer-
gência e o trauma sofrido pela vítima, o 
tempo de resposta e a aplicação das me-
lhores técnicas de resgate, poderão fazer 
a diferença entre a vida ou a morte de 
quem necessita de ajuda. Considerando 
a situação clínica da vítima, o resgate de-
ve ser feito o mais rápido possível, res-
peitando é claro os princípios de segu-
rança para a equipe e para a vítima. De 
acordo com Aguiar, quanto mais cedo o 
acesso e a retirada da vítima da situação 
de risco, mais cedo será iniciado o trata-
mento. Normas de segurança da OSHA 
(Occupational Safety and Health Administra-
tion) definem que, emergências que en-
volvam riscos à vida, o tempo aceitável 
para iniciar os primeiros socorros é de 
três a quatro minutos. Tempo definido 
como o da legislação americana dificil-

operação é uma pessoa bem formada 
e bem treinada. O autor ainda coloca 
que não se deve buscar por uma fór-
mula exata para os resgatistas, pois di-
ferentes habilidades podem ser usadas 
em diferentes situações.

A formação de um resgatista deve 
considerar então o conhecimento nas 
técnicas de resgate, no uso dos equi-
pamentos, na seleção do material, na 
escolha de pontos de ancoragem, nas 
habilidades de primeiros socorros, no 
trabalho em equipe, no gerenciamento 
de crises, análise dos riscos e vulnerabi-
lidades, além, é claro, na capacidade psi-
cológica de trabalhar em situações de 
estresse. Segundo Delgado, a formação 
em uma equipe de resgate de bombei-
ros é o aspecto mais importante. O en-
sinamento deve ser amplo, exaustivo e 
contemplar todos os possíveis cenários 
de atuação. O autor ainda pontua que 
a capacitação deve ser teórica e prática 
sendo necessário possuir uma forma-
ção básica e uma formação contínua.

Outro aspecto, em relação à capaci-
tação dos profissionais de resgate verti-
cal, além dos conteúdos programáticos, 
está associado ao tempo de capacitação 
e à periodicidade de reciclagens. Esta 
abordagem não é clara e tão pouco de-
finida nos regulamentos de segurança 
existentes no Brasil. Existem cursos de 
capacitação elaborados por empresas 
particulares e por corporações públi-
cas de salvamento, os quais a grande 
maioria são subsidiados por normati-
vas europeias e ou americanas. 

A definição de níveis de capacitação, 
conteúdos programáticos e cargas ho-
rárias mínimas são fundamentais para 
a padronização da atuação destes pro-
fissionais. Segundo a Instrução Técnica 
nº 17 do CBPMESP (Corpo de Bom-
beiros da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo), os programas de formação 
de Brigadas de Emergência, de acordo 
com os riscos da empresa, podem pos-
suir cargas horárias de 4h, 8h, e 24h e as 
reciclagens anuais com a mesma carga 
horária. Entretanto, não são capacita-
ções específicas para resgate em altu-
ra. Para Delgado, a formação mínima 
de um profissional de resgate vertical 
deve possuir, no mínimo, 40 horas e a 
reciclagem deve ser anual com carga 
horária de 24 horas. A NBR 15.475 da 
ABNT trata dos diferentes níveis de 
qualificação do profissional de aces-



Emergência 47JANEIRO / 2019

ARTIGO
mente ocorrerá se a equipe não estiver 
no local do trabalho e à disposição dos 
trabalhadores.

O tempo de resposta reduzido em um 
resgate vertical necessita de um conjun-
to de fatores e elementos. A agilidade 
em iniciar as manobras de resgate, al-
cançar a vítima e administrar os primei-
ros socorros é essencial para o sucesso 
das ações dos profissionais de resgate. 
Os tempos utilizados para resgates em 
altura podem ser reduzidos de acordo 
com o planejamento. Se os cenários de 
risco estiverem bem definidos, a equipe 
de resgate pode se antecipar montan-
do sistemas prévios para a emergência 
e assim não depender da corrida con-
tra o tempo. Cada instante gasto em 
um resgate é precioso e o bom geren-
ciamento das ações deve se basear no 
tratamento deste item. 

SIMULADOS
De acordo com McCurley, o treina-

mento é uma necessidade contínua e 
não deve ser apenas o inicial. As recicla-
gens devem propor a revisão dos con-
ceitos, análise das habilidades e deve 
propor também exercícios simulados. 
Segundo Aguiar, realizar simulados é 
uma alternativa para tornar os treina-
mentos de reciclagem mais atrativos e 
eficazes. Uma vez que um bom profis-
sional de resgate não se formará ape-
nas com um curso inicial e que as reci-
clagens periódicas são necessárias para 
o desenvolvimento das habilidades, a 
execução de simulados de emergência é 
importante para que se coloque à prova 
as capacidades individuais e em grupo 
de solucionar problemas e atender da 
melhor forma cenários de emergência. 
Delgado coloca que a aquisição de des-
treza, prática e experiência podem ser 
por meio das reciclagens periódicas, 
sendo estas reciclagens também com 
simulados. A Norma Regulamentado-
ra nº 33 determina que as equipes de 
resgate executem simulados periódicos 
em todos os cenários de risco em espa-
ços confinados.

Os cenários propostos para execução 
de simulados devem estar baseados em 
análises de risco confeccionadas den-
tro da realidade de cada empresa. Con-
forme Duarte, a manutenção do nível 
adequado do controle de emergência, 
depende da implementação de diver-
sos programas de treinamentos. Estes 

treinamentos incluem simulados de 
emergência e para Duarte são classifi-
cados como treinamentos táticos para 
controle de emergência. Ainda para o 
autor, os simulados têm como alguns 
objetivos: avaliar a consistência da es-
trutura de planejamento de emergên-
cia, avaliar integração entre as equipes, 
exercitar o sistema de comunicação e 
verificar os tempos de resposta e atua-
ção das equipes.

Treinamentos de técnicas isoladas e 
em locais já conhecidos periódicos são 
importantes para a prática constante e 
aprimoramento profissional, mas po-
dem se tornar maçantes e sem desa-
fios. Para Aguiar, treinar as mesmas 
técnicas e no mesmo lugar pode ser 
enfadonho e uma das soluções é trei-

nar em locais onde a emergência real-
mente pode acontecer. O treinamento 
por meio de simulados de emergência 
promove, além da prática de técnicas, 
a inserção do resgatista em um contex-
to psicológico de provação. Estimular 
cenários surpresas e em locais pouco 
conhecidos pode trazer à tona dificul-
dades em lidar com situações simples, 
devido a vulnerabilidades na parte men-
tal do resgatista.

A interação em ambientes simula-
dos, com situações problemáticas, po-
de então ser positiva na identificação 
de desvios da parte emocional e, assim, 
promover gerenciamento destas vulne-
rabilidades. A prática de exercícios si-
mulados de emergências em altura, por 
parte de equipes de resgate vertical, é 
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O treinamento é uma necessidade contínua 
e não deve ser apenas o inicial
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extremamente importante para a conti-
nuidade na formação dos profissionais 
envolvidos e no constante desenvolvi-
mento das habilidades necessárias para 
salvar vítimas.

PRIMEIROS SOCORROS
A obrigatoriedade de conhecimento 

em primeiros socorros para o resgatista 
em ambiente vertical está estipulada na 
Norma Regulamentadora nº 35. Partin-
do do princípio que um resgate em altu-
ra só será necessário quando existirem 
vítimas, é natural relacionar que estas, 
possivelmente, precisarão de cuidados 
antes que sejam entregues às equipes 
profissionais de socorro médico. Segun-
do o manual do NAEMT (National Asso-
ciation of  Emergency Medical Technicians), o 
PHTLS (2013) (PreHospital Trauma Life 
Support), a queda de altura é considera-
da uma emergência traumática contusa, 
na qual existe grande transferência de 
energia para a vítima após a desacelera-
ção da queda e, portanto, necessita de 
avaliação cuidadosa e quanto à estabili-
zação da vítima.

Deixar de atender uma vítima de que-
da de altura ou atendê-la de forma in-
correta pode resultar em riscos graves, 
inclusive sua própria morte. O atendi-
mento correto está relacionado ao tem-
po de resposta, avaliação do estado da 
vítima e os primeiros cuidados com a 
estabilização. De acordo com Michael 
Bradshaw, vítimas suspensas em altura 
por cinturões necessitam de resgate rá-
pido e cuidados adequados, caso con-
trário podem morrer em pouco tempo. 
Bradshaw ainda coloca que se as ma-
nobras não forem bem administradas, 
a vítima pode vir a falecer logo após o 
resgate.

A queda em altura pode ter como re-
sultado diferentes tipos de lesões e ca-
be aos atendentes desta emergência as 
identificarem o mais rápido possível. 
De acordo com o manual do PHTLS, 
vítimas de queda de altura podem apre-
sentar lesões de múltiplos impactos. Os 
fatores importantes para determinar a 
gravidade da lesão estão associados à 
altura da queda, superfície na qual caiu 
e a parte do corpo atingida.

Para Ana Paula Quilici e Sérgio Ti-
merman, antes de abordar a vítima, o 
socorrista deve fazer uma avaliação do 
cenário, sendo esta análise fundamental 
para segurança do socorrista. Após a ga-

rantia da segurança da equipe de resgate, 
devem então os membros da equipe ini-
ciarem as ações para cuidarem da saúde e 
segurança da vítima. Estas ações devem 
levar em consideração a determinação 
do estado de consciência da vítima, iden-
tificação prévia de qual tipo de ferimento 
a vítima pode possuir, as melhores for-
mas de estabilização, a necessidade de 
remoção rápida de acordo com o tipo 
de agravo ou se existe possibilidade de 
espera no local, sem movimentação, até 
chegada de socorro médico.

As lesões sofridas por uma vítima de 
queda de altura estão associadas à cine-
mática da ocorrência, ou seja, como se 
deu o acidente e quais os fatores e agen-
tes que contribuíram para a ocorrência. 
Segundo Quilici e Timerman a história 
do local do incidente e o exame físico 
da cabeça aos pés fazem o diagnóstico 
das lesões musculoesqueléticas. A prio-
ridade no tratamento de uma vítima de 
trauma deve levar em consideração as 
situações que coloquem a vida em risco. 
De acordo com o manual do PHTLS, 
o evento traumático é dividido em três 
fases: pré-colisão, colisão e a pós-coli-
são. Isto se traduz na cinemática de uma 
queda de altura e as possíveis consequ-
ências para a vítima.

A vítima pode sofrer lesões diver-
sas, escoriações, fraturas, rompimento 
de órgãos internos, queimaduras, cor-
tes, traumatismo craniano e sofrer com 
problemas ligados à falta de circulação 
sanguínea adequada.

No caso do resgate em altura, o pri-
meiro atendimento será dado então pe-
las equipes de resgate, ou os próprios 
colegas de trabalho envolvidos. Diante 
destes cenários é possível compreender 
a importância das habilidades em su-
porte básico de vida e primeiros socor-
ros por parte de membros de equipes 
de resgate.

Caso o profissional de resgate não seja 
um profissional de saúde, independente 
do seu nível de qualificação em primei-
ros socorros, ele será considerado como 
um socorrista leigo e, portanto, possui 
limites de atendimento. Desta forma, o 
resgatista deve se preocupar em garantir 
a estabilização da vítima, não agravar sua 
lesão e providenciar sua remoção para o 
local onde a equipe médica possa aten-
dê-la da melhor forma.

SEGURANÇA

Uma vez que, sem a integridade fí-
sica do resgatista preservada não ha-
verá o resgate, é importante então que 
exista preocupação em alguns aspectos 
de preservação deste profissional. Os 
perigos para o socorrista são ineren-
tes ao ambiente do resgate e da pró-
pria vítima.

Por se tratar de emergências envol-
vendo trauma, é necessário antes de 
tocar na vítima, verificar se existe pos-
sibilidade de contato com fluidos cor-
póreos como sangue, fezes, vômito, 
etc. Neste caso, aspectos de biossegu-
rança devem ser respeitados. Quilici e 
Timerman colocam que o socorrista 
deve utilizar barreiras de precauções 
que evitam o contato direto com os 
fluidos corpóreos da vítima. Entre estas 
barreiras estão luvas de procedimento, 
máscara facial, óculos de proteção e 
dispositivos de barreira de ventilação. 
A necessidade do uso destas barreiras 
deve ser avaliada de acordo com cada 
tipo de cenário de resgate.

Agentes químicos, físicos, biológicos, 
ergonômicos e mecânicos podem estar 
presentes em todo tipo de emergência 
e a adoção de medidas de segurança 
farão com que os riscos sejam minimi-
zados. Conforme Aguiar, o princípio 
mais importante no resgate vertical é 
estabelecer uma hierarquia na qual pri-
meiro vem o resgatista, depois a equipe 
e então a vítima.

Esta hierarquia deve ser obedecida 
não por considerar a vítima menos im-
portante, mas sim pelo motivo de que a 
vítima só será resgatada se o profissio-
nal de resgate possuir segurança para 
executar suas ações.

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA
As ações de primeiros socorros de-

vem inicialmente tratar do suporte bási-
co de vida e toda situação que coloque a 
vida em risco. O resgatista deve identi-
ficar inicialmente se a vítima responde e 
se respira. Em emergências traumáticas 
Quilici e Timermam estabelecem uma 
sequência de prioridades na avaliação 
da vítima, sendo: controle de via aérea 
e coluna cervical, verificação de respi-
ração, verificação da circulação, identi-
ficação de sinais de choque e nível de 
consciência, sinais de incapacidade mo-
tora e de resposta e exposição da vítima 
para melhor avaliação. Estas situações 
devem ser consideradas para uma víti-
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ma que está responsiva e possui sinais 
vitais adequados para uma avaliação 
mais detalhada. As condições que co-
locam a vida em risco grave e iminente, 
como ausência de respiração e batimen-
tos cardíacos devem ser priorizadas.

A avaliação dos sinais vitais determi-
na a brevidade em que a vítima deve ser 
transportada e ser entregue para uma 
equipe médica. Uma pessoa suspensa 
por cordas ou por algum outro dispo-
sitivo de retenção de queda dificilmente 
conseguirá receber manobras adequa-
das de reanimação cardiopulmonar e, 
portanto, precisa ser transportada para 
um local seguro o mais rápido possível. 
As manobras de compressão torácica 
necessitam da vítima apoiada em solo 
estável e, portanto, não teriam eficácia 
se executadas em uma pessoa suspensa.

O profissional de resgate deve con-
siderar a complexidade do resgate, o 
tempo gasto, o local e a condição da 
vítima. Se a vítima não responde e não 
respira deve ser reanimada de imediato 
sem perda alguma de tempo. Ações de 
montagem de cordas e sistemas com-
plexos de ancoragem de nada adianta-
rão se a vítima possui risco grave e imi-
nente à sua vida. 

IMOBILIZAÇÃO 
Caso exista suspeita de lesão em vér-

tebras da coluna cervical e a vítima não 
for devidamente imobilizada, pode so-
frer consequências severas. De acordo 
com o manual do PHTLS, o trauma de 
coluna quando não reconhecido e trata-
do da forma certa, pode resultar em da-
nos irreparáveis à medula e a vítima ficar 
paralisada pelo resto da vida. A queda de 
altura é uma lesão com potencial de cau-
sar danos à medula e, portanto, merece 
atenção antes da manipulação da vítima.

Os cuidados com a coluna de uma ví-
tima, em um resgate vertical, estão asso-
ciados à estabilização da cabeça, inicial-
mente com as mãos. Em seguida, uma 
avaliação detalhada da região do pesco-
ço, face e cabeça e então a decisão de 
imobilização da cervical. Conforme o 
manual do PHTLS, a indicação de imo-
bilização da coluna é relativa aos me-
canismos da lesão, sendo que em caso 
de dúvidas a indicação é de promover a 
imobilização. Ainda no PHTLS, a deci-
são da imobilização deve levar em con-
ta queixas de formigamento, dormência, 
perda de função motora ou a perda de 
consciência após um trauma. Segundo 
Quilici e Timermam, o atendimento de 

uma vítima com suspeita de trauma ver-
tebro-medular é realizado com a imobili-
zação da coluna cervical e colocação em 
prancha rígida. Sendo que o uso isolado 
de colar apenas limita os movimentos do 
pescoço, mas não imobiliza adequada-
mente a cervical. De acordo com Mar-
celo G. de Carvalho, toda vítima com 
trauma deve ser abordada e manipulada 
como portadora de lesão na coluna até 
que se prove o contrário. Há necessida-
de de imobilização e movimentação em 
monobloco da vítima com suspeita de 
lesão na coluna.

O resgatista deve possuir habilidades 
na interpretação do estado da vítima e 
aplicar as melhores técnicas de imobi-
lização, a fim de não agravar a lesão e 
manter a vítima estável. Estas técnicas 
devem ser constantemente treinadas 
e repetidas por parte da equipe para 
que não existam dúvidas e as falhas se-
jam minimizadas no momento de uma 
ocorrência.

EQUIPAMENTOS 
A aplicação de dispositivos de imobi-

lização em resgate vertical dependerá do 
estado da vítima. Segundo Marcelo G. 
de Carvalho, a imobilização da coluna 
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pode ser feita com o uso de colar cer-
vical semirrígido, imobilizador de ca-
beça, KED (Kendrick Extrication Device), 
prancha curta, prancha longa rígida ou 
prancha à vácuo. A aplicação só deve 
ocorrer após avaliação primária da ví-
tima. Importante verificar que os dis-
positivos acima citados não são equipa-
mentos para a movimentação vertical 
ou horizontal de uma vítima no resgate 
em altura. Para o resgate em cordas o 
equipamento mais indicado para esta-
bilização, transporte e movimentação 
da vítima é a maca. Segundo Aguiar, 
a maca é um equipamento obrigató-
rio para qualquer equipe de resgate no 
transporte de vítima traumatizada. A 
maca deve possuir resistência adequa-
da, ser rígida, ser leve e possuir pontos 
de ancoragem para conexão de cordas, 
mosquetões e os carregadores da maca.

Nem todos os cenários de resgate em 
altura serão feitos com o uso de maca. 
Existem os modelos do tipo cesto e do 
tipo envelope, ambos promovem esta-
bilização, mas a maca envelope geral-
mente não promove a estabilização da 
coluna da vítima. Sendo assim, no caso 
de suspeita de trauma de coluna, antes 
de usar uma maca envelope, a vítima 
deve antes se imobilizada em prancha 
rígida longa, colar cervical e bloquea-
dores laterais de cabeça. Aguiar coloca 
que se a vítima tiver muitos movimen-
tos dentro da maca, poderá agravar suas 
lesões e por isto destaca a importância 
da boa fixação da vítima nos resgates 
verticais e em declives.

Outro fato relevante sobre o trans-
porte em macas é o tempo o qual a ví-
tima irá permanecer na maca. A perma-
nência prolongada pode causar lesões 
na vítima. De acordo com o manual do 
PHTLS, tempo prolongado em decú-
bito dorsal em macas rígidas levam à 
formação de escaras na vítima. O so-
corrista deve considerar o tempo ne-
cessário para o resgate e providenciar 
conforto para a vítima. A limpeza do 
local e a colocação de material acol-
choado podem prevenir a formação de 
escaras e a redução de dor nas costas. 
A equipe de resgate deve, portanto, 
avaliar a necessidade ou não do uso 
destes dispositivos no resgate, pois em 
alguns tipos de resgate não há tempo 
para esta estabilização ou as próprias 
circunstâncias de local e tipo de emer-
gência impedirão a colocação da vítima 

dentro de uma maca.

CONCLUSÃO
Sendo o trabalho em altura classifi-

cado como uma atividade de alto ris-
co, há então a necessidade de equipes 
especializadas em salvamento e resgate 
no acompanhamento e supervisão des-
tes trabalhos.

É necessário que os profissionais de 
resgate estejam preocupados com o ge-
renciamento de riscos em todas as eta-
pas, desde a fase do planejamento, da se-
leção dos equipamentos, da capacitação 
prévia, na escolha das melhores técnicas, 
na abordagem da vítima e na execução 
das manobras.

Os cenários de resgate devem estar 
previstos nos planos de emergência das 
empresas e devem ser treinados com pe-
riodicidade por meio de simulados e em 
treinamentos de reciclagem. 

É possível concluir que resgate em al-
tura não se trata apenas de retirar uma 
pessoa de um ambiente e trazê-la ao 
solo. A complexidade do resgate em al-
tura trata de diferentes fatores e todos 
com sua devida importância. A equipe 
de resgate deve fazer parte de um grupo 
mais amplo de emergência e que deve 
contemplar a presença de profissionais 
da área médica que darão sequência aos 
cuidados que a vítima merece. O resgate 
deve se preocupar em estabilizar e trans-
portar a vítima da melhor e mais segura 
forma possível.

A junção destes elos garantirá o su-
cesso das ações e um resultado final 
positivo.
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