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Estas recomendações se destinam a todos os bombeiros militares, no
entanto, a autonomia sobre os procedimentos pode variar um pouco de
acordo com a categoria profissional do militar, conforme a norma jurídica
vigente.
2. CONCEITOS INTRODUTÓRIOS
2.1. Definimos como Primeira Resposta para fins deste protocolo, as
ações imediatas cujo objetivo fundamental é a estabilização da cena
(estabelecimento de segurança) durante o primeiro período
operacional (definido conforme o Sistema de Comando de Incidentes –
ICS -, FEMA), de modo a permitir a continuidade de resposta. Num
incidente com múltiplas vítimas (IMV), as prioridades são a
estabilização da cena e a triagem, as duas tarefas principais para
pôr ordem ao caos inicial.
2.2. A primeira prioridade na resposta ao trauma, de qualquer natureza, é a
segurança, e esta sempre considerada na seguinte ordem: 1º sua
própria, 2º da equipe e 3º do paciente.
2.3. Por estabelecimento da segurança ou estabilização da cena,
entende-se o conjunto de medidas de mitigação com o objetivo de
controlar/reduzir o risco de exposição às ameaças para um nível
aceitável. O conceito de risco aceitável, por sua vez, se baseia no
fato de que nenhuma cena de emergência pode ser totalmente segura.
Assim sendo, risco aceitável pressupõe que as ameaças hajam sido
controladas o suficiente, frente ao nível de especialização, treinamento
e recursos dos resgatistas envolvidos.
2.4. Dividimos as medidas de estabilização de cena em primárias e
secundárias. A estabilização primária é a técnica(s) empregada(s)
para permitir o início da atuação dos resgatistas na zona quente (vide
adiante). Entretanto, uma vez estabelecida, é necessário seguir com a
estabilização dinâmica (secundária), visto que os riscos da cena estão
em constante mudança, inclusive induzidos pela própria atuação dos
resgatistas.
2.5. Em qualquer emergência, temos três zonas de trabalho (OSHA,
Administração de Saúde e Segurança Ocupacionais dos Estados
Unidos da América) definidas segundo a presença da ameaça (ver
figura 1):
- zona quente (de exclusão), onde a ameaça está ativa e não
controlada;
- zona fria (de apoio), onde não há ameaça;
- zona morna (de redução de contaminação), onde a ameaça
pode influenciar a todo o tempo, inclusive trazida pelos próprios
resgatistas a partir da zona quente, porém procedimentos de
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estabilização e controle são mantidos, reduzindo o risco de
exposição.
2.6. O perímetro interno (linha quente) delimita a zona quente, enquanto
o perímetro externo (ou de segurança ou de controle) visa o controle
de acesso de pessoal, devendo idealmente ser uma barreira física
estabelecida pelo CBMERJ ou por agentes de segurança pública em
torno das instalações e recursos de socorro convencionais
estabelecidos na zona fria. A literatura estrangeira encoraja o uso de
duplo cordão de isolamento do perímetro externo para o eficaz
controle de pessoal. À zona quente só devem ter acesso profissionais
especialistas no controle da ameaça em questão, com EPI adequado,
e.g. produto perigoso. Usualmente, o mesmo ocorre na zona morna,
destinada a procedimentos especiais de redução de risco (e.g.
descontaminação de vítimas expostas a produto perigoso), bem
como ao estabelecimento de ferramentas e recursos utilizados nas
operações de resgate técnico desempenhadas na zona quente (tool
drop zone).
2.7. Escopo do problema (definição operacional):
- Incidente com múltiplas vítimas = presença de mais de um
paciente;
- Desastre = número de vítimas excede a capacidade imediata de
resposta local.
3. PROCEDIMENTOS INICIAIS GERAIS
3.1. Proteger-se com os equipamentos de proteção individual (EPI), sendo
no mínimo, luvas de procedimento (nitrila ou látex) e óculos de
proteção.
3.2. Em cenário de acidente veicular, o EPI inclui roupa de aproximação,
capacete de salvamento veicular com viseira basculante, luvas de
procedimento, luvas de proteção termomecânica e máscara PFF2
(para proteção respiratória contra o pó produzido pela quebra
controlada de vidros).
3.3. Das luvas de proteção: ao manusear a estrutura do veículo e
quaisquer outros riscos mecânicos do cenário, o bombeiro deve
calçar as luvas de proteção termomecânica (pode ser raspa de couro).
Ao manusear a vítima, deve-se usar luvas de procedimentos para
proteção biológica, evitando que fluidos corporais contaminem e
inutilizem as luvas de proteção termomecânica. Esta alternância pode
ser feita através da simples substituição das luvas ou calçando as de
procedimento sob as de proteção termomecânica, de modo a ter estas
últimas em pronto emprego assim que se descalce a camada externa
das primeiras.
3.4. Dos capacetes: a viseira do capacete deve permanecer abaixada
até que se termine o atendimento à vítima. Além dos cenários de
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salvamento veicular, os capacetes são de uso obrigatório pelos
militares da saúde em qualquer cenário de baixo pé direito, acesso e
extricação de vítimas em alturas ou em áreas que apresentem riscos
de queda de objetos (ex.: construção civil), além de todo e qualquer
cenário que assim exija, segundo regulamentação e normas técnicas
específicas.
3.5. Proceder à avaliação de cena (identificação de ameaças à segurança)
e solicitação de apoio especializado, caso necessário, para promover
a estabilização da cena mediante intervenções de mitigação de
riscos. Deve-se iniciar a avaliação de cena ainda remotamente; pelo
telefone, quando do recebimento da solicitação de socorro, bem como
visualmente, no momento da aproximação do ponto de lesão (local
do terreno onde a vítima sofreu o trauma). Deve-se praticar a
Metodologia de Avaliação Remota (R.A.M., sigla inglesa),
fundamentada no fato de que, quanto mais distante do ponto de lesão
à chegada na cena, mais seguro o resgatista está. Neste mister, na
busca e salvamento e no atendimento pré-hospitalar, dispositivos
dióptricos como binóculos, drones, aplicativos de visão panorâmica via
satélite, são de extrema utilidade à avaliação da cena de forma a
preservar o resgatista. Ao se aproximar da cena, caso suspeite de
vazamento de produto perigoso (qualquer material estranho à cena,
líquido, vapor ou particulado), posicione-se sempre com a origem
do vento às suas costas.
3.6. Avaliar o mecanismo da lesão, o número e posição das vítimas que,
caso múltiplas, devem ser abordadas após estabelecimento de
prioridades via triagem.
4. TÁTICAS DE AÇÃO IMEDIATA EM INCIDENTES COM MÚLTIPLAS
VÍTIMAS
4.1. Abaixo propomos um mnemônico derivado do MIMMS (Major Incident
Medical Management Support) que sintetiza o plano de ação para a
primeira resposta e fase de operações médicas, em acordo com o
ICS IS-200b.
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D.E.S.A.S.T.R.E. (CSCATTT, no inglês):
Detecção (avaliação da cena)1
Estabelecimento de C2 (comando e controle)2
Segurança da cena (estabelecimento e controle do perímetro
interno)3
Avaliação de ameaças4

Primeira Resposta
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Solicitação de apoio5
Triagem, tratamento e transporte (evacuação)
Exame pós-evento (debriefing)
1

Realize a R.A.M. (vide acima), identificando à distância segura (se
necessário mantendo a origem do vento às suas costas, vide acima), os
riscos primários (diretamente relacionados ao mecanismo de trauma, e.g.
combustível, sinais de instabilidade estrutural ou do terreno, entre outros) e
os parâmetros da natureza do evento.
2

Comando diz respeito ao fluxo vertical de informação operacional (entre
líder e comandados); controle significa o fluxo horizontal de informação
(entre pares). O primeiro líder de guarnição do GSE a atender ao incidente
deve assumir a coordenação de APH em campo, função que pode precisar
acumular com o comando de incidente, caso seja o militar mais experiente
durante a primeira resposta. Com a chegada de apoio, este militar deve
transmitir (formalmente) o comando de incidente ao militar mais
experiente a rendê-lo, e transmitir (formalmente) também a coordenação de
APH em campo a militar do GSE mais experiente que venha em apoio, caso
este último assim lhe solicite. Por transmissão formal de liderança, entendese comunicar à Central de Operações GSE/SAMU (COGS) qual o horário e o
militar que o rendeu na função e registrar a posteriori no relatório pós-IMV
(RPI). A comunicação deve ser resumida, direta e clara, buscando sempre
confirmar o entendimento do conteúdo (feedback). Execute os 4 “C” do
comando: Confirmar a ameaça (à distância), Clear (manter pessoas que
deambulam fora do perímetro interno3), Cordão (perímetro interno3) e
Controle (“brifar” o militar que o render na função e os pares sobre a
situação; solicitar feedback das tarefas designadas). Vide Relatório ICS-201
adiante.

Elaborado por:
GRUPAMENTO DE SOCORRO DE
EMERGÊNCIA (CAP BM EDGARD)

Emissão:
01/03/2018

Aprovação:

Revisão:
/

/
Ch EMG

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESTADO MAIOR GERAL

Seção

POP 2018

ATENDIMENTO PRÉHOSPITALAR

Página

Versão

5 / 14
Assunto: RESPOSTA A INCIDENTES COM MÚLTIPLAS

VÍTIMAS

Modelo

1ª

ANALÍTICO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Estabeleça o perímetro interno. Existem parâmetros específicos de
distância para determinados riscos, porém determine empiricamente raio
inicial de 100m ou o máximo possível abaixo disto, até que se conclua a
identificação da(s) ameaça(s). Em suspeita de objeto explosivo, delimite
perímetro interno segundo a tabela abaixo (figura 2). Comandar aos
transeuntes e vítimas que possam deambular, a saírem do perímetro
interno.
4

Procure sinais de identificação da(s) ameaça(s), e.g. rótulos de produtos
perigosos, sem se expor. Muitas vezes a identificação definitiva caberá a
especialistas (e.g. GOPP, GBS).
5

Solicite apoio adequado, tanto ambulâncias quanto demais recursos
direcionados ao controle dos riscos identificados (ex.: GOPP, ABS).

PERÍMETRO EXTERNO

ZONA QUENTE

AMEAÇA

AREA DE
CONCENTRAÇAO
DE VITIMAS

PERIMETRO EXTERNO

100m
PERIMETRO INTERNO

ZONA MORNA
ZONA FRIA
(APOIO)
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3

Considerar a direção do vento quando a ameaça for suspeita de produto perigoso.

*Figura 1. A distância da zona morna é variável e detalhes fogem ao
escopo das ações de primeira resposta, entretanto, em linhas
gerais: sob suspeita de produto perigoso em torno de 100m; colisão
veicular não complicada por produto perigoso ou incêndio 5m (e 2m
a zona quente) e em suspeita de objeto explosivo, consulte a tabela
1 (abaixo) para os parâmetros de isolamento. Área de
concentração de vítimas compreende a estação de triagem e a
área de tratamento. Este é o local onde a equipe de pré-hospitalar
convencional deve permanecer.
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Peso
equivalente a
TNT (trinitrato
de tolueno)
2,3kg
4,5kg
9kg
23kg
227kg
1814kg

Perímetro
interno
(evacuação)
21m
27m
34m
46m
98m
195m

Distância
de
1
proteção
em
campo aberto
(zona morna)
259m
330m
415m
564m
457m
838m

Tabela 1. Parâmetros de isolamento em suspeita de objeto explosivo.
Real Polícia Montada do Canadá.
1

Equivale à distância de exposição aos fragmentos propelidos
pelo sopro da explosão. O ideal é a evacuação desta área, porém, na
impossibilidade de evacuar, orientar a buscar abrigo atrás de
estruturas maciças, longe de janelas. O isolamento do perímetro
interno neste caso visa proteger contra a onda de choque.

5. RELATÓRIO ICS-201
Relatório ICS-201 (vide IS-200b) simplificado (para briefing):
1) horário do início do incidente e horário de chegada da primeira
resposta;
2) resumo da planta da cena - incluindo número de vítimas/ sua
distribuição no local e mecanismo causal do incidente;
3) riscos e ameaças avaliados;
4) medidas mitigatórias iniciadas, seu resultado e andamento;
5) objetivos atuais e propostos para o próximo período operacional;
6) estratégia e táticas propostas e seu andamento;
7) organização atual das equipes de socorro;
8) recursos solicitados e seu estado (disponível/indisponível, no local,
horário de requisição, ETA – tempo estimado de chegada);
9) Meios de comunicação e canais (telefones) úteis em uso.
*
*

Os horários devem ser anotados em padrão 24h – xx:xx.
O briefing deve ser documentado (escrito) pelo militar que tenha
assumido em qualquer momento, o comando de incidente, sobretudo
da primeira resposta e posteriormente anexado ao RAPH.
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TRIAGEM

6.1. A triagem em IMV cuja ameaça envolva produto perigoso (inclusive
explosivo) é um processo sequencial, ao qual podemos chamar
continuum de triagem, uma vez que mais de uma estação de triagem
são necessárias, como segue (figura 2).

TRIAGEM
SECUNDARIA
(ZONA FRIA)

TRIAGEM
TRIAGEM
REVERSA
PRIMARIA
(ZONA
(LINHA DE
DESCONTAMI
Figura 2. QUENTE)
Continuum de triagem.
NAÇAO)

6.1.1. Triagem reversa: realizada pela equipe de extração, na zona
quente; nesta região onde a exposição ao risco é constante, não é
possível usar qualquer ferramenta de triagem que tome mais que uma
mirada para tomada de decisão; assim, deve-se retirar primeiro as
vítimas que respirem, se movam e estejam mais próximas ao resgatista.
6.1.2. Triagem primária: uso de ferramenta de triagem para (a)
identificar as mais graves que necessitem de intervenções salvadoras
para tolerarem o tempo de descontaminação e (b) gerar ordem de
prioridade para a descontaminação; com esta finalidade, encorajamos o
uso da ferramenta S.T.A.R.T. (vide figura 3)/Jump S.T.A.R.T (crianças
abaixo dos 8 anos; vide figura 4).
6.1.3. Triagem secundária: realizada na zona fria, pelas equipes de préhospitalar convencional.

Elaborado por:
GRUPAMENTO DE SOCORRO DE
EMERGÊNCIA (CAP BM EDGARD)

Emissão:
01/03/2018

Aprovação:

Revisão:

/

/

Ch EMG

Resposta a incidentes com múltiplas vítimas

6.

Modelo

1ª

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESTADO MAIOR GERAL

Seção

Página

Versão

8 / 14
Assunto: RESPOSTA A INCIDENTES COM MÚLTIPLAS

Resposta a incidentes com múltiplas vítimas

VÍTIMAS

ATENDIMENTO PRÉHOSPITALAR

POP 2018

Modelo

1ª

ANALÍTICO

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Figura 3. S.T.A.R.T. Caso a vítima tenha recuperado respiração após a
desobstrução manual da via aérea, ponha-a em posição lateral de
recuperação.

Figura 4. JumpSTART. Para triagem primária de crianças menores de 8 anos.
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6.2. O S.T.A.R.T. tem limitações importantes para o uso em triagem
secundária:
 sobretriagem, isto é, classifica como prioridade 1 (vermelho) número
de vítimas muito maior que o real;
 classifica como prioridade 1 vítimas de gravidade (probabilidade de
sobrevida nas primeiras 24h) muito diversa e assim não discrimina
prognóstico;
 foi idealizado para vítimas virgens de intervenções, as quais serão
executadas na zona morna em vários tipos de incidentes, e.g. produtos
perigosos.
6.2.1 Desse modo, a ferramenta de triagem secundária ora proposta é o
SORT-RTS (ou TRTS, vide tabela 2), utilizando o Revised Trauma Score
(RTS), como já sedimentado pela experiência com a aplicação do MIMMS
desde 1995 no Reino Unido, Oceania, África do Sul e vários outros países
da Europa. O RTS já consta do RAPH e permite o acompanhamento da
evolução do prognóstico entre a cena e o departamento de emergência.
Também propicia gestão mais adequada de recursos durante a fase de
resposta, já que, como discrimina o prognóstico em 12 faixas de taxa de
sobrevida esperada, permite identificar na triagem quais pacientes de fato
necessitam de ASE avançada, de evacuação prioritária e de
encaminhamento a hospitais de alta complexidade. A literatura recente
sugere ponto de corte do TRTS < 9 (pontos) para identificar vítimas de
alto risco de morte nas primeiras 24h. Mas este valor pode variar
conforme a população estudada, sendo ideal a sua aferição na população
carioca.
Escala
de Glasgow
13-15
9-12
6-8
4-5
3

Pressão
arterial
sistólica
>89
76-89
50-75
1-49
0

Frequência
respiratória

Pontos

10-29
>29
6-9
1-5
0

4
3
2
1
0

Tabela 2. Escore de Trauma Revisado. O escore é a soma da
pontuação dos três componentes. Ex.: Glasgow 3 pontos + Pressão 2
pontos + Respiração 4 pontos = 9. Importante lembrar de ensacar
(plástico transparente) o esfigmomanômetro para o uso, evitando sua
contaminação com líquidos biológicos.
6.3. Independente da ferramenta de triagem usada, a categoria das
vítimas deve ser marcada no seu corpo (preferência na testa) com
caneta de tinta não lavável (sobretudo em casos em que a vítima
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possa ser exposta a água, como durante a descontaminação),
conforme o padrão OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte)
para triagem militar, vide tabela 3. A contagem das vítimas por
categoria deve ser registrada em folha (preferencialmente resistente à
água) pelo militar responsável pela triagem (deve haver um só por
divisão geográfica envolvida no incidente, caso haja mais de uma –
divisão sul, norte e etc.). Esta contagem deve ser comparada com a do
líder da área de espera de recursos (viaturas inclusive) durante a
evacuação, para manter a rastreabilidade e evitar perda de vítimas.
T1 (RTS <11)

Imediata

T2 (RTS 11)

Urgente (necessita de cuidados em 24h)

T3 (RTS 12, deambulam)

Prioridade mínima

T4 (irresponsivo, apneia)

Expectante

Tabela 3. Categorias de triagem da OTAN e RTS.
7. TRATAMENTO
7.1.
O objetivo médico principal em um incidente com múltiplas vítimas é
a evacuação, não o tratamento em campo. Este último se resume às
intervenções salvadoras necessárias (cânula nasofaríngea, oxigenoterapia,
alívio de pneumotórax hipertensivo, oclusão de ferimento aspirativo de
tórax, controle de hemorragia externa maciça e ressuscitação volêmica), o
suficiente apenas para que a vítima sobreviva até a admissão hospitalar.
Eventualmente, em incidentes de longa duração (ex.: deslizamento de
massas de terra em grande área), podem ser necessárias outras
modalidades de tratamento em campo, enquanto se aguarda pelos meios
de evacuação. Nestes casos de operação sustentada (SUSOP, duração
>6h) ou contínua (CONOP, duração >24h), deve-se considerar a
montagem de estrutura de campanha, o que foge ao escopo deste texto.
7.2.
Segue esquema conceitual (figura 5) da Área de Concentração de
Vítimas (ACV). Pontos importantes: as vítimas não-deambulantes devem
ser distribuídas à distância mínima de 1m entre elas (no sentido horizontal
e vertical), para permitir que se caminhe sem pisar nas partes das vítimas.
Deve haver um ponto de controle de entrada (estação de triagem) e
outro de saída (ponto de evacuação), a partir do qual as vítimas são
embarcadas nas ambulâncias. Recomenda-se que o solo seja coberto com
lona para proteção das vítimas. As lonas devem ser preferencialmente da
cor-código da categoria de triagem (vermelho, amarelo...), porém, podem
ter qualquer cor, caso as cores da triagem não estejam disponíveis.
Entretanto, neste caso a categoria da estação (T1, T2, T3, T4) deve ser
bem sinalizada de outra forma.
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Estação T1
Estação T2

Estação T4

Estação T3

Figura 5. Esquema conceitual da área de concentração de vítimas.

8. TRANSPORTE
8.1. A evacuação deve seguir a ordem de prioridades apurada na
triagem, exceção feita aos casos em que for logisticamente mais rápido
iniciar pelas vítimas ambulantes, em função da disponibilidade de veículos
civis de transporte coletivo (ônibus, vans). Embora isso possa parecer um
contrassenso, é na realidade uma vantagem tática e logística, já que
reduzindo o número de vítimas não graves na cena, esta se torna mais
facilmente gerenciada. Entretanto, cuidado deve se tomar nesse caso com
a escolha do hospital de destino, que não deve ser o mais próximo ou de
alta complexidade, para não sobrecarregar os hospitais capazes de
receber vítimas T1 e T2.
8.2. O TRTS pode ser ferramenta benéfica (vide acima), já que discrimina
prognóstico, diferenciando inclusive expectativas dentro da categoria T1.
Por exemplo, uma vítima T1-TRTS 3 tem prognóstico pior do que outra T1TRTS 7. Assim, quando os meios de evacuação estão muito escassos
(com consequentemente demora), o oficial médico coordenador de préhospitalar pode considerar “inverter” as prioridades dentro da categoria
T1, de modo a começar a evacuar pelas vítimas de maior sobrevida
esperada.
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8.3. A escolha do tipo de ambulância para evacuar deve seguir a
gravidade/prognóstico esperado pelo TRTS (tabela 4).

GRAVIDADE/PROGNÓSTICO
T1 que não obedece
comandos simples1
T1 com défice perfusional2

a

T1-TRTS 6 a 9 (exceto os
casos acima)
T1-TRTS <6

T2
T3
T4

TIPO DE AMBULÂNCIA
PREFERENCIAL
ASE-A (possibilidade de intubação
orotraqueal)
ASE-A/I (possibilidade de ressuscitação
volêmica)
ASE-A/I
Se disponível, ASE-A/I. Se indisponível,
pode ser ASE-B (mortalidade muito
alta)
ASE-B
Veículos coletivos, acompanhado por
um bombeiro militar (BM)
ARC, ao final do incidente

Tabela 4. Parâmetros para guiar a escolha dos meios de evacuação.
1

Componente motor do Glasgow<6 (não obedece a comandos simples) tem
forte relação com elevada mortalidade. Pacientes facilmente evoluem com
perda de proteção da via aérea. 2 Pressão arterial sistólica (PAS) < 90mmHg,
ausência de pulso radial ou enchimento capilar > 2seg. Os valores do TRTS
estão em pontos, não em resultado da equação de predição (RTS = 0.9368
ECG + 0.7326 SBP + 0.2908 RR).
8.4. Para manter a rastreabilidade das vítimas evacuadas:
1) o militar responsável pela triagem deve, como escrito acima, orientar o
líder da área de espera (vide IS-200b) quanto à ordem das vítimas a
evacuar;
2) escrever na vítima (além da categoria de triagem) o número ordinal
de evacuação, atribuído a cada vítima na folha de triagem, ex.:
“T1/1...T1/14”, significando a ordem na qual devem ser evacuadas;
3) o líder da área de espera deve registrar para cada vítima, o prefixo da
viatura (ou placa, no caso de veículo civil) e o hospital de destino
(concedido pela COGS), e transmitir esses dados de volta ao
responsável da triagem.
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8.5. O relatório pós-IMV (RPI) deve ser redigido pelo coordenador de
APH em campo (às vezes, função acumulada com a triagem), contendo
as seguintes variáveis.
A) Relatório ICS-201 simplificado.
B) Planilha contendo:
1) para cada entrada (linha) uma vítima;
2) nas colunas, da esquerda para a direita, categoria da triagem
secundária (T1...T4), pontuação do RTS, gênero (M/F), cor (B,P,Pa),
idade estimada, prefixo da viatura de evacuação e hospital de
destino.
C) Assinatura e carimbo.
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