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  Introdução à Ferrovias  

 

 

  Sobre os veículos rodo-ferroviários  

 

 

Um veículo rodoferroviária é um veículo que pode funcionar tanto em trilhos 

como em uma estrada convencional. Eles também são chamados de 

locotrator. 

Eles são muitas vezes veículos rodoviários convertidos, mantendo as rodas 

normais de pneus de borracha, mas equipado com adicionais rodas de flange 

de aço para correr sobre trilhos. As rodas são levantadas e abaixadas 

conforme a necessidade. Alguns veículos rodoferroviários também existem para fins específicos,. 

A tecnologia rodoferroviária é creditada seu desenvolvimento a empresa Fairmont Railway Motors que na 

década de 1940 pretendeu melhorar a flexibilidade de uso do veículo. Algumas partes patenteadas foram 

vendidas a Harsco no final de 1980. 

 

Visão geral 

 

Esses veículos são normalmente utilizados para movimentação para manutenção de linhas férreas.Eles 

podem ser conduzidos em estradas para perto do local e, em seguida, converter-se ao veículo ferroviário 

para a jornada final para o local de trabalho. Isso evita as manobras complexas que estariam associadas 

com um veículo rodoviário acessando a ferrovia. 

Muitos destes veículos são veículos rodoviários convertidos. 

Eles não se sairiam bem em uma colisão com um vagão ou trem, portanto, só se pode conduzir em trilhos 

com uma permissão especifica. Eles geralmente são projetados para trabalhar isolados dos trechos 

ferroviários principais e sendo assim não ativam o circuitos de controle destes trechos. 

 

 

Tipos de Veículo Rodoferroviários 

 
1) Unimog 405/UGN veículo rodo-ferroviário usado como um motor de carro ferroviário .  



 

www.treinar.eng.br 

 

 
2) Um Ford Ranger na Puffing Billy Railway, um veículo automotor que pode ser 

legalmente utilizado em ambas as estradas.  

 

 

 
3) Veículo de manobras UCA-TRAC B 16  

 

 
4) Caminhão pesado de assistência técnica e manobras com uma grua e tração para 

bondes  
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5) Uma escavadeira rodo-ferroviário  

 

 
6) Outra escavadeira rodo-ferroviário  

 

 
7) Uma plataforma elevatória rodo-ferroviário  
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8) Um “veículo de dois modais” usado na Hokkaido Railway Company  

 

 

 
9) Veículo para a inspeção da linhas dos suburbios de Buckingham. 

 

 

 
10) Veículo de manobras Zephir LOK  
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11) Jipe rodo-ferroviário no Museu do Transporte do Exército dos EUA. 
12)  

 

 

 

Consolidação das Leis Trabalhistas 

 

1° de maio de 1943 pelo então presidente da República Getúlio Vargas.  

C.L.T Consolidações das leis trabalhistas Capítulo V 

Lei 6.514 de 22 de dezembro 1.977 pelo então presidente da República 

Ernesto Geisel  

Portaria 3.214/78  NR´s - 36 Normas Regulamentadoras  

 

Responsabilidade Civil e Criminal 

 

COMPROVE 
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• NEGLIGÊNCIA, 

•  IMPRUDÊNCIA OU 

•  IMPERÍCIA  

 

CÓDIGO PENAL Artigo 121 Homicídio  

Homicídio culposo  § 3º - Homicídio culposo. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. Aumento de 

pena  § 4º No Homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de 

inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício.  

 

CÓDIGO PENAL Art. 129 - Lesão corporal 

Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.  

 

CÓDIGO PENAL Art. 132- Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente; 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 

único - A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 1/6 (um sexto) se a exposição da vida ou da saúde de 

outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de 

qualquer natureza, em desacordo com as normas legais.  

 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.  

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  

 

Imperícia - é a falta de conhecimento técnico. Ex: dirigir sem ter carteira; 

 

Imprudência - é agir de forma a não cumprir com os mandamentos, é abusar. Ex: dirigir a 200 km/h em 

via onde só se pode dirigir a 80 km/h; 

 

Negligência - lembre-se de que negligência começa com a letra "n" e negligência é "n"ão fazer alguma 

coisa que deveria ter sido feita. É agir de forma irresponsável. Ex: dirigir sem antes ter feito vistoria no 

carro. Ou seja, se você bate o seu carro em outro porque o carro estava sem freio, você agiu de forma 

negligente, pois tinha o dever de verificar se seu carro estava em boas condições [para não colocar a vida 

de terceiros em risco]. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.  
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Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho 

que lhes competir, ou em razão dele;  

Art. 229 da constituição do estado de São Paulo  

§ 2º Em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, será lícito ao EMPREGADO, 

interromper suas atividades, sem prejuízo de qualquer direitos até a eliminação do risco.  

 

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 

  

DA PORTARIA 3.214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

 
• TRANSPORTE, 

• MOVIMENTAÇÃO, 

• ARMAZENAGEM E 

• MANUSEIO DE MATERIAIS.  

 

11.1.1 Normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e 

máquinas transportadoras.  

11.1.3 Os equipamentos utilizados na movimentação  de materiais, tais como ascensores, elevadores  de 

carga, guindastes, monta-cargas, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, esteiras rolantes, 

transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as 

necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho.  

11.1.3.1 Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, mangueiras e ganchos que 

deverão ser inspecionadas, permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas.  

11.1.3.2 Em todo equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida.  

11.1.3.3 Para os equipamentos destinados á movimentação de pessoal serão exigidas condições 

especiais de segurança. (carona)  

11.1.5 Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador deverá receber um 

treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa função.  

11.1.6 Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverão ser habilitados e só poderão 

dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação, com  nome e  fotografia, em 

lugar visível. 

 

Profissional legalmente habilitado: trabalhador previamente qualificado e com registro no 

competente conselho de classe, se necessário. 
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Profissional ou trabalhador capacitado: aquele que recebeu capacitação sob orientação e 

responsabilidade de profissional habilitado. 

Profissional ou trabalhador qualificado: aquele que comprove conclusão de curso especifico na 

sua área de atuação e reconhecido pelo sistema oficial de ensino.  

 

11.1.6.1 O cartão terá validade de 1 (um) ano, salvo algum imprevisto, e, para a revalidação, o 

empregado deverá passar por exame de saúde completo, por conta do empregador.  

11.1.7 Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).  

11.1.8 Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças 

defeituosas, ou que apresentarem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas.  

11.1.9 Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por máquinas 

transportadoras, deverá ser controlada para evitar concentrações, no ambiente de trabalho, acima dos 

limites permissíveis. 

11.1.10 Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras, 

movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de dispositivos neutralizadores adequados. 

(Ex: catalisador)  

11.3.1 O peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso.  

11.3.4 A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação, e o acesso às saídas de 

emergência e etc... 

11.3.5 O armazenamento deverá obedecer os requisitos de segurança especiais a cada tipo de material.  
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NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

 

Capacitação. 

12.135 A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem 

ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados ou autorizados para este fim.  

12.136 Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em 

máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível com 

suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medidas de proteção existentes e 

necessárias, nos termos desta Norma, para a prevenção de acidentes e doenças. 

12.137 Os operadores de máquinas e equipamentos devem ser maiores de dezoito anos, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos da legislação vigente.  

12.138 A capacitação deve: 

a) ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função; 

b) ser realizada pelo empregador, sem ônus para o trabalhador; 

c) ter carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas atividades com segurança, 

sendo distribuída em no máximo oito horas diárias e realizada durante o horário normal de trabalho; 

d) ter conteúdo programático conforme o estabelecido no Anexo II desta Norma; e 

e) ser ministrada por trabalhadores ou profissionais qualificados para este fim, com supervisão de 

profissional legalmente habilitado que se responsabilizará pela adequação do conteúdo, forma, carga 

horária, qualificação dos instrutores e avaliação dos capacitados.  

12.139 O material didático escrito ou audiovisual utilizado no treinamento e o fornecido aos participantes, 

devem ser produzidos em linguagem adequada aos trabalhadores, e ser mantidos à disposição da 

fiscalização, assim como a lista de presença dos participantes ou certificado, currículo dos ministrantes e 

avaliação dos capacitados. 

12.140 Considera-se trabalhador ou profissional qualificado aquele que comprovar conclusão de curso 

específico na área de atuação, reconhecido pelo sistema oficial de ensino, compatível com o curso a ser 

ministrado.  

12.141 Considera-se profissional legalmente habilitado para a supervisão da capacitação aquele que 

comprovar conclusão de curso específico na área de atuação, compatível com o curso a ser ministrado, 

com registro no competente conselho de classe. 

12.142 A capacitação só terá validade para o empregador que a realizou e nas condições estabelecidas 

pelo profissional legalmente habilitado responsável pela supervisão da capacitação. 

12.142.1 Fica dispensada a exigência do item 12.142 para os operadores de injetoras com curso de 

capacitação conforme o previsto no item 12.147 e seus subitens. 
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12.143 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados, capacitados ou profissionais 

legalmente habilitados, com autorização dada por meio de documento formal do empregador. 

12.143.1 Até a data da vigência desta Norma, será considerado capacitado o trabalhador que possuir 

comprovação por meio de registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou registro de 

empregado de pelo menos dois anos de experiência na atividade e que receba reciclagem conforme o 

previsto no item 12.144 desta Norma. 

12.144 Deve ser realizada capacitação para reciclagem do trabalhador sempre que ocorrerem 

modificações significativas nas instalações e na operação de máquinas ou troca de métodos, processos e 

organização do trabalho. 

12.144.1 O conteúdo programático da capacitação para reciclagem deve atender às necessidades da 

situação que a motivou, com carga horária mínima que garanta aos trabalhadores executarem suas 

atividades com segurança, sendo distribuída em no máximo oito horas diárias e realizada durante o 

horário normal de trabalho. 

12.145 A função do trabalhador que opera e realiza intervenções em máquinas deve ser anotada no 

registro de empregado, consignado em livro, ficha ou sistema eletrônico e em sua Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS.  

12.146 Os operadores de máquinas autopropelidas devem portar cartão de identificação, com nome, 

função e fotografia em local visível, renovado com periodicidade máxima de um ano mediante exame 

médico, conforme disposições constantes das NR-7 e NR-11. 

12.147 O curso de capacitação para operadores de máquinas injetoras deve possuir carga horária mínima 

de oito horas por tipo de máquina citada no Anexo IX desta Norma.  

12.147.1 O curso de capacitação deve ser específico para o tipo máquina em que o operador irá exercer 

suas funções e atender ao seguinte conteúdo programático:  

a) histórico da regulamentação de segurança sobre a máquina especificada;  

b) descrição e funcionamento;  

c) riscos na operação;  

d) principais áreas de perigo; 

e) medidas e dispositivos de segurança para evitar acidentes;  

f) proteções - portas, e distâncias de segurança;  

g) exigências mínimas de segurança previstas nesta Norma e na NR 10;  

h) medidas de segurança para injetoras elétricas e hidráulicas de comando manual; e  

i) demonstração prática dos perigos e dispositivos de segurança.  

12.147.2 O instrutor do curso de capacitação para operadores de injetora deve, no mínimo, possuir:  

a) formação técnica em nível médio;  

b) conhecimento técnico de máquinas utilizadas na transformação de material plástico; 
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c) conhecimento da normatização técnica de segurança; e 

d) capacitação específica de formação. 

 

 

Manutenção Preditiva 

A manutenção denominada preditiva é um novo conceito de exames periódicos de componentes e sistemas 

de máquinas para detectar-se “a priori” possíveis falhas mecânicas, evitando-se dessa forma a ocorrência 

de quebras imprevistas que podem significar danos graves aos mecanismos.  

 

Defeitos mais comuns nos motores diesel:  
✓ Super aquecimento no sistema de refrigeração em condições normais de trabalho; 

✓ Vibrações, ruídos anormais, batidas internas; 

✓ Fumaça no cano de escape em quantidade ou coloração anormais; 

✓ Cor Preta: Excesso de combustível com queima incompleta, lubrificante queimado na explosão e 

outros; 

✓ Cor Branca: Não há explosão em um ou mais cilindros, devido à falha do bico injetor, falta de 

compressão, ar no sistema de injeção e outros; 

✓ Cor Azul: 

•  Óleo lubrificante na câmara de combustão; 

• Consumo excessivo de combustível ou lubrificante; 

• Diminuição de potência pela falta de combustível ou de ar, falha da bomba injetora e outros; 

• Pressão baixa do lubrificante; 

• Partida difícil, em virtude de deficiências do sistema elétrico, bateria ou compressão baixa. 

 

Defeitos mais comuns nas transmissões: 

Mecânicos:  
✓ Dificuldade no acionamento da embreagem principal; 

✓ Dificuldade ou impossibilidade de engrenar ou desengrenar alguma marcha; 

✓ Ruídos ou “roncos” nas caixas de engrenagens; 

✓ Dificuldade no acionamentos das embreagens laterais ou no giro da máquina; 

✓ Trancos ou batidas anormais.  

 

Hidráulico: 
✓ Movimento lento e falta de torque; 

✓ Aquecimento anormal do sistema; 

✓ Pressão anormal do fluido.  

 

Sistema de injeção dos motores diesel:  
✓ Teste de pressão de injeção – falta ou excesso de pressão; 

✓ Vazamento de ar; 

✓ Entupimento das tubulações com corpos estranhos; 

✓ Tempo insuficiente de injeção.  
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Sistema Elétrico de Partida: 
✓ Falta de carga das baterias; 

✓ Conexões dos cabos com defeito; 

✓ Defeito no motor de arranque; 

✓ Gerador com defeito, baterias sem carga; 

✓ Ruptura da capa de proteção, com terra ou curto-circuito.  

 

Sistema de monitoramento dos equipamentos  

Sendo a manutenção preventiva a melhor maneira de preservar os mecanismos das máquinas para 

aumentar a vida útil, os fabricante, valendo-se do desenvolvimento da eletrônica, criaram um sistema de 

monitoramento eletrônico através da implantação dos sensores nos diversos sistemas da máquina para 

detectar de imediato a ocorrência de falhas mecânicas muito antes de serem reconhecidas pelos 

responsáveis pela manutenção e evitando o agravamento do problema.  

 

Os principais sistemas monitorados são:  
✓ Pressão do óleo lubrificante do motor; 

✓ Pressão do óleo no trem de força; 

✓ Temperatura do líquido de arrefecimento do motor; 

✓ Temperatura do óleo do sistema hidráulico; 

✓ Indicador do nível de combustível; 

✓ Número de rotação do motor (rpm); 

✓ Indicador da marcha de transmissão; 

✓ Controles eletrônicos da direção e transmissão.  

Esses indicadores são instalados em painel na cabine junto do operador, com fácil leitura, luzes vermelhas 

de advertência e até sinais sonoros.  

 

Lubrificação dos equipamentos 

 

Generalidade 

Não é necessário enfatizar a importância da lubrificação dos equipamentos para, junto com a sua operação 

racional e a manutenção preventiva, procurar o aumento a vida útil e o retardamento da substituição das 

máquinas já desgastadas.  

A utilização normal da máquina implica desgaste progressivo, atingindo principalmente as partes móveis e 

as que ficam em contato com os abrasivos.  

 

As principais causas de desgastes são:  
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O atrito entre os componentes com movimento ou deslizamento relativo, embora haja lubrificação entre 

eles, resultam em desgaste lento, mas inevitável, reduzindo a dimensão das peças e aumentando as folgas 

previstas no projeto da máquina. 

A corrosão, considerada como um dos fatores mais importantes nos desgastes de certas peças dos 

motores, derivada da formação de ácido corrosivos provenientes de resíduos de enxofre no óleo 

combustível.    

A abrasão originada de matéria estranha que penetra em determinados componentes mecânicos, como 

poeiras, partículas de solos muito finos, ou da formação de subprodutos dentro da câmara de combustão, 

resultando no desgaste prematuro dessas peças.  

 

Cuidados com a Máquina 
 
Afirme todos os dias que: 

 

✓ Faço o teste com a buzina, os freios e o funcionamento das alavancas, antes de iniciar o trabalho, 

✓ Verifico o peso e o volume da carga; 

✓ Evito choques violentos, quando transporto cargas; 

✓ Ando em  baixa velocidade e respeito a sinalização; 

✓ Mantenho a carga  sem excessos; 

✓ Verifico o local antes de acoplar o vagão; 

✓ Acoplo o equipamento sem forçar a máquina; 

✓ Não coloco peso acima do limite da maquina; 

✓ Desacoplo o equipamento sem forçar a máquina. 

 

Percebeu como os cuidados com a máquina são importantes? 
Será que somente estes cuidados são suficientes para você trabalhar com segurança?   

O Locotrator também precisa de cuidados. 

 

Compartimento Interno  
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A manutenção preventiva deve visar sempre: 
➢ Basculamento / Elevação 

➢ Cabos e seus acessórios 

➢ Trilhos e Roldanas 

➢ Lubrificação geral 

➢ Freios 

➢ Elétrica / Comandos  

 

Coloque uma advertência no compartimento do operador quando a 

máquina estiver em manutenção por exemplo:  

“em manutenção” Ou “Não de a partida” 

Isto irá evitar que alguém ligue o motor e mova o veículo por engano; 

 

Simbologia 

 

FUNÇÕES 
1. Informar aos operadores as condições de funcionamento dos sistemas. 
2. Alertar aos operadores e equipe de manutenção sobre possíveis falhas nos sistemas. 
3. Armazenar as informações enviadas pelos sensores e interruptores dos diversos sistemas 
da máquina para eventual consulta da equipe de manutenção. 
4. Gerenciar as informações dos sensores e interruptores para controle e até mesmo proteção 
dos diversos sistemas da máquina. 
5. Realizar diagnósticos, calibrações e configurações dos sistemas eletrônicos. 
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“É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR” 

 

Acidentes com o Locotrator 
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ACIDENTES ACONTECEM, MAS VOCÊ PODE EVITÁ-LOS! 

Você sabia que os Locotratores são equipamentos muito seguros? 

Então, por que acidentes acontecem? 

Porque os profissionais praticam atos inseguros e não tomam os cuidados necessários 

para um procedimento de segurança. 

Vamos prevenir acidentes?   

 

Se você trabalhar corretamente, pode evitar que acidentes aconteçam. 

Isto é prevenção e segurança na certa! 

 

 

Portas da Segurança. 
1. Verifico se não existem pessoas transitando, ao operar o locotrator;  

2. Verifico sempre se não existem obstáculos no trajeto a ser percorrido;  

3. Faço manobras, tomando cuidado com o que está à minha  volta; 

4. Buzino em esquinas e quando existem pessoas no caminho; 

5. Dirijo dentro da velocidade adequada; 

6. Tomo cuidado com poças e pisos molhados; 

7. Observo rigorosamente todos os regulamentos e sinalizações existentes no local.  

 

Prevenindo Colisões com o Locotrator 

 

Vamos diminuir os riscos de acidentes? 

Acerte o alvo das frases abaixo, marcando um X, na melhor forma de trabalhar com 

SEGURANÇA. 

 
✓ Preste atenção nas barreiras pintadas com listas diagonais nas cores preta e 

amarela, avisos, sinais, espelhos; 

✓ Fique atento na condução do seu veículo, observando se não existem obstáculos à 

sua frente. 

✓ Observe a altura dos veículos carroceiras , aproximisse  devagar e utilize a buzina 

se necessário. 

✓ Estacione a sua máquina  em local seguro, onde o acesso não seja permitido a 

pessoas não autorizadas. 

✓ Mantenha distância de dez  metros do veículo que vem à sua frente. 

✓ Verifique se não existem pessoas transitando, ao dar marcha à ré. 

✓ Faça manobras, tomando cuidado com o que está a sua volta. 

✓ Buzine ao aproximar-se de esquinas. 

✓ Dê a preferência a outros veículos. 
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✓ Dirija com a velocidade moderada, para garantir a segurança na operação. 

✓ Observe rigorosamente todos os regulamentos e sinalizações existentes no seu local 

de trabalho. 

 

Abastecimento do Locotrator 

 

O que fazer para prevenir acidentes com o Locotrator? 

 

Cuidados no abastecimento a diesel!  
✓ Não posso fumar, acender fósforos ou provocar qualquer faísca ao abastecer; 
✓ Só posso reabastecer a máquina, utilizando recipientes limpos, 
✓ Só posso abastecer a máquina  quando o motor estiver desligado. 
✓ Limpo qualquer derramamento que aconteça no abastecimento do veículo. 
✓ Recoloco a tampa do reservatório antes de ligar o motor. 
 

 

Intervalos de Manutenção: 
• Quando se tornar necessário 
• Cada 10 hs de serviço ou diariamente 
• Cada 50 hs de serviço ou semanalmente 
• Cada 100 hs de serviço ou 2 semanas 
• Cada 250 hs de serviço 
• Cada 250 hs de serviço ou mensalmente 
• Cada 500 hs de serviço  
• Cada 500 hs de serviço ou 3 meses 
• Cada 1000 hs de serviço  
• Cada 1000 hs de serviço ou 6 meses  
• Cada 2000 hs de serviço  
• Cada 2000 hs de serviço ou 1 ano  
• Cada 3000 hs de serviço ou 2 anos  
• Cada 3 anos após a data de instalação ou 5 anos após a data de fabricação 
• Cada 6000 hs de serviço ou 4 anos 

 

Quando se tornar necessário (Inspeção diária).  

 

 

Noções de Primeiros Socorros 

 

Cena segura socorrista protegido 
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1ª Atitude de um ÓTIMO Socorrista!!! 

Ligar para 192 
 

 

Requisitos básicos de um socorrista 

 

 

Introdução 
• Os Primeiros Socorros ou socorro básico de urgência são as medidas iniciais e 

imediatas dedicadas à vítima, fora do ambiente hospitalar, executadas por qualquer 

pessoa, treinada, para garantir a vida, proporcionar bem-estar e evitar agravamento das 

lesões existentes. 

• A prestação dos Primeiros Socorros depende de conhecimentos básicos, teóricos e 

práticos por parte de quem os está aplicando.  

• O restabelecimento da vítima de um acidente, seja qual for sua natureza, dependerá 

muito do preparo psicológico e técnico da pessoa que prestar o atendimento. 

• O socorrista deve agir com bom senso, tolerância e calma. 

• O primeiro atendimento mal sucedido pode levar vítimas de acidentes a seqüelas 

irreversíveis. 

 

O bom samaritano 
• Para ser um socorrista é necessário ser um bom samaritano, isto é, aquele que 

presta socorro voluntariamente, por amor ao seu semelhante. Para tanto é 

necessário três coisas básicas, mãos para manipular a vítima, boca para acalmá-lá, 

animá-lá e solicitar socorro, e finalmente coração para prestar socorro sem querer 

receber nada em troca. 

Análise primária 
• 1- Verifique a inconsciência; 

• 2- Abra as vias aéreas respiratórias; 

• 3- Verifique a respiração; 

• 4- Verifique os batimentos cardíacos; 

• 5- Aplicar colar cervical  (inconsciente). 

 

Análise secundária 
• 1- Proceda o exame da cabeça aos pés; 

• 2- Questione a vítima (se possível); 

• 3- Questione as testemunhas (se houver). 

 

Parada cardiorrespiratória 
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• É a ausência das funções vitais, movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. A 

ocorrência isolada de uma delas só existe em curto espaço de tempo; a parada de uma 

acarreta a parada da outra. A parada cardiorrespiratória leva à morte no período de 3 a 

5 minutos.  

Sinais e sintomas 

• Inconsciência; 

• Ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. 

 

Parada cardiorrespiratória 

Reanimação cárdio pulmonar 
• 1 ou 2 Socorristas  

 

 

 

 

 

 

 

Proceda 05 ciclos e repita a análise primária 30 massagens e 2 insuflações 

 
Lesões da coluna vertebral 

Primeiros socorros 
– Cuidado especial com a vítima inconsciente; 
– Imobilizar o pescoço antes do transporte, utilizando o colar cervical; 
– Movimentar a vítima em bloco, impedindo particularmente movimentos bruscos do 
pescoço e do tronco; 
– Colocar em prancha de madeira; 
– Encaminhar para atendimento hospitalar. 

 

 

Transporte de acidentados 

Uma pessoa - De Apoio 

 
• Passe o seu braço em torno da cintura da vítima e o braço da vítima ao redor de seu 

pescoço.  
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Uma pessoa - Nas costas 
• Dê as costas para a vítima, passe os braços dela ao redor de seu pescoço, 

incline-a para frente e levante-a.  

 

Uma pessoa - Cadeirinha 
• Faça a cadeirinha conforme abaixo. Passe os braços da vítima ao 

redor do seu pescoço e levante a vítima.  

 

 

Duas pessoas - Segurando pelas extremidades 
• Uma segura a vítima pelas axilas, enquanto a outra, segura pelas 

pernas abertas. Ambas devem erguer a vítima simultaneamente.  

 

 

Três pessoas 
• Uma segura a cabeça e costas, a outra, a cintura e a parte superior das coxas. 

A terceira segura a parte inferior das coxas e pernas. Os movimentos das três 

pessoas devem ser simultâneos, para impedir deslocamentos da cabeça, coluna, 

coxas e pernas.  

 

Quatro pessoas 
• Semelhante ao de três pessoas. A quarta pessoa imobiliza a cabeça da vítima 

impedindo qualquer tipo de deslocamento.  

 

SUA SEGURANÇA É IMPORTANTE! 

Afinal de contas, sua família o espera em casa, sãos e salvos, pai, mãe, esposa (o), 

filhos (as). 

 

  

 


