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RESUMO 

A proposta da presente monografia visa estudar fatos referentes a 
formac;ao do Soldado Bombeiro-Militar tendo como foco de estudo o exemplo 

do servic;o de Guarda-Vidas, prestado em especial no literal paranaense 

durante o periodo do verao, e o Atendimento Pre-Hospitalar realizado pelos 

Socorristas do Corpo de Bombeiros, atividades estas que tern grande 

representatividade no contexte operacional do Corpo de Bombeiros da Policia 

Militar do Parana. Assim, a partir destes dais prismas da atividade de 

Bombeiro-Militar, estudar a situac;ao atual da formac;ao do Soldado Bombeiro 

Militar, em consonancia com a evoluc;ao da realidade social, politica e 

econOmica do estado buscando a orientac;ao e a idealizac;ao de urn processo 

de estruturac;ao eficiente capaz de atender bern a comunidade dentro de suas 

necessidades, avaliando perante todos os envolvidos como esta se portando 

este processo de atuac;ao da corporac;ao. 

Palavras-chave: Soldado, Bombeiro, Guarda-Vidas, Pre-hospitalar, Formac;ao. 
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1 INTRODUCAO 

''Ser Bombeiro nao e traba/ho, e paixao. Paixao nao apenas por fazer as coisas 

direito, mas por estar fazendo a coisa certa. " 

- Chief Willian Goowin, Baltimore City Fire Departament 

Observando-se o quadro estatlstico das atividades de bombeiro, nos 

ultimos anos, verifica-se urn crescimento constante no numero de ocorrencias, 

exigindo da corporac;ao urn comportamento voltado para o futuro, em que seja 

possivel manter a qualidade dos servic;os prestados a comunidade, com a 

permanente avaliac;ao da estrutura organizacional. 

0 Corpo de Bombeiros, como urn dos grandes comandos da Policia 

Militar do Parana, apesar de ter caracteristicas visuais identicas, possui em sua 

doutrina operacional, o grande marco que diferencia o seu emprego e 

relacionamento com a sociedade. 

Hoje, o Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana esta, 

intrinsecamente, ligado a todos os segmentos da comunidade, fazendo com 

que seu rol de atividades cresc;a, aumentando tambem o grau de complexidade 

estrategica, em func;ao de inumeras variaveis tendentes a influenciar no 

resultado dos atendimentos disponibilizados. 

Sob este aspecto, devemos considerar o Servic;o de Atendimento Pre

Hospitalar ofertado a comunidade pelo Corpo de Bombeiros, servic;o 

reconhecido pela sua qualidade e requisitado cada vez mais pela comunidade 

paranaense, gerando o fato de que mesmo em cidades onde nao exista o 

Servic;o de Atendimento ao Trauma em Emergencias (SlATE) organizado 

formalmente, as frac;oes do Corpo de Bombeiros ali existentes sao 

pressionadas a ativar ambulancias para a atividade. 

Outro servic;o tambem avaliado e o de Guarda-Vidas, que por sua vez, 

embora, ofertado basicamente no verao, e tambem de grande aceitac;ao e 
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reconhecimento e consome uma parcela consideravel do material humano 

disponfvel. 

Sendo uma prestadora de servic;os de tranquilidade publica, levando-se 

em conta a caracteristica das organizac;oes militares de que a formac;ao da 

mao-de-obra e propria, e de suma importancia o cuidado com a qualificac;ao 

dos agentes colocados a disposic;So, preocupando-se com sua qualidade e 

adequabilidade as necessidades e anseios do cliente, a sociedade paranaense. 

0 estudo destes dois importantes servic;os colocados a disposic;ao da 

populac;ao pelo Corpo de Bombeiros, mostra-nos as dificuldades e desafios 

atuais para a manutenc;ao e mesmo ampliac;ao da oferta destes servic;os, 

mostra tambem soluc;oes encontradas e estuda sua aplicabilidade. 

Por questoes didaticas, os assuntos foram divididos utilizando-se 

criterios de carater funcional e organizacional, apesar de estarem relacionados 

diretamente com a formac;ao do Soldado Bombeiro-Militar, por ser este, em 

ultima instancia, o principal agente colocado a disposic;ao para realizar estas 

tarefas. 

Em primeiro Iugar, e abordada a formac;ao atual do Soldado Bombeiro

Militar, observando-se a luz da teoria e da doutrina o porque de sua formac;ao 

se realizar nas pr6prias fileiras da corporac;ao e como se da isto atualmente. 

Em seguida, passa-se a analisar a formac;ao do socorrista Bombeiro

Militar, desde o infcio das atividades de Atendimento Pre-Hospitalar ate a 

atualidade com o advento da criac;ao do Servic;o de Atendimento M6vel de 

Urgencias (SAMU), que passou a atuar juntamente com o SlATE. 
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Da mesma forma foi analisada a formac;ao do Guarda-Vidas, levando-se 

em conta as aspectos peculiares da atividade, suas dificuldades e as soluc;<>es 

encontradas para supera-las. 

A partir de entao se trac;am as paralelos entre as problemas e 

dificuldades para, a partir do comparative, chegar-se as posslveis soluc;oes 

condizentes com a realidade atual do Corpo de Bombeiros da PoHcia Militar do 

Parana. 



4 

2 FORMAcAO DE SOLDADOS NO CORPO DE BOMBEIROS 

A formac;ao do Soldado Bombeiro-Militar sempre esteve relacionada com 

o momenta hist6rico vivido pela organizac;ao e a relac;ao desta com a 

sociedade. A hist6ria do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana, cujo 

fundador foi o entao Presidente da Provincia Paranaense, Carlos Cavalcanti, e 

muito antiga. 

Embrionariamente, tiveram inicio os servic;os contra incendios em 

Curitiba com a Sociedade Teuto-Brasileira de Bombeiros Voluntaries, fundada 

em 1887. Visava satisfazer a necessidade do meio curitibano, tendo carater 

supletivo, em que pese a iniciativa, nao teve vida muito longa. 

Com a extinc;ao desta, o Presidente da Provincia, Carlos Cavalcanti, 

apresentou ao Congresso Legislative do Estado urn pedido de credito 

necessaria a criac;ao de urn Corpo de Bombeiros na capital. Assim, pela 

sanc;ao da Lei n. 0 1.133, de 23 de marc;o de 1912, fica ram equiparados os 

postos dos seus componentes, na plenitude de direitos, honras, prerrogativas e 

vantagens aos equivalentes do Regimento de Seguranc;a, atualmente Policia 

Militar do Parana. 

As atividades do Corpo de Bombeiros do Parana foram marcadas pela 

leitura da ordem do dia, em 08 de outubro de 1912, baixada pelo Major 

Fabriciano do Rego Barros, Comandante, que declarava o inicio a 
Organizac;ao. 

A Organizac;ao inicial do Corpo de Bombeiros do Parana teve carater 

rigorosamente militar desde seu nascimento. Foi incorporado primeiramente a 
Forc;a Militar em 1917, passou por varies periodos de relativa autonomia, em 

relac;ao a esta, sem jamais perder seu carater militar. 
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Finalmente no ano de 1953, foi dada nova designa~ao, Corpo de 

Bombeiros da Policia Militar do Parana, mantida ate a presente data. 

A partir da evolu~ao hist6rica do Corpo de Bombeiros da Policia Militar 

do Parana, foram surgindo, por necessidades oriundas do seio da sociedade, 

areas de atua~ao especificas, que encontraram resposta no ambito da Policia 

Militar, em particular, em seu Corpo de Bombeiros, necessidades estas que 

demonstraram a carencia de uma forma~ao complementar, que ampliasse a 

forma~ao tradicional do Bombeiro Militar. 

Em primeira instancia, para enfrentar estes novas desafios profissionais, 

foram criadas instru~oes padronizadas que passam a ser ministradas a tropa 

em seu todo ou em parte, passando a seguir a uma fase em que se nota ja urn 

caminho em dire~o a consolida~ao deste conhecimento, sendo criados os 

estagios. 

Adiante sao colocados a disposi~ao os cursos de especializa~ao nestas 

areas especificas, o que acaba suprindo a necessidade do servi~o, e 

complementando a forma~ao de uma parcela da tropa, que passa a ser 

empregada nestas novas fun~oes e a suprir, de maneira imediatista, a 

demanda de servi~o. 

Por se tratar de forma~ao complementar, e portanto realizada a 
posteriori a forma~o basica do Soldado Bombeiro-Militar, posterga a 

coloca~ao do servi~o especializado ao publico e tambem gera uma demanda 

exacerbada de atividade aos que ja atuam nas areas de atendimento pre

hospitalar e guarda-vidas, vista que sao empregados neste servi~o, devido a 
roupagem especialista de que estes servi~os acabaram se revestindo, embora 

isto seja anacronico. 

lsso acaba por trazer todo o onus referente a elitiza~ao, quais sejam, a 

excessiva estratificarao do campo profissional especifico, numero pequeno de 

profissionais habilitados a exercer determinado ramo de atividade, aumento 

consideravel nos custos de forma~ao destes profissionais. 
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Estes fatores podem ser absorvidos quando se trata de uma 

especialidade concemente a urn conhecimento cuja necessidade se fixe em urn 

grupo pequeno, mas quando a demanda aumenta, e se exige urn numero cada 

vez maior de profissionais, ha que se estender a oferta de profissionais de 

forma a atender esta necessidade. 

2.1 PRESSUPOSTO TE6RICO-DOUTRINARIO NA FORMA<;AO DE 

SOLDADOS NO CORPO DE BOMBEIROS 

2.1.1 Aspectos doutrinarios 

Entende-se que nao se pode falar em eficiencia, eficacia, efetividade ou 

qualidade da institui9ao, em particular o Corpo de Bombeiros da Polfcia militar 

do Parana, se esta nao estiver voltada para a profissionaliza9ao de seus 

quadros, o que e bastante profunda, vista que a profissao de Bombeiro-Militar 

engloba nao somente o carater tecnico, mas tambem o aspecto doutrinario. 

Cabe recorrer aos ensinamentos contidos na obra Doutrina do Emprego 

de Policia Militar e Bombeiro Militar 28 edi9ao, revisada e ampliada, do Senhor 

Cel PM RR Wilson Odirley Valla, que em seu capitulo introdut6rio ao fazer sua 

Sintese das caracteristicas das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares como organiza9oes Militares destaca entre as caracteristicas 

essenciais das organiza9oes militares, o que segue: 

2) Um sistema de educa~ao sui generis, pelo qual o militar se revela 

durante todo o servit;o ativo, ora como instruendo, ora como instrutor, num 

processo continuo de format;ao, aperfeit;oamento e especializat;ao que se 

canso/ida ao Iongo de toda a carreira profissional; 

Ousando interpretar o mestre, tem-se a considerar que o sistema de 

educa9ao tern inicio em sua forma9ao basica, que via de regra lan9a suas 

bases dentro da propria institui9ao, vista que diferentemente de outras 

atividades profissionais, a forma9ao se da exclusivamente intra corporis, 
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considerando-se o carcUer especrtico da profissao, fato este confirmado quando 

se coloca que a formac;ao e continua, consolidando-se ao Iongo da carreira, 

temos ai que esta tambem inicia juntamente com a carreira. 

Ora se assim o e, atendendo ao especifico da estrategia de alocac;ao de 

recursos humanos para se fazer frente as necessidades operacionais, temos 

que o Soldado Bombeiro-Militar deve ter sua formac;ao inicial o mais completa 

possivel, visando a entrega de urn profissional qualificado a atender o anseio 

da comunidade em suas necessidades de socorro, em todo o espectro que o 

Corpo de Bombeiros oferece a populac;ao. 

Sabedores que somos de que a Ordem Publica nao se restringe ao 

campo (mica e exclusivamente da Seguranc;a Publica, antes passa tambem 

pela Salubridade Publica e pelo que nos e de particular interesse, a 

TranqOilidade Publica, atrai a atenc;ao o seguinte ensinamento: 

12) a operacionalidade, nao apenas entendida como o grau de aptidao 

da Corporac;;ao, nem tampouco, caracterizada pela ideia de que a ordem pubica 

restringe-se as politicas de policiamento para a reduc;;ao do crime, mas, 

sobretudo, por saber incorporar as percepc;;oes da comunidade sobre os 

problemas que afetam sua seguranc;;a como ingrediente de qualidade em seu 

conjunto de a~oes. 

Tem-se, entao, os fatos sobre esta 6tica de que ao termo operacional, 

enseja que tambem se deve incorporar, a questao de atender a comunidade 

em amplo espectro de seus anseios, e o Atendimento Pre-Hospitalar e urn 

reclame freqoente da populac;ao. 

Assim sendo, tem-se da doutrina o fato de que a investidura militar 

assevera, a prestac;ao de servic;o a sociedade por homens e mulheres capazes 

desde a sua colocac;ao a disposic;ao desta mesma sociedade, ou seja, em sua 

base, nao cabendo a protelac;ao em se cumprir as missoes em se tratando de 

garantir a TranqOilidade Publica, parcela da Ordem Publica reservada ao Corpo 

de Bombeiros prover. 
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Da doutrina, extrai-se ainda, mais adiante que a capacidade operacional 

depende de sua prepara~ao, e esta se desdobra em responsabilidade com a 

instru~ao, o adestramento e o aprestamento, a que a corpora~ao esta 

embutida. 

Sendo a forma~ao o infcio da instru~ao e do adestramento do proselito 

Bombeiro-Militar, percebe-se a for~a que esta fase da carreira tern para com o 

futuro agente de tranqOilidade publica e consequentemente para toda a 

institui~ao que se alicer~a neste profissional. 

2.1.2 Estrategia 

Conforme FISCHMANN (1993, apud SANTOS e SOUZA, 1999), nos 

ultimos tempos surgiram inumeros trabalhos sobre a forma de incorporar 

estrategias nas organiza~oes, abrangendo, no infcio, grandes corpora~oes, 

logo depois empresas privadas e de propriedade do Estado e, por ultimo, 

organiza~oes de toda natureza: com e sem fins lucrativos e ate organiza~oes 

polfticas e da propria administra~ao direta do Estado. 

Muitos administradores e executives nao estao interessados no futuro de 

suas organiza~oes. Alguns deles sao saudosistas do passado, outros s6 estao 

preocupados com o imediato. Aqueles que realmente estao preocupados com 

o futuro trabalham para faze-lo e se obrigam a passar a agir de forma 

estrategica. 

Nas organiza~oes, homens passives produzem organiza~oes pesadas, 

conservadoras e inflexfveis. Em compensa~ao, homens de iniciativa produzem 

organiza¢es inovadoras, ageis e dinamicas que se transformam para melhor 

servir, que mudam o seu ambiente, que influenciam e se deixam influenciar. 

"Sete coisas distinguem o sabio do ignorante: o sabio nao fa/a em 

presem;a de quem o ultrapasse em ciencia ou idade; nunca interrompe quem 
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fa/a; nao responde nunca com precipitat;ao; interroga com metodo e responde 

com precisao; discute as questoes segundo a ordem por onde foram postas; 

quando nao compreende uma coisa confessa este fato com franqueza, e curva

se ante a verdade. 0 ignorante faz precisamente o contrario de tudo isso" 

(Pirquete 1962, apud Santos e Souza, 1999). 

Desta forma, convem que o planejamento e a administra9ao dos 

problemas sejam tratados de forma estrategica e nao apenas com uma visao 

saudosista do que eram as coisas. 

Planejamento Estrategico e uma tecnica administrativa que, atraves da 

analise do ambiente de uma organiza9ao, cria a consciencia das suas 

oportunidades e amea9as dos seus pontos forte e fracos para o cumprimento 

da sua missao e, atraves desta consciencia, estabelece o prop6sito de dire9ao 

que a organiza9ao devera seguir para aproveitar as oportunidades e evitar 

riscos. 

Define-se estrategia como sendo: Uma forma de pensar no futuro -

lntegrada no processo decis6rio - Urn procedimento formalizado e articulador 

de resultados - Uma programa9ao. 

Pode-se entender administra9ao estrategica como o processo de tornar 

a organiza9ao capaz (capacita9ao) de integrar as decisoes administrativas e 

operacionais com as estrategicas, procurando dar ao mesmo tempo maior 

eficiencia e eficacia a organiza9ao. 

Planejamento tatico e urn planejamento de curto prazo, predominante 

quantitative, abrangendo decisoes administrativas e opera96es e visando a 
eficacia da organiza9ao. 
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De forma prcUica podemos ter: 

TABELA 1: PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO ESTRA TEGICA. 

Planejamento estrategico Administra~ao estrategica 

Estabelece uma postura em rela~ao Acresce capacita~ao estrategica 

ao ambiente. 

Lid a com fatos, ideias, Acresce aspira~oes em pessoas com 

probabilidades . mudan~as rapidas da organiza~ao. 
. 

Termina com urn plano estrategico. Termina com urn novo 

comportamento. 

Sistema de planejamento. Sistema de a~ao. 

FONTE: SOUZA, Loem1r de Matos e SANTOS, Carlos Alberto. 

2.1.3 Profissionaliza~ao 

No desempenho das tarefas de uma ocupa~ao, os que a praticam 

devem se basear em conhecimentos e tecnicas adquiridos por meio de 

pesquisa, experimenta~ao e investiga~ao academicas. 

Para haver profissionaliza~ao, varias sao as questoes cruciais acerca do 

papel do conhecimento exclusive. Em primeiro Iugar, deve-se determinar ate 

que ponto estao associados com o dominic da ocupa~ao, ou nao, urn corpo 

te6rico relativamente exclusive, conhecimentos e tecnicas intelectuais. Em 

segundo Iugar, deve-se investigar quem e responsavel pela decisao do que e 

qualificado como conhecimento. Em terceiro Iugar, deve-se analisar como o 

conhecimento sera comunicado, e para quem. 

Ou seja, a responsabilidade pelo dominic da profissao de Bombeiro

Militar e dos integrantes da propria profissao, em particular no que tange aos 

conhecimentos necessaries para exerce-la. 

Urn modele que especifica as caracteristicas centrais das profissoes 

estabelecidas e distingue-as de outras ocupa~oes pode ser expresso atraves 

das dimensoes que a caracterizam. Estas dimensoes incluem: 



11 

1. urn conjunto generalizado de conhecimentos, teorias e tecnicas 

intelectuais; 

2. urn periodo extenso de educa9ao e treinamento,; 

3. relevancia do trabalho para os valores sociais basicos; 

4. autonomia; 

5. motiva9ao que envolve urn sentido de missao; 

6. urn compromisso superior de dever da ocupa9ao em beneficia do 

cliente; 

7. urn sentimento de comunidade entre os que a praticam; 

8. urn c6digo de etica institucionalmente imposto para assegurar 

submissao a ele. 

Uma ocupa9ao pode possuir uma ou mais dessas caracteristicas, 

enquanto a profissao geralmente possui, em algum grau, todas elas, assim 

considera-se que falar de uma profissao Bombeiro-Militar e apropriado. 

A relevancia do trabalho da ocupa9ao, no sentido de obter alguns 

valores sociais importantes, e a base que garante o poder profissional e o 

prestigio da profissao. 

0 trabalho exercido pelo Corpo de Bombeiros e orientado para a 

realiza9ao das seguintes tarefas principais: a Preven9ao e o Combate a 

lncendios, Buscas e Salvamentos, Socorros Publicos e a Defesa Civil. No seu 

papel de mantenedor da Tranquilidade Publica, o Corpo de Bombeiros tenta 

controlar os eventos que amea9am destruir a paz na comunidade e colocam 

em perigo a seguran9a dos residentes da comunidade em geral. 

A profissao desenvolve urn sentido de comunidade e desenvolve urn 

campo comum baseado em interesses, valores e habilidades compartilhados, 

assim como experiencias de educa9ao, treinamento e trabalho. Em resumo, os 

membros compartilham uma cultura ocupacional que lhes e comum. Assim 

temos que, as intera9oes dos papeis sociais exigidos por esses grupos formais 

e informais geram uma configura9ao social unica para a profissao, isto e, uma 

cultura profissional. 
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A essencia de uma comunidade profissional esta em aqueles que 

praticam tal profissao serem, simultaneamente, controlados e apoiados por 

seus pares. Esse processo e baseado nos valores, normas e sfmbolos que 

constituem a cultura ocupacional e por eles legitimado. A comunidade 

profissional fornece uma identidade e urn destine comuns para seus membros. 

Sem as normas, valores e sfmbolos comunitarios da ocupacao, uma profissao 

nao e capaz de defender seu conteudo dessa ocupacao. 

Descreve-se qualidade do service como o grau ate o qual urn service 

satisfaz as exigencias, os desejos e as expectativas do seu recebedor, assim , 

services podem ser definidos como sendo acoes, atos, desempenho e af foi 

ainda mais Ionge, afirmando-se que service com qualidade e aquele que tern a 

capacidade de proporcionar satisfacao. Desta forma, podemos dizer que se os 

services superarem ou igualarem as expectativas do cliente, havera satisfacao, 

portanto poderemos dizer que houve qualidade. Sendo assim, pode-se dizer 

que a empresa que supera as expectativas de seus clientes atingiu excelencia 

em services. Qualidade pode entao ser definida como o atendimento das 

exigencias do cliente . 

2.2 FORMACAO ATUAL DO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR 

0 ingresso de Soldados nas fileiras do Corpo de Bombeiros sempre se 

deu por concursos, e os requisites para admissao acompanharam a evolucao 

economica do pals, em virtude dos salaries que eram ofertados, sendo que ao 

final da decada de 80 os requisites escolares se fixavam no 1° grau, a procura 

era pequena, chegando muitas vezes a 2,5 candidates por vaga ofertada. 

A formacao do Soldado Bombeiro Militar acompanhou a evolucao 

hist6rica da propria instituicao, sendo atualizada dentro da evolucao dos 

requisites de admissao. 

Ja no ano de 1995, houve o ingresso da primeira turma com exigencia 

de 2° Grau complete para a admissao, o que possibilitou que fossem feitas 
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atualiza96es no curricula do Curse de Forma9ao de Soldados. Em 1997 a 

grade curricular desmembrava a materia de Salvamento, que anteriormente 

contava com 200 horas/aulas e englobava as diversas modalidades de 

salvamentos, em Tecnicas de Salvamento em Altura com 60 horas/aulas, 

tecnicas de Salvamento Terrestre com 40 horas/aulas, e Tecnicas de 

Salvamento Aquatico com 80 horas/aulas, acrescidas de mais 80 horas/aulas 

de Nata9ao, e ainda aumentava de 40 horas/aulas para 80 horas/aulas a 

materia de Tecnicas de Socarras de Urgencia. 

Cabe salientar que na forma9ao basica, a epoca, ja se previa uma 

forma9ao bastante completa no que tange ao salvamento em meio liquido. 

A partir do sucesso destas medidas, houve novas modifica96es e a partir 

do ana de 2002, passou-se a ter a materia de Tecnicas de Socarras de 

Urgencia com sua carga horaria aumentada para 210 horas/aulas e 

fragmentada nas seguintes materias: 

QUADR01-PLAMA DE SOCORROS DE URGE;NCIA I DO CFSd 

ASSUNTOS N°de 
Sessoes 

01 - Panoramica da situa9ao de saude da popula9ao 01 
02 - Materiais e equipamentos do SlATE 02 
03 - Retinas Operacionais 01 
04 - Anatomia e Fisiologia 12 
05- Analise do acidente e Mecanismos de Injuria 04 
TOTAL DE HORAS/AULA 20h 

-FONTE: Plano de Curse de Forma9ao de Soldado/CEI. 

QUADRO 2: PLAMA DE SOCORROS DE URGENCIA II DO CFSd 
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ASSUNTOS N°de 
Sessoes 

01 - Atendimento inicial da Vitima Traumatizada 12 
02 - Vias aereas e oxigenoterapia 12 
03 - Reamina9ao Cardiopulmonar (RCP) e monitoriza9ao 16 

TOTAL DE HORAS/AULA 40h 
FONTE: Plano de Curso de Forma9ao de Soldado/CEI. 

QUADR03: PLAMA DE SOCORROS DE URGENCIA Ill DO CFSd 

ASSUNTOS N°de 
Sessoes 

Bioseguranc;a 4 
Trauma Musculo Esqueletico e Jmobiliza9oes 18 
Ferimentos, Hemorragias E Choque 12 
Traumatismos Especificos 13 
Afogamentos 4 
Queimaduras E Emergencias Produzidas Pelo Frio 4 
Emergencias Obstetricas 4 
Jnterven9ao Em Crises E Atendimento A Pacientes 2 
Especiais 
Emergencias Clinicas 9 

TOTAL DE HORAS/AULA 70h 
FONTE: Plano de Curso de Forma9ao de Soldado/CEI. 

QUADRO 4: PLAMA DE SOCORROS DE URGENCIA IV DO CFSd 

ASSUNTOS N°de 
Sessoes 

Remo9ao De Vitimas 30 
Acidentes Com Multiplas Vitimas 04 
Simulado De Atendimento A Acidentes Com Multiplas 06 
Viti mas 
Acidentes Com Produtos Perigosos 04 
Praticas De Atendimentos Simulados 36 

TOTAL DE HORAS/AULA SOh 
-FONTE: Plano de Curso de Forma9ao de Soldado/CEI. 

2.3 MANUTEN<;AO DO APRENDIZADO BOMBEIRO MILITAR 
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A partir de 1998 foi criado o Plano Anual de lnstruc;ao, que tern por 

finalidade e objetivo, manter o Bombeiro Militar permanentemente atualizado 

com os conhecimentos, tecnicas, habilidades, destrezas e atitudes necessarias 

a operacionalizac;ao das func;oes tipicas da profissao, dirigidas a consecuc;ao 

dos objetivos e metas da PMPR. 

A instruc;ao programada e planejada e executada por todo o efetivo das 

OBM de acordo com a programac;ao particular de cada comandante, dentro 

dos assuntos e carga horaria definidas neste Plano de lnstruc;ao. 

Cabe a 3° Sec;ao do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR, o 

acompanhamento, a supervisao e a fiscalizac;ao da lnstruc;ao, atraves de 

relat6rios, visitas, inspec;oes e aplicac;ao de avaliac;oes trimestrais escritas aos 

instruendos, objetivando a conscientizac;ao do papel da Bombeiro Militar nas 

atividades de bombeiro e nas atividades de Defesa Civil, e a internalizac;ao da 

Doutrina de Emprego das OBM, nas suas varias atividades profissionais 

segundo sua destinac;ao institucional. E, ainda, o reforc;o no conhecimento, 

habilidades e destrezas referentes ao Preparo Fisico, Maneabilidade dos 

materiais e equipamentos de Bombeiro, nas tecnicas de busca e salvamento, 

bern como os Socorros de Urgencia, como condic;oes essenciais ao born 

desempenho tecnico-profissional. 

0 Plano Anual de lnstruc;ao e dividido em 04 (quatro) etapas anuais, 

sendo elas: 

- Socorros de Urgencia; 

- Salvamento Terrestre; 

Prevenc;ao predial; 

Combate a incendios. 

Neste Plano, cada etapa tern durac;ao de tres meses e avaliac;ao ao final 

de cada trimestre, por amostragem do efetivo, que se da em 10% do efetivo 

disponivel escolhido dois dias antes da avaliac;ao. 

Com isso exposto, podemos afirmar que a corporac;ao tern uma 

formac;ao profissional altamente especializada e urn sistema eficiente de 
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manutenc;ao e atualizac;ao dos conhecimentos recebidos pelos Bombeiros 

Militares na sua Formac;ao. 
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3 ANALISE DA ATIVIDADE DE GUARDA-VIDAS 

3.1 APRESENTACAO 

0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana, dentre suas 

missoes constitucional e infraconstitucional, de maneira articulada atua durante 

o periodo de veraneio no Estado do Parana, integrado a Opera~ao Verao, 

utilizando grande parte de seu efetivo nos servi~os de preven~ao e salvamento 

aquatico, ou seja, na prote~ao balnearia por Bombeiros Guarda-Vidas. 

Nesse entendimento, e devido ao grau de especializa~ao exigido para 

a atividade de prote~ao Balnearia planejada e executada pelo Corpo de 

Bombeiros, existem recursos humanos devidamente especializados e formados 

na qualidade de Guarda-Vidas que, de todas as regioes do Estado, sao 

convocados e escalades para compor o efetivo operacional anualmente da 

Opera~ao Verao no litoral paranaense. 

0 grande desafio esta em manter os padroes operacionais e de 

preven~ao com urn efetivo que no decorrer dos anos tern diminufdo, e em 

conseqOencia disto exigido uma articula~ao estrategica e eficiente por parte da 

Unidade Corpo de Bombeiros, no que diz respeito as missoes afetas aos 

Guarda-Vidas. 

3.2 HISTORICO DO SERVICO DE GUARDA-VIDAS 

0 servi~o de guarda-vidas no Parana come~ou na cidade de Matinhos, 

tendo sido iniciado no mes de fevereiro do ano de 1954, quando era 

governador do Estado do Parana o Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto e o 

Secretario do Interior e Justi~a o Dr. Renato Valente, que fez a nomea~ao do 

pessoal. 0 encarregado da fiscaliza~ao dos novos guarda-vidas foi o Sr.Aibano 

Muller, entao Juiz de Paz de Matinhos. 0 cargo nao era remunerado e os 

meios para o born andamento do servi~o dos guarda-vidas eram 

providenciados pelo Sr.Aibano. 



No ana da inaugurac;ao des servic;os (1954), o pessoal recrutado foi: 

•Joao Julio Viana; 

•Alexandre Leocadio Santana; 

•Maximo Ricardo da Silva; 

•Cesario da Iva; 

•Francisco lnacio Moreira, e 

•Orlando Ferreira. 
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0 pessoal civil trabalhou cerca de seis anos. S6 entao na temporada 

1960/1961, foi que vieram as primeiros guarda-vidas do Corpo de Bombeiros, 

formados no Rio de Janeiro. 

3.2.1 Surgimento da Operac;ao Verao no Parana 

0 servic;o de guarda-vidas no literal Paranaense, realizado pelo Corpo 

de Bombeiros, comec;ou no ana de 1960, com a chegada do Sargento Nelson 

Cordeiro, Cabo Florzico e o Soldado Otalicio, pessoal este que havia feito urn 

Curse de Formac;ao de guarda-vidas no Rio de Janeiro. 

Sem ter o local estruturado para ficar, foram alojados no entao Hotel Sao 

Jose, na cidade de Matinhos, sendo posteriormente recolhidos para Curitiba. 

0 servic;o de guarda-vidas realizado de temporada em temporada, 

comec;ou efetivamente no verao de 1962, sendo que de Ia para ca nao mais 

ficou o literal paranaense sem ser guarnecido. 

Do ana de 1964 em diante ficou urn efetivo destacado permanentemente 

na cidade de Matinhos, sendo que o Corpo de Bombeiros par nao possuir 

instalac;oes pr6prias, obrigava seu pessoal, ap6s a realizac;ao do servic;o, a 

retornar as suas casas. 

A primeira temporada foi comandada pelo entao Tenente Almir Moreira e 

teve como integrantes as seguintes militares: Subtenente Alceu Gonc;alves, 

Sargento Aldonir Celio Soares, Sargento Nelson Cordeiro, Sargento Muniz 
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Rosa Cardoso, Cabo Vicente Carvalho, Soldados ldevaldo de Paula Cunha, 

lzaul de Camargo, Leonel dos Santos Vaz e Pedro Pacheco. Na epoca o 

pessoal ficou alojado na Escola Municipal de Matinhos. 

Posteriormente, a sede do Destacamento de Bombeiros ficou localizada 

em Guaratuba, em urn quartet proprio, cujas instala<;oes eram da Escola de 

Pesca, sendo doada ao Corpo de Bombeiros. 

Ficou assim concentrado em Guaratuba o efetivo da Opera<;ao Verao, 

sendo os bombeiros enviados diariamente aos balnearios de Caioba, 

Banestado, San Marino, Praia Club, Praia de Leste e Pontal do Sui. 

3.3 SITUA<;AO ATUAL 

Atualmente, o efetivo e descentralizado em 5 Subareas, sendo 32 na 

Subarea I (Municipio de Pontal do Parana),33 na Subarea II (Municipio de 

Matinhos), 26 na Subarea Ill (Municipio de Guaratuba), 03 na Subarea IV 

(Municipio de Paranagua, incluindo a llha do Mel) e 02 na Subarea V 

(Municlpios de Morretes e Antonina). 



Subarea I- Municipio de Pontal do Parana - 33 postos 

MAPA 1 -AREAATENDIDA PELA SUBAREA I 

FONTE: GOOGLE INC., Google Eart- Plus 3.0.0336, 2005 
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Subarea II- Municipio de Matinhos- 33 Postos 

MAPA 2- AREA ATENDIDA PELA SUBAREA II 

FONTE: GOOGLE INC., Google Eart- Plus 3.0.0336, 2005 
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Km 



Subarea Ill- Municipio de Guaratuba- 28 Postos 

MAPA 3- AREA ATENDIDA PELA SUBAREA Ill 

FONTE: GOOGLE INC., Google Eart- Plus 3.0.0336, 2005 
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No caso das subareas IV e V se faz desnecessario incluir imagens, 

tendo em vista que a area atendida e infimamente menor do que as das 

subareas anteriores, limitando-se a pequenas areas de banho em locais 

especificos, devido as peculiaridades totalmente diversas desses locais em 

rela~ao as subareas I , II e Ill. 

0 efetivo de 10 Guarda-Vidas empregados na 18 Opera~ao elevou-se 

para 598 Guarda-Vidas Bombeiros-Militares e 41 Guarda-Vidas Civis 

Voluntaries, perfazendo urn efetivo de 639 Guarda-Vidas empenhados na 

Opera~ao Verao 04/05. 

3.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OPERA<;AO VERAO 
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Ao desencadear a Operac:;ao Verao, o Corpo de Bombeiros da Polfcia 

Militar busca proteger o homem naquilo que lhe e mais precioso, a vida. Mas 

para alcanc:;ar tal objetivo, faz-se necessaria que varias medidas sejam 

tomadas, como deslocamento de efetivos de varias partes do Estado bern 

como apoio logistico, materiais de bombeiro, alimentac:;ao, servic:;o medico e 

recursos financeiros. 

Para que a Operac:;ao atinja o seu tim com eficacia, nao basta que o 

guarda-vidas esteja no seu pasta a advertir este au aquele banhista incauto au 

mais afoito que se lanc:;a as aguas, achando que esta numa lagoa, ignorando 

as perigos do mar e da sua atitude. 

Efetivamente, a prevenc:;ao e a fase mais importante. Mas quando ocorre 

urn salvamento, o guarda-vidas deve estar preparado. Par isso se desenvolve 

rotineiramente atividades de educac:;ao-fisica e treinamento de natac:;ao 

combinado com judo-aquatico. 

A Organizac:;ao Mundial de Saude (WHO, 2004) atraves do relat6rio 

FACTS ABOUT INJURIES- DROWNINGS, estima que apenas no ana de 

2000, 409.272 pessoas pereceram afogadas em todo o mundo, onde deixa 

bern clara que nesses dados estao computados apenas aqueles afogamentos 

acidentais e par submersao, fazendo com que as afogamentos se tornassem a 

segundo causa de morte par trauma nao-intencional, atras apenas dos 

acidentes de transite. Esses afogamentos, ainda conforme a OMS, foram 

responsaveis par 8% da mortalidade relacionada a traumas naquele ana, 

sendo que 97% dessas mortes par afogamento ocorreram em paises 

subdesenvolvidos au em desenvolvimento, no qual se inclui o Brasil. 

A United States Lifesaving Association (USLA, 2004) estima que deve 

haver 43 ac:;oes preventivas par parte de urn guarda-vidas para cada 

salvamento efetuado, alem de que, segundo essa mesma fonte, calcula-se que 

o risco de uma pessoa tern de morrer par afogamento quando em uma praia 

protegida par guarda-vidas e de 1 em 18 milhoes (0,000055%). 
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Tudo isso nos leva a crer que o estudo dos resultados obtidos pelo servi90 de 

guarda-vidas durante a Operayao Verao e de extrema importancia 

Em termos de atendimentos, as estatisticas remontam a Opera9ao 

Verao 97/98 quando foram registrados 355 salvamentos, ja na Opera9ao 04/05 

este numero sobe para 1630, estes numeros por si s6 ja dao uma mostra do 

volume de servi9os, mas podem ser melhor demonstrados pelos seguintes 

graficos: 

GRAFICO 1-SALVAMENTOS AQUATICOS REALIZADOS NA OPERAC0ES 

VERAO DE 1993 A 2004 
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3.5 FORMACAO DO GUARDA-VIDAS 

98 99 00 01 02 03 04 

0 curse de Guarda-Vidas foi instituido em 1981, e a partir de 2002 

deixou de ser realizado pelas unidades operacionais e passou a ser realizado 

exclusivamente pelo Centro de Ensino e lnstru9ao. 0 Curse de Formayao de 

Guarda-Vidas tern dura9ao de quatro meses sendo urn ,mes te6rico-pratico e 

tres meses de estagio nas areias do Literal Paranaense. 
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QUADRO 5-MATERIAS DO CGV 

No DISCIPLINA CARGA HORARIA 

1. - Socorros de Urgencia 80 

2. - Busca Aquatica 30 

3. - Salvamento Aquatico 60 

4. - Natac;ao 40 

5. - Educac;ao Ffsica 30 

6. - Relac;oes Publicas e Humanas 10 

7. -lnstruc;oes Sobre Ocorrencias Diarias 10 

8. - Verifica9ao de Habilidade Especifica -

9. - Estagio Supervisionado 100 

TOTAL DA CARGA HORARIA 380 

FONTE: Plano de Curso de Formac;ao de Guarda-V1das/CEI. 

Estas materias sao relacionadas com disciplinas do Curso de Formac;ao 

de Soldados Bombeiro Militar da seguinte maneira: 

QUADRO 6-MATERIAS DO CFSd RELACIONADAS AO CGV 

NO D/SCIPLINA CARGA HORARIA 

1. - Socorros de Urgencia I, II, Ill e IV 210 

2. - Busca Aquatica 50 

3. - Salvamento Aquatico 40 

4. - Natac;ao 90 

5. - Educa9ao Fisica 90 

6. - Relac;oes Publicas e Humanas 10 

7. - lnstruc;oes Sobre Ocorrencias Diarias -

8. - Verificac;ao de Habilidade Especifica -

9. - Estagio Supervisionado -

TOTAL DA CARGA HORARIA 490h 

FONTE: Plano de Curso de Formac;ao de Guarda-V1das/CEI. 

Nota-se pela comparac;ao entre as Tabelas 5 e 6, que a maioria dos 

aspectos abordados no Curso de Formac;ao de Guarda-Vidas, sao tambem 
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abordados no Curso de Formac;ao de Soldados Bombeiro Militar, sendo 

necessaria somente a complementac;ao do conteudo na formac;ao posterior. 
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4 ANALISE DA ATIVIDADE DE SOCORRISTA 

4.1 APRESENTACAO 

Confirmando uma tendencia mundial, o trauma vern sendo considerado 

grave problema de saude publica em nosso pals. Ele e a terceira causa de 

mortalidade, depois das doenc;as cardiovasculares e do cancer. Entretanto, as 

estatlsticas mais recentes ja apontam fatores externos como responsaveis pelo 

segundo Iugar no ranking das causas de morte em alguns centres, 

ultrapassando, em numero de vltimas, as neoplasias (cancer). 

Se considerarmos a faixa etaria de 1 a 40 anos, o trauma lidera como 

primeira causa de morte, atingindo a fase de maier produtividade do indivlduo e 

acarretando danos sociais graves e irreverslveis. Segundo estudos sabre 

mortalidade por trauma, a faixa etaria predominante e a dos 20 a 29 anos de 

idade, atingindo em maier numero os homens. Cerca de 130 mil brasileiros 

morrem por ano, vltimas de acidentes diversos e atos de violencia (transite, 

suicldios, homicldios e demais acidentes). Para cada morte por trauma 

registram-se muitos casas de invalidez permanente. 

Essa cifra alarmante, conseqoencia do fenomeno de globalizac;ao e do 

avanc;o tecnol6gico pelo qual passa a nac;ao, aliada ao impacto negative para a 

economia do pals, exige que se adotem medidas na tentativa de reverter estes 

Indices, considerando a perda da capacidade laboriosa do cidadao e, 

principalmente, o sofrimento para a sociedade que perde urn jovem na sua fase 

mais produtiva. 

Essa epidemiologia assustadora tern levado os servic;os de emergencia 

medica no Brasil, e em todo mundo, a se organizarem para atender as cinco 

grandes vertentes do controle do trauma a saber: 

• Prevenc;ao 

• Atendimento pre-hospitalar 

• Atendimento hospitalar 

• Reabilitac;ao 

• Plano de atendimento a catastrofes e grandes desastres. 
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Em um estudo de 1982, o medico norte-americana D. Trunkey M. D., 

categorizou as mortes par trauma e revelou que sistemas de atendimento pre

hospitalar e hospitalar adequados as vltimas de trauma podem reduzir em 20% 

a 50% o numero de 6bitos, alem de diminuir sensivelmente as sequelas 

temporarias au definitivas. 

Os servi9os de atendimento pre-hospitalar, que constituem a segunda 

vertente do controle do trauma, tem-se espalhado pelo pals com a finalidade de 

controlar esses Indices. Sensibilizado par essa iniciativa e diante da triste 

realidade que o trauma representa, o Ministerio da Saude publicou a Portaria n° 

2048, de 05 de novembro de 2002, que trata da normatiza9ao do atendimento 

pre-hospitalar no pals. 

Define-se como nlvel pre-hospitalar na area de urgencia e emergencia 

aquele atendimento que procura chegar a vrtima nos primeiros minutos ap6s 

ter ocorrido o agravo a saude, que possa levar a deficiencia trsica au ate 

mesmo, sendo necessaria, portanto, prestar atendimento adequado e 

transporte a hospital devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Onico 

de Saude. 

Reconhece a necessidade de a9ao integrada dos profissionais de saude 

com outros profissionais, entre eles, bombeiros, militares, outros profissionais 

reconhecidos pelo gestor de saude estadual au local. Todos as profissionais, 

oriundos da area de saude au nao, deverao ter uma capacita9ao minima 

te6rica-pratica. 

0 termo "Socorrista", apesar de nao estar definido na Portaria n° 2048, 

do Ministerio da Saude, esta consagrado na designa9ao dos indivlduos que 

trabalham no pre-hospitalar. 

Pela extensao de seus efeitos, o trauma deve ser entendido como 

doen9a e nao apenas como acidente. Assim, ele e passlvel de preven9ao, 

devendo ser conclamada toda a sociedade a mobilizar-se na responsabilidade 

de controlar suas causas externas. 
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4.2 HISTORICO DO ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NO PARANA 

0 servic;:o de Atendimento Pre-Hospitalar (APH) no Corpo de Bombeiros 

da Policia Militar do Parana esta baseado no Sistema lntegrado de 

Atendimento ao Trauma em Emergencias - (SlATE), este sistema foi 

desencadeado por uma decisao interministerial de maio de 1987, destinado a 

socorrer viti mas de acidentes de transite, implantado, em curto prazo na cidade 

de Curitiba, funcionando como urn modelo a ser reproduzido no restante do 

pais. 

Dois tecnicos do Institute de Pesquisas e Planejamento Urbano de 

Curitiba (IPPUC) realizaram os estudos preliminares, concluiram urn 

diagn6stico de demanda e em conjunto com o medico designado em portaria 

interministerial para o projeto, desenharam urn modelo adequado a realidade 

que se pretendia modiftcar. 0 projeto-piloto entao elaborado mereceu 

aprovac;:ao em dezembro de 1987 e deu origem a termos aditivos ao convenio 

do Sistema Onico e Descentralizado de Saude, entao vigente entre os 

Ministerios da Previdencia e Assistencia Social e da Saude e o Governo do 

Parana. Os termos aditivos repassam recursos especiftcos a concretizac;:ao do 

projeto. 

Em marc;:o de 1988, uma portaria da Secretaria de Estado da saude 

constituiu uma comissao destinada a implantar o projeto piloto. lmplicado com 

a implantac;:ao da proposta, o grupo passou a catalisar a aproximac;:ao das 

instituic;:oes que, em 29 de marc;:o de 1990, assinaram urn convenio de 

cooperac;:ao tecnica destinado a implantar urn servic;:o de atendimento pre

hospitalar, inicialmente voltado ao atendimento de vitimas de traumas e a 

principio limitado a cidade de Curitiba, porem com ambic;:ao de atingir todo o 

estado do Parana. 

Assinaram o convenio de implantac;:ao do SlATE a Secretaria de Estado 

da Saude, a Secretaria de Estado da Seguranc;:a Publica e a Prefeitura 

Municipal de Curitiba, atraves da Secretaria Municipal de Saude e do Institute 

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba- IPPUC. Outras instituic;:oes 
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alinharam-se de imediato a iniciativa: o antigo escrit6rio regional do INAMPS, 

qualificado como representante do Ministerio da SaOde; a Universidade Federal 

do Parana, atraves do hospital de Cllnicas; a Universidade Cat61ica do Parana, 

atraves de sua Secretaria Geral; e a Associac;ao Brasileira dos Companheiros 

das Americas, atraves do Comite Parana-Ohio. 

Segundo o convenio, as instituic;oes signatarias comprometiam-se a 

realizar investimentos destinados a implantar urn servic;o de atendimento pre

hospitalar, integrado a uma rede hospitalar hierarquizada segundo sua 

capacidade de atendimento. Coube a Secretaria de Estado da SaOde contratar 

os medicos destinados a compor o corpo clinico do servic;o; a Secretaria de 

Estado da Seguranc;a Publica, oferecer os socorristas selecionados e treinados 

dentre os militares do Corpo de Bombeiros, para compor a principal forc;a de 

trabalho na equipe multiprofissional; a Secretaria Municipal de SaOde coube o 

custeio operacional do servic;o. 

As mesmas instituic;oes ofereceram tecnicos destinados a planejar e 

implantar a organizac;ao institucional, garantir o desenvolvimento de recursos 

humanos, captar e convergir recursos materiais e assegurar a operac;ao do 

servic;o de acordo com padroes de qualidade, controle e avaliac;ao. 0 grupo de 

tecnicos que assumiu estas func;oes passou a integrar a Secretaria Tecnica do 

SlATE. 

As signatarias tambem designaram representantes formais que 

passaram a constituir o Conselho Diretor do sistema que, em sua primeira 

reuniao, realizada em abril de 1990, aprovou o seu regulamento. 

Os equipamentos assistenciais utilizados pelo SlATE foram adquiridos 

com recursos oriundos principalmente do Ministerio da SaOde, a maior parte 

deles como parte integrante dos veiculos de emergencia. 0 Pr6-sa0de I, plano 

de investimento do Ministerio da SaOde em 1991, locou recursos para 

aquisic;ao de materiais destinados ao desenvolvimento de recursos humanos e 

de equipamentos de microinformatica necessaries ao sistema de informac;oes 

epidemiol6gicas e gerenciais. 



31 

A primeira remessa foi feita a titulo de doac;ao pela Secretaria de Estado 

da Saude. A partir dai, o fornecimento rotineiro passou a ser competencia da 

Secretaria Municipal de Saude, que tambem financia o combustive! e a 

manutenc;ao dos veiculos e equipamentos. 

Em 1989, o Comite Parana-Ohio e o Ministerio da Saude viabilizaram a 

vinda de urn casal de paramedicos da cidade de Cleveland, Ohio, para formar o 

primeiro grupo de instrutores de socorristas. Este grupo participou da formac;ao 

da primeira turma de bombeiros socorristas, naquele mesmo ano. 

Com urn corpo clinico composto por 10 medicos contratados pela 

Secretaria de Estado da Saude e bombeiros socorristas em numero suficiente 

para guarnecer duas ambulancias avanc;adas e 4 veiculos leves, distribuidos 

em 05 postos do Corpo de Bombeiros, o servic;o de atendimento pre-hospitalar 

foi ativado em maio de 1990, em carater experimental, sem divulgac;ao a 

comunidade. Desejava-se ve-lo em operac;ao, porem em condic;oes de baixa 

demanda, garantindo-se maior possibilidade de controle e contorno de 

eventuais dificuldades. Em maio de 1991, ja com urn volume de 1041 

atendimentos realizados, o servic;o foi divulgado a populac;ao. 

0 corpo clinico, inicialmente, constituido, logo se mostrou insuficiente 

para a cobertura assistencial desejada. lnicialmente, esperava-se que urn unico 

medico de plantao na central de operac;oes pudesse presidir a triagem dos 

chamados, dar supervisao a distancia aos socorristas em campo e, ainda, 

deslocar-se ate a cena do atendimento, quando imperioso. A experiencia 

demonstrou que urn segundo medico era necessaria a cada periodo de 

plantao, ativo em campo, supervisionando os socorristas e participando do 

atendimento as vitimas que demandam procedimentos invasivos, reservados 

ao profissional medico. A ampliac;ao do corpo clinico foi efetivada em julho de 

1992 pelo Governo do Estado do Parana, que contratou 9 medicos, cuja 

incorpora«;ao levou o servic;o a feic;ao tecnicamente desejavel. 

Em 1992, o Conselho Regional de Medicina reconheceu a legalidade da 

pratica assistencial instituida. 
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A partir de 2002 , atraves da Portaria 2.048 do Ministerio da Saude, 

entra em cena o Servic;o de Atendimento M6vel de Urgencia (SAMU), servic;o 

este que engloba ao nivel pre-hospitalar, nao somente o atendimento ao 

trauma, mas tambem, o atendimento de urgencia clfnico, e ainda o transporte 

inter-hospitalar de alta e media complexidade. 

Pelas suas caracteristicas o SAMU engloba tambem o trauma, mas pela 

qualidade de servic;os prestados pelo SlATE, existe decisao govemamental de 

nao apenas manter o SlATE, como expandir sua atuac;ao a todos os municipios 

do Parana com mais de 50.000 habitantes, mas a integrac;ao entre os dois 

servic;os e eminente e complementar. 

0 Servic;o de Atendimento M6vel de Urgencia -SAMU e a forma pela 

qual o Ministerio da Saude implementou a assistencia pre-hospitalar no ambito 

do SUS. 

0 Atendimento Pre-Hospitalar (APH) pode ser definido como a 

assistencia prestada, em urn primeiro nivel de atenc;ao, aos portadores de 

quadros agudos, de natureza clfnica, traumatica ou psiquiatrica, quando 

ocorrem fora do ambiente hospitalar, podendo acarretar sofrimento, seqOelas 

ou mesmo a morte. 

Neste contexte, o SAMU tern urn forte potencial ordenador da 

assistencia, como forma de responder a toda demanda de urgencia, sejam elas 

no domicilio, no local de trabalho, em vias publicas ou aonde o paciente vier a 

precisar do SUS. Todos os recursos necessaries podem ser oferecidos, 

independentemente de sua complexidade. 

Historicamente, o nivel de resposta a esses quadros agudos tern sido 

insuficiente, provocando a ida de pacientes em situac;ao de urgencia real ou 

presumida, em direc;ao aos prontos socorros, fazendo com que estes locais 

nao possam oferecer urn atendimento de forma qualificada e humanizada. 
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Atraves da Central de Regula9ao do SAMU se estabeleceu uma porta 

aberta de comunica9ao do publico com o sistema de saude, que tern o seu 

pedido de socorro acolhido, priorizado e atendido no menor intervale de tempo 

possivel, no local mais adequado a resolu9ao do seu problema de saude. A 

comunidade tern aceso a uma escuta medica permanente, sendo que, muitas 

vezes, a decisao pode ser uma orienta9ao medica qualificada. 

Os servi9os de APH foram estruturados, na perspectiva de melhorar e 

qualificar o atendimento as urgencias, diminuir o tempo de interna9ao 

hospitalar e os progn6sticos de reabilita9ao. 

0 atendimento rapido a quadros agudos de natureza traumatica e 

clinica, atraves do envio de ambulancias de suporte basico e avan9ado, UTis 

m6veis, com equipes de saude, contribuiu para diminuir significativamente o 

indice de mortes precoces. 

Neste contexte, todo o trabalho do SAMU, a exemplo do que acontece 

com o SlATE, na sua forma9ao hist6rica, tern sido o resultado de muita 

discussao. A partir da Portaria no2048/MS de 2002 foram instituidas duas 

outras Portarias de numeros 1683 e 1684 de 2003, instituindo os criterios para 

a implanta9ao do SAMU e do emprego das unidades m6veis para as urgencias, 

fazendo com que todas as esferas de governo participassem deste importante 

projeto. 

0 SAMU, atraves de sua Central de Regula9ao, funciona como urn 

observat6rio privilegiado do sistema de saude, do qual pode se identificar 

precocemente as principais causas de mortalidade e as necessidades sociais 

em saude nao atendidas, de uma determinada comunidade ou popula9ao. 

0 salvamento de vidas e assunto serio e deve ser feito por pessoal 

treinado e qualificado. Em muitas situa9oes, apenas alguns conhecimentos de 

primeiros socorros sao insuficientes para garantir a seguran98 e o conforto da 

vitima; em outras, entretanto, tornam-se indispensaveis as participa9oes de 

profissionais qualificados. 
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E imperative que os Bombeiros socorristas sejam preparados com 

grande cuidado. Entretanto, nenhum processo de selec;ao ou de treinamento 

substitui a participac;ao autonoma e criativa do sujeito responsavel por sua 

propria qualidade. 

4.3 FORMACAO ATUAL DO SOCORRISTA 

A formac;ao atual de urn Bombeiro-Militar para exercer a atividade de 

Socorrista no Corpo de Bombeiros do Parana, se da em duas etapas, bastante 

distintas, a Formac;ao como Soldado Bombeiro-Militar, e a formac;ao a 
posteriori, para a atividade de Atendimento Pre-Hospitalar. 

Na primeira fase, o que se tern e a formac;ao basica do Soldado 

Bombeiro-Militar como ja foi apresentado anteriormente, uma formac;ao 

multifacetada e que o coloca em condic;oes de exercer as atividades inerentes 

a profissao de Bombeiro-Militar de forma a atender toda a gama de ocorrencias 

com que este possa se defrontar, uma formac;ao criteriosa e extensa, com uma 

durac;ao de aproximadamente 9 meses. 

Na segunda fase, que se da em seguida, passa-se a especializac;ao no 

Atendimento Pre-Hospitalar, com uma durac;ao de aproximadamente 4 meses, 

cujo curricula atual e: 

QUADRO 7 -MATERIAS DO CURSO DE SOCORRISTAS 
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Disciplina Carga horaria 

lntroducrao ao Atendimento Pn3-Hospitalar 08 

Direcrao Defensiva e Cargas Perigosas 16 

Anatomia e Fisiologia 24 

Cinematica do Trauma 04 

Atendimento lnicial A Vitima de Trauma 26 

Biosegurancra 06 

Vias Aereas e Oxigenoterapia 13 

Reanimacrao Cardiopulmonar 25 

Ferimento, Hemorragias e Choque 20 

Trauma Musculo Esqueletico 22 

Remocrao de Vftimas 46 

Afogamento 06 

Traumatismos Especfficos 19 

Assistencia ao Parto e Cuidados com Recem-Nato 05 

lntervencrao em Crises e Pacientes Especiais 06 

Retinas Operacionais 02 

Emergencias Clfnicas 17 

Acidentes com Multiplas Vftimas 20 

Acidentes com Produtos Perigosos 20 

Verificacroes com Atendimento Simulado 30 

Salvamento Aeromedico 20 

Educacrao Ffsica 40 

Visitas e Estagios 65 

TOTAL DE HORAS/AULA 460h 
.. 

FONTE:Portana M1mstenal 2048/02 

Como se pode ver, existe uma flagrante repetitividade de temas 

abordados. 

4.4 ANALISE DA LEGISLACAO 



36 

A atividade de atendimento pre-hospitalar recebeu desde cedo uma 

atenc;ao especial do Ministerio da Saude do Governo Federal, pelo fato de ser 

exercida nao somente por profissionais oriundos da area de saude, mas 

tambem por profissionais de outras areas, que para tanto necessitam de 

normatizac;ao para o exercicio da atividade. 

A portaria ministerial que regula atualmente a atividade dos atendentes 

dos diversos sistemas de atendimento pre-hospitalar e a Portaria Ministerial 

2048 de 05 de novembro de 2002, que em seu Capitulo IV, no Item 1.2, 

descreve perfis e competencias e atribuic;oes das equipes de profissionais nao 

oriundos da saude empregados nesta atividade. 

No Item 1.2.5 , trata em especial dos Bombeiros Militares empenhados 

nestes servic;os, definindo-os como profissionais Bombeiros Militares, com nivel 

medio, reconhecidos pelo gestor publico da saude para o desempenho destas 

atividades, em servic;os normatizados pelo SUS, regulados e orientados pelas 

Centrais de Regulac;ao. 

E ainda passa a definir as atribuic;oes, quais sejam a identificac;ao de 

situac;oes de risco e comando das ac;oes de protec;ao ambiental, da vitima e 

dos profissionais envolvidos no seu atendimento, fazendo o resgate de vitimas 

de locais ou situac;oes que impossibilitam o acesso da equipe de saude. 

Estabelece ainda que os Bombeiros Militares podem realizar suporte 

basico de vida, com ac;oes nao invasivas, sob supervisao medica direta ou a 
distancia, obedecendo aos padroes de capacitac;ao e atuac;ao previstos no 

mesmo regulamento. 

Estabelece ainda como competencias e atribuic;oes: comunicar 

imediatamente a existencia de ocorrencia com potencial de vitimas ou 

demandas de saude a Central de Regulac;ao Medica de Urgencias; avaliar a 

cena do evento, identificando as circunstancias da ocorrencia e reportando-as 

ao medico regulador ou a equipe de saude por ele designada; identificar e 
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gerenciar situac;oes de risco na cena do acidente, estabelecer a area de 

operac;ao e orientar a movimentac;ao da equipe de saude; realizar manobras de 

suporte basico de vida, sob orientac;ao do medico regulador; obter acesso e 

remover a/s vftima/s para local seguro onde possam receber o atendimento 

adequado pela equipe de saude e se solicitado pela mesma ou designado pelo 

medico regulador, transportar as vftimas ao servic;o de saude determinado pela 

regulac;ao medica; estabilizar vefculos acidentados; realizar manobras de 

desencarceramento e extrac;ao manual ou com emprego de equipamentos 

especializados de bombeiro; avaliar as condic;oes da vftima, identificando e 

informando ao medico regulador as condic;oes de respirac;ao, pulso e 

consciencia, assim como uma descric;ao geral da sua situac;ao e das 

circunstancias da ocorrencia, incluindo informac;oes de testemunhas; transmitir, 

ao medico regulador a correta descric;ao da cena da urgencia e do paciente; 

conhecer as tecnicas de transporte do paciente traumatizado; manter vias 

aereas perveas com manobras manuais e nao invasivas, administrar oxigenio e 

realizar ventilac;ao artificial; realizar circulac;ao artificial por meio da tecnica de 

compressao toracica externa; controlar sangramento externo, por pressao 

direta, elevac;ao do membro e ponto de pressao, utilizando curatives e 

bandagens; mobilizar e remover pacientes com protec;ao da coluna vertebral, 

utilizando colares cervicais, pranchas e outros equipamentos de imobilizac;ao e 

transporte; aplicar curatives e bandagens; imobilizar fraturas utilizando os 

equipamentos disponfveis; prestar 0 primeiro atendimento a intoxicac;oes, de 

acordo com protocolos acordados ou por orientac;ao do medico regulador; dar 

assistencia ao parto normal em perfodo expulsive e realizar manobras basicas 

ao recem-nato e parturiente; manter-seem contato com a central de regulac;ao 

medica repassando os informes iniciais e subsequentes sobre a situac;ao da 

cena e do{s) paciente{s) para decisao e monitoramento do atendimento pelo 

medico regulador; conhecer e saber operar todos os equipamentos e materiais 

pertencentes a vefculo de atendimento; repassar as informac;oes do 

atendimento a equipe de saude designada pelo medico regulador para atuar no 

local do evento; conhecer e usar equipamentos de bioprotec;ao individual; 

preencher os formularies e registros obrigat6rios do sistema de atenc;ao as 

urgencias e do servic;o; realizar triagem de multiplas vftimas, quando 
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necessaria ou quando solicitado pela equipe de saude; participar dos 

programas de treinamento e educa9ao continuada. 

4.5 FORMACAO EXIGIDA 

Ja no que tange a forma9ao necessaria, para que os Bombeiros Militares 

possam atuar nestas areas, desenvolvendo as atribui9oes e competencias 

elencadas, a mesma Portaria Ministerial em seu capitulo VII, no item 2.1, 

coloca como requisito o seguinte curricula: 

QUADRO 8: MATERIAS EXIGIDAS PARA BOMBEIROS NO APH 

TEMAS CARGA HORARIA (CH) 

1. lntrodu~o 01 T (Te6rica) 

2. Sistema de saude local e servi9os relacionados. 01 T 

3. Servi9o Pre-Hospitalar M6vel 02T 

4. Central de Regula~o e Equipamentos 01 T 

5. Anatomia e Fisiologia 08 T 02 P (Pratica) 

6. Cinematica do Trauma 03T 

7. Abordagem do paciente 08 T12 P 

a. Manejo de Vias AereasiRessuscita9ao Cardiopulmonar 06 T18 P 

b. Bioseguran9a 02T 

8. Ferimentos I hemorragia I Bandagem I Cheque 04T06P 

9. Trauma musculo-esqueletico e imobiliza¢es 02 T 10 P 

10. Traumatismos especificos 12 T 

11. Remo9ao de vitima 04 T 30 P 

12. Assistencia ao Parto e Cuidados como Recem-Nascido 04 T 

13.1nterven~o em crises e atendimentos de especiais 02T 

14. Afogamento 02T 

15. lntoxica9ao Ex6gena 02T 

16. Emergencias Clinicas 06T 

17. Acidentes com multiplas Vitimas e Catastrofes 02 T02 P 

18. Acidentes com produtos perigosos 02T 

19. Estagios hospitalares 12 p 

20. Estagios em Ambulancias 24P 

21. *Avalia~o te6rica e pratica do curso 04T06P 



22. Salvamento** MODULO COMPLEMENTAR 10 T 20 P 

TOTAL 200 h 

* Numero de horas para avalia~ao a serem distribuidas durante o Curso. 

**Modulo especifico para profissionais da area de Seguran~. 

FONTE: Portaria Ministerial 2048/02 
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Confrontando-se a grade curricular com as disciplinas do Curso de 

Forma~ao de Soldados, teremos que o item 22 Salvamento e plenamente 

satisfeito pelas materias de Salvamento Terrestre, Salvamento Vertical, e 

Salvamento Aquatico, da forma como e ministrado na forma~o basica do 

Bombeiro-Militar, com 80 horas-aula destinadas a estes assuntos, contra 

apenas 30 requeridas. 
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5 SITUACAO PROBLEMA 

5.1 DEMANDA DE SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR 

Dentre as emergencias medicas, tern merecido especial atenc;ao o 

trauma, pela sua epidemiologia assustadora, pela elevada mortalidade e 

morbidade, pela potencial reversibilidade de seus efeitos com atendimento 

adequado. 0 trauma e a terceira causa geral de mortalidade, antecedido 

apenas pelas doenc;as cardiovasculares e neoplasicas, passando a ocupar a 

posic;ao de primeira causa de morte na faixa etaria de 5 a 40 anos, chegando a 

responder por metade das mortes ocorridas entre 1 e 15 anos. Assim posto, 

em nOmero de anos de vida produtiva perdidos, o trauma ocupa urn triste 

primeiro Iugar. Como se nao bastasse, as estatisticas, demonstram que o 

problema se acha em franca expansao, a partir de urn patamar atual bastante 

elevado: estima-se que quase 100.000 brasileiros sejam mortos por ano, 

vitimas de acidentes de transite, violencias interpessoais e acidentes ocorridos 

no Jar, no trabalho e no lazer. Para cada morte, registram-se dais casas de 

invalidez permanente. 

A grande maioria das mortes devidas a traumatismos fisicos, ocorre nas 

primeiras horas ap6s o acidente, seja no proprio local, seja no hospital. Embora 

os elevados indices de mortalidade sejam decorrentes em grande parte, das 

pr6prias peculiaridades da doenc;a trauma, estudos epidemiol6gicos revelam 

que uma percentagem significativa de 6bitos, de 20 a 50%, dependendo do 

estudo, deve-se a urn atendimento inicial insatisfat6rio. Em outras palavras, de 

20 a 50% das mortes, e uma proporc;ao elevadissima de sequelas temporarias 

ou definitivas, sao potencialmente evitaveis. 

A epidemiologia do trauma tern elevado os sistemas de atendimento as 

emergencias medicas a se organizarem inicialmente em torno de seu 

atendimento. 
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No campo pratico podemos apresentar a seguinte relac;ao que 

demonstra a importancia do servic;o em face dos demais prestados pelo Corpo 

de Bombeiros. 

GRAFICO 2: DEMONSTRATIVO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CB 

FONTE: BM/3 

Hoje o Corpo de Bombeiros conta com 853 socorristas, cerca de 28,21°/o 

do efetivo existente. lsso significa que hoje o Corpo de Bombeiros conta com 

urn efetivo minima para operacionalizar as 57 ambulancias distribuidas no 

estado. E tern, em porcentagem, uma discrepancia, tendo em vista que para o 

maior tipo de atendimento, temos o menor efetivo especializado, o que nao 

propicia urn revezamento de socorristas nas ambulancias, que e de suma 

importancia tendo em vista a extenuante retina de trabalho desta especialidade 

do Corpo de Bombeiros. 

Para que o revezamento dos socorristas ocorra de maneira eficiente e 

necessaria o aumento do numero de socorristas em pelo menos 50% e com 

tendencia a 100% do efetivo especializado e capacitado ao atendimento pre

hospitalar. 
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5.2 NECESSIDADE DE RENOVACAO 

Durante a evolu9ao hist6rica verificada pelos servi9os ofertados na area 

de Preven9ao e Salvamentos Aquaticos, o que se nota e a necessidade de 

mao-de-obra a disposi9ao para a realiza9ao destas atividades. 

0 crescimento economico nacional teve como reflexo o aumento da 

explora9ao imobiliaria do litoral paranaense, e os municipios de Pontal do Sui, 

Matinhos e Guaratuba, que formam a area de maior procura turfstica do litoral 

durante o verao, assistiram a forma9ao e prolifera9ao de inumeros balnearios, 

que como principal atrativo oferecem a propria, orla maritima de praias, 

aumentando e pulverizando cada vez mais a ocupa9ao humana das praias 

paranaenses. 

Some-se a popula9ao de turistas de final de semana que se deslocam 

para o litoral em excursoes ou ainda em vefculos particulares, e por ter 

oportunidade de desfrutar do litoral apenas por urn curto perfodo de tempo, via 

de regra procuram usufruir das praias de maneira bastante intensa. 

Dos 06 pioneiros Guarda-Vidas empenhados nos prim6rdios das 

atividades no litoral paranaense, nos idos de 1954, ate os 639 Guarda-Vidas 

empregados na Opera9ao Verao 04-05, sendo 598 Bombeiros-Militares e 41 

Guarda-Vidas Civis, percorreu-se urn Iongo caminho. 

Em se tratando do numero de Postos de Guarda-Vidas ativados o 

crescimento foi de apenas 2 locais assistidos a epoca do infcio das atividades, 

para os atuais 96 Postos de Guarda-Vidas guarnecendo a tranqOilidade dos 

veranistas paranaenses. 

A Opera9ao Verao e a maior opera9ao realizada pelo Corpo de 

Bombeiros, e porter uma caracterfstica de periodicidade anual, envolver urn 

grande efetivo, e uma logfstica correspondente, acaba por se tornar urn grande 

laborat6rio da capacidade da corpora9ao de dar resposta aos desafios de 

prestar urn servi90 de qualidade. 
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A estrutura operacional colocada a disposic;ao consta com servic;os de 

Ambulancias, reforc;o nos servic;os de Combate a lncendios e Salvamentos, 

sendo o que flagrantemente gera o maior volume de servic;os e o de Prevenc;ao 

e Salvamentos Aquaticos, realizados pelos Guarda-Vidas. 

0 efetivo necessaria para se ativar o servic;o e proveniente dos diversos 

Grupamentos e Subgrupamentos de Bombeiros de todo o Estado, muitas 

vezes privando estas unidades de importantes recursos humanos para fazer 

frente aos trabalhos corriqueiros das unidades, visto que o efetivo de Guarda

Vidas nao e especifico da atividade; exercendo-a apenas no periodo da 

Operac;ao Verao, e exercendo outras atividades durante o restante do ano. 

A importancia destes dados ja seria demonstrative da complexidade de 

que se trata na atualidade a Operac;ao Verao, mas devemos ter em conta 

outros fatores. 

Urn destes fatores de suma importancia e a idade media dos Guarda

Vidas em servic;o, pois a retina de trabalho exige vigor ffsico, nao somente para 

a atividade de Salvamento Aquatico em si, mas tambem para toda uma retina 

de trabalhos e instruc;oes tecnicas. 

0 efetivo de Guarda-Vidas a disposic;ao de cada Subarea e dividido em 

2 equipes, que se revezam para a execuc;ao das atividades, alternando seus 

turnos de servic;o. 

A primeira assume o turno de servic;o pela manha, iniciando a jornada as 

07h30min, e deslocando-se em duplas ao local estabelecido para os Postos de 

Guarda-Vidas, realiza uma rapida avaliac;ao das condic;oes em que se 

apresenta o ambiente, em relac;ao a mare, a formac;ao de valas e lagamares, e 

mesmo a disposic;ao das primeiras pessoas que se dirigem a praia; ap6s tal, 

passa a dispor os materiais de apoio, Placas de Orientac;ao, Cadeiroes de 

Observac;ao Pranchoes de Salvamento,etc.; finda esta fase, passa entao ao 

trabalho ordinaria de orientac;oes e advertencias a populac;ao quanta as 
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condic;oes do mar e as perigos apresentados, realizando ainda as salvamentos 

que porventura venham a ser necessaries a realizac;ao; este trabalho 

permanece ate as 13h30min., quando e efetuada a rendic;ao. 

A segunda equipe, ap6s conferencia de pessoal, parte para a jornada de 

instruc;ao, em que sao realizadas atividades de educac;ao ffsica, treinamentos 

tecnicos de salvamento aquaticos e primeiros socorros; ao final desta fase, 

retorna-se ao aquartelamento para se realizar a manutenc;ao deste, alimentar

se e efetuar a rendic;ao da equipe da manha, assumindo o servic;o de praia ate 

as 20h00min, quando devido ao cair da noite, da-se par encerrada a atividade 

de Praia. 

Como se pode notar, a simples rotina de trabalho ja torna o servic;o 

bastante exigente em termos de vitalidade e e bastante desgastante ffsica e 

mentalmente. 

5.2.2 FAIXA ETARIA 

Era observado urn quadro em que devido ao fato de ser o Guarda-Vidas 

uma atividade de formac;ao complementar em nivel de especializac;ao, nao 

havia mais mao-de-obra disponivel para a renovac;ao dos quadros, sendo que 

se assistia a urn desgaste do efetivo empregado. Ate o ana de 2003, a 

distribuic;ao do efetivo em relac;ao a idade era conforme a tabela: 
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TABELA 2: FAIXA ETARIA DOS GUARDA-VIDAS- BASE 2003 
Faixa etaria em anos N° de GVs no CB Porcentagem 

20a25 17 2,22% 

26a30 104 13,59% 

31 a 35 142 18,56% 

36a40 239 31,24% 

41 a45 213 27,84% 

46a50 44 5,752% 

Mais de 50 6 0,784% 

FONTE: BM/1 

Nota-se que o maier percentual do efetivo se encontrava acima de 36 

anos de idade e com uma media etaria de 41 ,5 anos, o que agrava os 

problemas ja elencados. 

0 nOmero de dispensas medicas se tornava urn problema adicional, e as 

substituic;oes, em virtude do carater da operac;ao sao de dificil remanejamento, 

pois envolvem diversos entraves administrativos, como ajudas de custo, 

deslocamentos, etc., e ainda acabavam por transferir o problema para as 

unidades de origem . 

Deve-se levar em conta ainda que os Bombeiros-Militares empregados 

como Guarda-Vidas, durante o restante do ano, que nao a epoca da Operac;ao 

Verao, assumem outras func;oes dentro da designac;ao legal das atividades do 

Corpo de Bombeiros e com sua designac;ao para a operac;ao estes setores 

ficam com seus servic;os defasados, em especial no que tange aos graduados, 

Subtenentes, Sargentos e Cabos. 

Devido a defasagem de soldados, a aplicac;ao destes graduados, em especial 

dos Sargentos, tern sido de forma semelhante a dos Soldados, compondo 

duplas para guarnecer os Postos de Guarda-Vidas. 
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5.3 EFETIVO DE GUARDA-VIDAS 

Embora o quadro aparentemente seja positive, pois o trabalho em si 

passou a ser mais proativo e preventive, nota-se que a propria Operayao Verao 

traz em sua essencia urn problema para a corporayao, qual seja o elevado 

numero de Bombeiros-Militares necessaries para que seja levada a termo. 

Sendo estes Bombeiros-Militares oriundos das unidades espalhadas 

pelo Estado, o seu deslocamento para o literal acaba por acarretar urn acumulo 

de servi<;os para as unidades de origem, embora os comandantes das diversas 

unidades ja tenham absorvido este desafio e atraves de mecanismos 

estrategico-administrativos tenham encontrado solu<;oes praticas para 

contornar estas dificuldades. 

Some-se a este quadro, o desgaste sofrido pelos Bombeiros-Militares 

empregados na Opera<;ao Verao, no tocante ao ritmo de trabalho necessaria 

para o exito da mesma; aos olhos do observador incauto pode parecer 

interessante passar dois ou tres meses do verao no literal, entretanto quando 
f 

se confronta a realidade da rotina de trabalho, percebe-se o desgaste a que o 

homem e levado. 

No sistema tradicional, tem-se que a forma<;ao de novos Guarda-Vidas 

dificilmente acompanharia a demanda de renova<;ao da mao-de-obra 

disponfvel, e ainda sem falar no aumento do volume de trabalho gerado pela 

evolu<;ao da ocupa<;ao do literal, que clama cada vez mais por novas areas a 

serem cobertas. 
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6 ANALISE DOS QUESTIONARIOS 

A aplica~ao dos 02 (dois) questionarios se deu no 1°GB, 6°GB, 1°SGBI 

e 2°SGBI, no mes de outubro de 2005. 0 questionario 01 foi aplicado as pra~as 

e o questionario 02 foi aplicado aos oficiais Comandantes de Unidade 

Operacional. 

6.1 QUESTIONARIO 01 - PRACAS BOMBEIROS MILITARES 

6.1.1 Tempo de forma~ao 

TABELA 3-TEMPO DE CARREIRA E CURSOS REALIZADOS 

Tempo em anos 

Curso Mais de 
1a2 2a3 3a5 Nao realizou 

5 

Curso de Forma~ao 
14,9% 6,9% 78,2% -------

de Soldados 

Curso de Guarda-

Vidas 
13,8% 5,75% 4,6% 43,7% 32,2% 

Curso de F orma~ao 
2,3% 9,2% 

de Socorristas 
2,3% 26,45% 59,8% 

FONTE: Pesquisa de campo 2005. 
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Nota-se claramente que a rnaioria dos entrevistados fez algurn curse 

depois dos 5 anos de carreira; outros nao fizerarn curse algum. Mostra tambem 

que a grande maioria dos entrevistados nao possui o Curse de Socorrista. lsso 

se da devido ao fato da preparac;ao para concursos e motivac;ao pessoal. 

6.1 .2 Qualidade dos conhecirnentos adquiridos na forrnac;ao 

TABELA 4: QUALIDADE DOS CONHECIMENTOS NA FORMACAO 

Muito Ruirn Regular Born Muito 
Ruim Born 

Atendimento Pre-Hospitalar 5,75% 13,8% 32,2°/o 34,5% 13,8% 

Salvarnento Aquatico 5,75% 9,2% 23% 42,4% 20,7% 

FONTE: Pesquisa de campo 2005. 
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GRAFICO 4: REFERENTE A TABELA 4 

M.Ruim Ruim Regular Bom MBom 

FONTE: Pesquisa de campo 2005. 

Temos a confirmayao de uma real qualidade de Curso oferecido, 

contudo nao podemos desprezar a qualificayao do aluno. 

6.1.3 Emprego na funyao 

TABELA 5: EMPREGO NA FUNCAO ANTES DA REALIZACAO DO CURSO 

Muitas Algumas Nunca Nao 
Sempre Raramente possuem 

vezes vezes 
cursos 

Guarda-Vidas 10,35% 10,5% 13,8% 12,65% 35,65% 19,55°k 

Socorristas 6,9% 9,2% 17,25% 10,5% 21,85% 36,8% 

FONTE: Pesquisa de campo 2005. 
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IIGuarda
Vidas 

• Socorristas 

Atraves dos dados coletados na entrevista, e possivel notar que uma 

porcentagem expressiva de Bombeiros Militares acaba sendo empregada nas 

func;oes antes mesmo da realizac;ao do Curso. 

6.1.4 Motivac;ao para a realizac;ao do trabalho 

TABELA 6: MOTIVACAO PARA A REALIZACAO DO CURSO 

Gratificac;ao 
Pontuac;ao 

Nao possuem 
Vocac;ao 

de curso 
para 

o curso 
promoc;ao 

Curso de Guarda-

Vidas 
41,4% 14,95% 11,5% 32,2% 

Curso de Formac;ao 
20,7% 11,5% 10,5% 57,2% 

de Socorristas 

FONTE: Pesquisa de campo 2005. 
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II Curso de Guarda
Vidas 

• curso de 
Socorristas 

Dos Bombeiros Militares que fizeram algum Curso, a maioria o fez por 

vocagao ou seja por motivagao pessoal. 

6.1.5 Exercicio da fungao 

TABELA 7-EXERCiCIO DA FUNCAO 

Muitas Algumas Nunca Nao 
Sempre Raramente possuem vezes vezes 

o curso 
Guarda-Vidas 36,8% 13,8% 9,2% 2,3% 5,75% 32,2% 

Socorristas 20,7% 10,5°/0 5,75% 00 5,75% 57,2% 

FONTE: Pesquisa de campo 2005. 
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• Guarda
Vidas 

• Socorristas 

Verifica-se que aqueles que possuem os cursos acabam restritos a uma 

func;ao sem poder trocar, pelo fato de nao haver profissionais qualificados a 
substitui-los. 

6.1.6 Opiniao sobre a atividade 

1. Existe, a seu ver, a/gum empecilho para que o So/dado Bombeiro 
recem-formado exerga as fungoes de Socorrista ou Guarda-Vidas, uma 
vez que tenha recebido a formagao adequada a estas fungoes? 
Justifique. 

Em resposta a esta questao, a grande maioria dos entrevistados relatou 
que considera sua formac;ao como Soldado abrangente o suficiente para 
mediante pequena complementac;ao exercer as atividades em questao. 
Demonstraram ainda a preocupac;ao com a necessidade da quebra deste 
paradigma, antevendo a necessidade de melhor aproveitamento da mao de 
obra em face do volume de servic;os. 
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6.2 QUESTIONARIO 02- OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES 

1. No contexto da sua Unidade, quantas cidades sao providas de Sistema 
lntegrado de Atendimento ao Trauma e Emergencias (SlATE)? 

2. Das que nao sao providas deste Sistema, quantas sao supridas de servi9os 
de Bombeiros e estes possuem a/gum tipo de ambulancia cobrindo o servi9o 
de Atendimento- Pre Hospitalar? 

3. Como e a forma9ao dos Bombeiros que operam estas Ambulancias? 
Obs. Responder de forma percentual. 

Curso de Forma9ao de Socorristas 
Curso ou Estagio de Agentes de Socorros de Urgencia 
Apenas Curso de Forma9ao de Soldados 

27% 
12,4% 
100% 

4. Em sua opiniao, como fica o grau de comprometimento dos servi9os 
operacionais da sua unidade, durante o periodo da Opera9ao Verao? 
(7%) Muito Comprometido 
(55%) Comprometido mas aceitavel 
(33%) Aceitavel 
(5%) lnalterado 

5. Sob a 6tica dos servi9os de Atendimento Pre-Hospitalar e Guarda-Vidas, 
como ava/ia a formaf}ao do So/dado Bombeiro que acaba de terminar o Curso 
de forma9ao de So/dado, diante da necessidade operacional do corpo de 
Bombeiros? 
( 0 )Ruim 
( 0 )lnsuficiente 
( 43%)Satisfat6ria 
( 35%)Muito Boa 
( 22%)0tima 

Segundo a opiniao dos oficiais entrevistados, a tropa tern necessidade 
do revezamento das func;oes e para tanto o aproveitamento dos Cursos 
existentes na Corporac;ao e essencial, pois os bombeiros formados com o 
Curriculo, do CFSd, modificado em 2002, apresenta elevado conhecimento e 
pode ser empregado nas func;oes com poucas restric;oes. 
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7 CONCLUSOES E SUGESTCES 

7.1 CONCLUSOES 

No desenvolvimento do trabalho pode-se verificar a evolu9ao havida na 

forma9ao do Soldado Bombeiro-Militar, e que a forma9ao do Soldado esta em 

consonancia cada vez maior com a realidade esperada pela sociedade 

paranaense. 

Percebe-se tambem de forma clara a realidade do problema envolvendo 

o volume de servi9os que acomete as diversas unidades operacionais do 

Corpo de Bombeiros da PoHcia Militar do Parana. 

E ainda uma realidade o fato de que os gestores, responsaveis pela 

presta9ao dos servi9os, tem-se mostrado alerta as necessidades, e tern 

tentado se colocar a frente dos fatos. 

De maneira informal, ja tern sido implementadas medidas de utiliza9ao 

dos recursos humanos existentes, para suprir a demanda de servi9os, sem 

nunca deixar a comunidade desprotegida em suas necessidades quanto a 

parcela da ordem publica que cabe ao Corpo de Bombeiros. 

Urn exemplo marcante e o ocorrido em rela9ao ao Guarda-Vidas, que 

ap6s anos de forma9ao paradigmatica, passou por urn momenta de renova98o 

de estrategia na forma9ao e demonstrou resultados que se fazem sentir na 

melhora dos servi9os prestados a comunidade paranaense. 

A questao do servi90 de Atendimento pre-hospitalar permanece como 

urn paradigma no sentido da especializa9ao exaustiva, que tern gerado uma 

demora na coloca9ao da mao-de-obra a disposi9ao do publico. 

Saliente-se que a manuten9ao da qualidade do atendimento, quando se 

fala em atendimento a uma comunidade como urn todo, passa tambem pelo 

volume de atendimentos colocado a disposi9ao da popula9ao. 
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Deve-se ter em mente que o servic;o colocado a disposic;ao deve ter o 

maior alcance possivel no que tange a populac;ao que o mantE~m. nao somente 

no numero de ambulancias a disposic;ao, mas no numero de profissionais em 

condic;oes de prestar o servic;o. 

Sob este aspecto e que se deve questionar a metodologia aplicada na 

colocac;ao do socorrista a disposic;ao da populac;ao. 

Em se tratando de estrategia de manutenc;ao dos niveis de atendimento, 

e necessaria a real observac;ao de como o Soldado Bombeiro-Militar esta 

recebendo sua formac;ao. 

Quanta ao atendimento pre-hospitalar, questiona-se se e realmente 

necessaria uma formac;ao tao tonga, redundante e dispendiosa sendo que esta 

ja e colocada na base de sua formac;ao, e repetida anualmente atraves do 

Plano Anual de lnstruc;ao. 

Se tal o e, nao sera entao desnecessaria a formac;ao ocorrida na fase 

inicial da carreira? Certamente nao o e, vista que ao recorrer ao auxilio, a 

vitima ou o solicitante nao sabe, ou naquele momenta nao se interessa em 

distinguir entre os aderec;os do uniforme o emblema referente ao Curso de 

Socorrista. 

Ap6s ter uma formac;ao tonga e complexa, espera-se que o profissional 

ja estivesse apto a exercer as atividades inerentes a sua profissao, sob este 

aspecto a formac;ao do Soldado Bombeiro-Militar e efetivamente aquila que a 

comunidade espera. 

Por outro lado, para se falar em uma formac;ao que preconizasse uma 

abrangencia completa do que se espera do Bombeiro-Militar, isto seria inviavel. 

A especializac;ao ainda se faz necessaria, vista que o atendimento das 

ocorrencias nao e o fim em si da dita especializa<;ao, esta e necessaria no 
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sentido de formar os gestores dos servi~os, os instrutores e monitores 

responsaveis pela forma~ao e supervisao em servi~o, e ainda responsaveis 

pela instru~ao de manuten~ao, tanto diaria como concernente ao Plano Anual 

de lnstru~ao. 

Os exemplos de atividades exercidas pelo Bombeiro-Militar, no que 

tange ao Guarda-Vidas e ao Socorrista, exemplificam as facetas que devem 

ser observadas quando se pensa em termos de forma~o. 

7.2 SUGESTCES 

No escopo do entendimento formado ao Iongo do trabalho surgem 

algumas sugestoes, que se dirigem no sentido de assessoramento ao comando 

no que tange a estrategias de forma~ao e emprego da tropa. 

A primeira e o abandono do paradigma da forma~ao essencialista, no 

sentido de aproveitar melhor o potencial do Soldado, que provado esta recebe 

uma forma~ao ampla e complexa. 

Como complemento pode-se pensar na utiliza~ao de Profisionais Da 

Area de Saude, mediante convenio, para ministrar instru~oes especificas de 

areas em que o conhecimento especifico nao possa ser suprido por Oficiais 

Bombeiros-Militares. 

Ainda sobre o tema, pode-se considerar uma solu~ao em que a 

forma~ao especializada se da logo ap6s a forma~ao basica e aproveitam-se 

aspectos referentes a esta para se tornar mais celere. 

Sobre este aspecto, pode-se considerar a forma~ao modular, em que o 

Soldado passa a atuar em determinadas areas mediante o termino de m6dulos 

especificos em sua forma~ao. Esta modalidade nao nos parece a melhor, visto 

o fato de se tornar, ao final das contas mais onerosa. 



57 

Quanta aos cursos de especializac;ao, sugere-se o redirecionamento, 

visando as atividades de instruc;ao, monitoria e gestao, vista a abrangencia dos 

servic;os especfficos. 

Desta forma, estes nao deixam sua importancia, ao contrario ampliam 

sua esfera de abrangencia ficando urn patamar acima do simples trabalho 

brac;al, passando a condic;ao de preparac;ao para a gerencia das 

especificidades do que e o trabalho do Corpo de Bombeiros. 

Vern sendo utilizado o lema no Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 

Parana "Por uma Vida Todo Sacrificio e Dever". Sacriflcio em termos de se 

desgastar para proporcionar o melhor em prol das vidas que se propOe salvar, 

sacrificio em se ter a coragem de quebrar paradigmas e adaptar-se a realidade 

que os tempos impcem, e fazer com que a instituic;ao respire e viva em prol da 

comunidade. 
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ANEXOS 



QUESTIONARIO - 01 
Pracas Bombeiros Militares 
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Questionario para monografia do CA0/05 como tema relativo a formar;ao do 

So/dado Bombeiro. 

Solicito-vos o preenchimento dos dados abaixo que ajudarao a formular;ao de 

minha monografia. Nao e obrigat6ria sua identificar;ao. Co/oco-me a disposir;ao 

para esclarecimento de qualquer dOvida. 

Oficial A/uno: Samuel Prestes, Cap QOBM. 

Telefone para contato:8412-6309. 

POSTOIGRADUAQAO~UNQAO /DADE: 

2. A quanta tempo realizou estes cursos? 

Curso Tempo em anos 

1a2 2a3 3a5 Maisde 5 

Curso de Formar;ao de Soldados 

Curso de Guarda-Vidas 

Curso de Formar;ao de Socorristas 

3. Em relar;ao a sua formar;ao basica, Curso de Formar;ao de Soldados, 

como voce caracteriza o nivel de conhecimentos e adestramento que 

recebeu nestas areas? 

Marque com um "X" a opr;ao que melhor caracteriza sua opiniao. 

Muito Ruirn Regular Born Muito 
Ruirn Born 

Atendirnento Pre-Hospitalar 
Salvarnento Aquatico 
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4. Caso voce possua o curso de Guarda-Vidas e;ou Socorrista responda, 

antes de realizar os cursos em questao voce ja havia sido empregado e 

servi9os destas naturezas?. 

Marque com um "X'' a op9ao que melhor caracteriza sua opiniao. 

Sempre Muitas vezes Algumas Raramente Nunca 

vezes 

Guarda-

Vidas 

Socorristas 

5. Qual o motivo que o levou a realizar os seguintes cursos: 

Marque com um "X" a op9ao que melhor caracteriza sua opiniao. 

Voca980 Gratifica9ao de Pontua9ao para 

curso promo9ao 

Curso de Guard a-

Vidas 

Curso de Forma9ao 

de Socorristas 

6. Ap6s a realizactao do curso voce vern exercendo as functoes 

Sempre Muitas vezes Algumas Raramente Nunca 

vezes 

Guarda-

Vidas 

Socorristas 

7. Existe, a seu ver, algum empecilho para que o Sold ado Bombeiro recem 
formado exercta as fum;oes de Socorrista ou Guarda-Vidas, uma vez que 
tenha recebido a formayao adequada a estas functoes? Justifique. 



QUESTIONARlO- 02 
Oficiais Bombeiros Militares 
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Questionario para monografia do CA0/05 como tema re/ativo a formagao do 

So/dado Bombeiro. 

Solicito-vos o preenchimento dos dados abaixo que ajudarao a formulagao de 

minha monografia. Nao e obrigat6ria sua identificagao. Coloco-me a disposigao 

para esclarecimento de qualquer dOvida. 

Oficial A/uno: Samuel Prestes, Cap QOBM. 

Telefone para contato: 8412-6309. 

1. No contexto da sua Unidade, quantas cidades sao providas de Sistema 
lntegrado de Atendimento ao Trauma e Emergencias (SlATE)? 

2. Das que nao sao providas deste Sistema, quantas sao supridas de servi9QS 
de Bombeiros e estes possuem algum tipo de ambulancia cobrindo o servic;o 
de Atendimento- Pre Hospitalar? 

3. Como e a formac;ao dos Bombeiros que operam estas Ambulancias? 
Obs. Responder de forma percentual. 

Curso de Formayao de Socorristas 
Curso ou Estagio de Agentes de Socorros de Urgencia 
Curso de Formac;ao de Soldados 

% ---
% ---
% ---

4. Em sua opiniao, como fica o grau de comprometimento dos servi9QS 
operacionais da sua unidade, durante o perfodo da Operac;ao Verao? 
(_) Muito Comprometido 
(_) Comprometido mas aceitavel 
(_) Aceitavel 
(_) lnalterado 

5. Sob a 6tica dos servic;os de Atendimento Pre-Hospitalar e Guarda-Vidas, 
como avalia a formac;ao do Soldado Bombeiro que acaba de terminar o Curso 
de formac;ao de Sofdado, frente a necessidade operacional do corpo de 
Bombeiros? 
(_)Ruim 
(_)lnsuficiente 
(_)Satisfat6ria 
(_)Muito Boa 
(_)Otima 
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