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RESUMO 

Esta monografia trata dos aspectos que envolvem a integra«;ao entre o Bombeiro 
Comunitario e o Servi«;o lntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergemcia 
(SlATE). 0 estudo limita-se a pesquisar o funcionamento do Bombeiro Comunitario 
do municipio de Colombo-PR. Nesta unidade ocorre ha dois anos a integra«;ao dos 
servi«;os, envolvendo quinze servidores municipais denominados Agentes de Defesa 
Civil e seis Bombeiros Socorristas que atuam no servi«;o de atendimento pre
hospitalar. Levando-se em conta a atual situa«;ao econ6mica e social do Estado 
verifica-se que e dificil ocorrer aumento no efetivo de bomoeiros-militares, e ainda, o 
aumento do numero de ocorrencias envolvendo trauma, chega-se a proposta da 
presente monografia, que e integrar o Bombeiro Comunitario com o SlATE. 0 
Projeto Bombeiro Comunitario estende o servi«;o de Combate a lncendios e estrutura 
a Defesa Civil nos municipios com mais de quinze mil habitantes, auxilia na 
expansao destes servi«;os no territ6rio paranaense com a coopera«;ao dos governos 
municipal e estadual. Juntamente com o servi«;o de Bombeiro Comunitario, pretende
se, tambem, que o atendimento pre-hospitalar seja incluido nesta nova modalidade 
de atendimento, conforme plano do Governo do Estado. 0 presente trabalho buscou 
relacionar, atraves de pesquisa bibliografica e de campo, o aspecto legal do 
atendimento, qual o tipo de solu«;ao mais adequada e como realizar sua 
implanta«;ao. Foi estudada a estrutura existente, avaliando o nivel de preparo tecnico 
profissional dos envolvidos e apresentando uma visao sistemica do problema, 
propondo a«;6es para sua solu«;ao, garantindo a preserva«;ao da vida e, por 
conseguinte, manter a qualidade do atendimento e o alto nivel de aceita«;ao que o 
Corpo de Bombeiros conquistou atraves dos anos. 

Palavras-chave: SlATE. Bombeiro Comunitario. Agentes de Defesa Civil. Pre
hospitalar. 
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1 INTRODUCAO 

Atualmente ha uma nova filosofia do Governo do Estado do Parana, em 

tentar atender o maior numero de municipios pelas atividades do Corpo de 

Bombeiros. 

No ano de 2004, a corpora<;ao Bombeiro Militar apresentou urn crescimento 

significativo com a implanta<;ao do projeto do Bombeiro Comunitario, passando a 

atender 97 de 399 municipios existentes no Estado do Parana. 

Com a implanta<;ao do Projeto do Bombeiro Comunitario, houve a 

aproxima<;ao dos servi<;os de Bombeiro com a popula<;ao das cidades do interior do 

Estado. Tal situa<_;ao ocorreu em 51 municipios, principalmente naqueles com 

popula<;ao superior a quinze mil habitantes, sob supervisao e coordena<;ao do Corpo 

de Bombeiros da Policia Militar do Parana. lsto refor<;ou a imagem de que o Corpo 

de Bombeiros esta presente e, como tal, a certeza de que o servi<;o sera prestado 

com o alto nivel de profissionalismo que a popula<;ao aprendeu a confiar e a 

respeitar ao Iongo dos anos. 

0 treinamento oferecido aos Agentes de Defesa Civil que trabalham como 

bombeiros comunitarios teve uma carga horaria fixada de vinte horas, ou seja, 

apenas treinamento basico de combate a incendio e no<;6es de Defesa Civil. 

Dos 51 municipios atendidos pelo programa Bombeiro Comunitario, dois 

contam com uma ambulancia do Corpo de Bombeiros guarnecida com socorristas. 

TABELA 01 - OCORRENCIAS ATENDIDAS PELOS POSTOS DE BOMBEIROS 
COMUNITARIOS POR AREA DE ABRANGENCIA DAS COREDEC's- 2007 

COREDEC 1a Total 

Acidentes em meio de transporte 0 99 143 238 838 1112 48 0 2478 
Atendimento pre-hospitalar 0 35 194 263 1944 620 3 0 3059 
Combate a inc€mdio 0 643 443 558 1913 1045 209 0 4811 
Preven9ao e Auxilio 0 223 304 543 1578 670 182 0 3500 
Salvamento 0 61 74 110 294 402 27 0 968 

Total Geral de Ocorrimcias 0 14816 
Atendidas 

FONTE: 0 autor com base em dados do SYSBM (Sistema de Registro de Ocorrencias e Estatfstica 
do Corpo de Bombeiros do Parana) 

Observa-se na Tabela 01 que a 1a e a sa COREDEC tern valor nulo no 

atendimento das ocorrencias. Tal situa<;ao ocorre porque a 1a COREDEC 
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compreende a area de atuac;:ao do 1°GB, Curitiba e a aa COREDEC compreende a 

area de atuac;:ao do 2° SGBI, Litoral do Estado. Nesta area nao tern quartel do 

programa Bombeiro Comunitario. 

Conforme a Tabela 01, em uma analise dos atendimentos pelos pastas de 

Bombeiro Comunitario no ana de 2007, pode-se verificar que, como nos 

atendimentos feitos pelo Corpo de Bombeiros Militar, em sua maioria, os acidentes 

em meio de transporte e os atendimentos pre-hospitalares se sobressai dentre os 

demais atendimentos. Estas ocorremcias, nao percebidas antes da implantac;:ao dos 

quarteis de Bombeiro Comunitario, passam a existir ap6s sua implantac;:ao. A isto 

chama-se "demanda reprimida". A comunidade entende estes quarteis como em 

condic;:6es de atendimento. Para esta populac;:ao e o Corpo de Bombeiros que esta 

presente no municipio. Contudo, nao existe, naquele local, o apoio de ambulancias, 

sendo necessaria deslocarem-se de outros centros mais pr6ximos, o que pode 

ocasionar demora no atendimento devido a distancia. 

Em outras situac;:6es, o atendimento acaba sendo prestado, muitas vezes, 

pelo Bombeiro Comunitario com seus Agentes de Defesa Civil, sem o devido 

treinamento tecnico-profissional na area de primeiros socorros. lsto pode vir a 

agravar o estado da vitima, causando sequelas ou. mesmo a morte, comprometendo 

desta forma o nome do Corpo de Bombeiros. 

Considerando que a finalidade do Corpo de Bombeiros Militar e atuar na 

prevenc;:ao e combate a incendios, salvamento, atendimento pre-hospitalar e ac;:6es 

de Defesa Civil, o que acaba sendo confundido, pela comunidade, com referenda 

aos Agentes de Defesa Civil. Vive-se, entao, urn momenta em que nao e admissivel 

que pessoas, sem o devido preparo tecnico, atuem no atendimento pre-hospitalar. 

Sendo assim, a integrac;:ao do Bombeiro Comunitario com o SlATE e importante para 

que a populac;:ao continue a contar com urn atendimento de qualidade. 

E da maior importancia que o profissional de saude, ou o "socorrista", 

conhec;:a e saiba colocar em pratica o APH adequado, pais, saber fazer o certo e na 

hora certa pode significar a diferenc;:a entre a vida e a morte para urn acidentado. 

Alem disso, os conhecimentos na area podem minimizar os resultados decorrentes 

de uma lesao, reduzir o sofrimento da vitima e coloca-la nas melhores condic;:6es 

para receber o tratamento definitive. A demora no atendimento implica na morte ou 

em sequelas irreversiveis a vitima, Mario Lopes relata que: 
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A experiencia universal indica que urn grande numero de pacientes que 
falecem em decorrencia de acidentes ou traumatismos poderiam ser salvos, 
( ... ). As potencialidades de recuperac;:ao desses doentes crescem em 
relac;:ao a rapidez com que essas emergencias sao reconhecidas e 
adequadamente tratadas. (L6PES,1994. p. 03) 

A necessidade de conhecimentos de APH nos dias de hoje e quesito basico 

para qualquer profissional atuante na area de saude ou socorrismo, bern como para 

todo cidadao brasileiro que tenha em mente ser util ao seu proximo em situac;oes 

que precisem de pessoas com tais noc;6es. 

Portanto, os Agentes de Defesa Civil devem ser devidamente treinados e 

equipados para atender a populac;ao, conforme preve a Portaria 2048 de 2002 do 

Ministerio da Saude, ou o Corpo de Bombeiros deve estar presente nestes Jocais 

com pessoal especializado e equipamentos adequados, para prestar o atendimento 

pre-hospitalar e garantir o suporte de vida as vitimas de trauma. 

E o que sera estudado no presente trabalho, Jevando-se em conta os 

aspectos referentes ao treinamento adequado dos Agentes de Defesa Civil e a 

integrac;ao do Bombeiro Comunitario com o SlATE. 

1.1 METODOLOGIA 

Utilizou-se para essa pesquisa o metoda indutivo-dedutivo, com tratamento 

estatistico. 

No desenvolvimento do estudo, foram utilizadas tecnicas de Jevantamento 

de dados, tais como pesquisa descritiva, documental, bibliografica e de campo. 
Fo,{., ~· 

Para consolidar as percepc;oes que foram obtidas na pesquisa te6rica, foi 

realizada tambem uma pesquisa de campo, durante o mes de marc;o de 2008, com o 

uso de questionario, sendo aplicado a uma amostra selecionada de cinqOenta e 

quatro Agentes de Defesa Civil das cidades de Almirante Tamandare, Rio Branco do 

Sui, Campina Grande do Sui e Colombo, esta ultima cidade foi selecionada para a 

pesquisa por possuir em seu quartet de Bombeiro Comunitario uma ambulancia do 

SlATE guarnecida por Bombeiros Militares que atuam juntamente com os Agentes 

de Defesa Civil, a qual sera usada como parametro comparative, sendo que 

quarenta e quatro responderam ao questionario preenchido, e todos estao ligados 
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de alguma forma ou possuem a capacidade de opinar a respeito das quest6es 

relacionadas ao atendimento ao trauma fisico em seus municipios. 

0 grupo entrevistado e composto por funcionarios municipais civis 

selecionados para trabalharem nos quarteis de Bombeiro Comunitario, sendo que, 

diversas vezes ja atenderam a ocorremcias envolvendo traumas fisicos em acidentes 

de transito ou mesmo em residencias e empresas de seus municipios. 

Para a argumentac;ao e interpretac;ao dos dados, foram adotados criterios 

formais, que nortearam as analises pautadas na coerencia, na sistematicidade e na 

discutibilidade. Tambem foram privilegiados, durante todo o processo de 

investigac;ao, os criterios de direitos humanos como base de sustentac;ao da 

pesquisa, ressaltando-se a relevancia social do tema e a etica que norteou o bern 

estar dos entrevistados. 

Tambem foram entrevistados o Major RR Ozair de Jesus Ribeiro Filho, 

coordenador de Defesa Civil do municipio de Colombo e o Capitao QOBM Giovani 

ShOIIi, comandante do 3° SGB/6°GB, que abrange os municipios da area Norte e 

Nordeste de Curitiba. 
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2 A HISTORIA E A SITUACAO ATUAL 

2.1 0 CORPO DE BOMBEIROS NO MUNDO 

A evolw;ao hist6rica demonstra claramente que desde o surgimento do 

homem na face da terra, iniciou-se uma luta infindavel pela sobrevivencia, que 

sempre foi ameac;ada pelas adversidades, obrigando as pessoas e as pequenas 

comunidades a se cotizarem com o prop6sito de enfrentar os animais, a tome, os 

incendios, as secas ou as inundac;oes. 

Os mais diversos exemplos podem ser encontrados nas civilizac;oes antigas, 

em que os recursos para garantir a continuidade da especie e protec;ao do 

patrimonio eram buscados no proprio meio em que viviam. 

Com o passar dos anos, foram surgindo as vilas e as cidades, e a maneira 

de atuac;ao dessas comunidades foi se alterando, sendo necessaria urn 

aperfeic;oamento no sistema de atendimento no que se referia a pessoal e a 

equipamentos. 

Os exercitos estavam preparados para combater o inimigo, mas a populac;ao 

civil nao empenhada na luta era relegada a urn segundo plano, ficando totalmente 

desprotegida. Naquela epoca, nao havia sistemas organizados pelo Poder Publico, a 

tim de atender a sociedade, com o objetivo de fazer frente as catastrofes criadas 

pelos homens e pela natureza. 

Somente mais tarde, ja na ldade Media, e que os franceses organizaram urn 

sistema de combate ao fogo, que era o maior inimigo das grandes cidades. 

A rapida evoluc;ao da sociedade e o vertiginoso progresso nas areas 

tecnol6gica, industrial e urbanizac;ao, contribuiram para as crescentes e insaciaveis 

necessidades do homem, tornando o mundo moderno palco de multiplas 

adversidades, como os incendios em edificios, acidentes de transito e de 

radioatividade. 

Essas adversidades, que antes eram raras, tornaram-se uma realidade 

diaria, o que veio despertar sentimentos de solidariedade, mudando o juizo de valor 

da sociedade, que passou a se preocupar mais com a vida, com a integridade fisica 

e com o bem-estar de cada urn. 



13 

Pensando nisso, a maioria das comunidades do Continente Europeu 

desenvolveu varios sistemas de defesa, dos quais podem ser citados os corpos de 

bombeiros associativos, os corpos de bombeiros voluntarios, alem de outros 

sistemas. 

2.2 0 CORPO DE BOMBEIROS NO BRASIL 

Encontra-se no Hist6rico do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a 

organizac;ao de bombeiros mais antiga do Brasil, a referenda hist6rica do surgimento 

do servic;o contra incendio no pais. Aquela instituic;ao foi organizada em dois de julho 

de 1856, pelo Decreta Imperial n.0 1.775, com o nome de Corpo Provis6rio de 

Bombeiros da Corte. Por esse Decreta, assinado por Sua Majestade, o lmperador 

Dom Pedro II, foram reunidas as Sec;oes de Bombeiros que entao existiam para o 

servic;o de extinc;ao de incendios na Casa do Trem (Arsenal de Guerra). 

Embora fosse urn estabelecimento militar, cumpria-lhe, a principia, orientar 

os servic;os de socorros em casos de incendios, cabendo a sua equipe tecnica a 

supervisao dos trabalhos de salvamento e extinc;ao de fogo, o que era realizado 

desordenadamente no Arsenal da Marinha, estabelecendo-se, extra-oficialmente, urn 

servic;o contra incendio. 

Passou a existir, na epoca, urn nucleo com responsabilidade, no combate a 

incendio, dispondo de uma aparelhagem rudimentar; a cidade ja nao se mobilizava 

desordenadamente para a prestac;ao de socorros. Aos poucos, com os progressos 

de que se beneficiava o Rio de Janeiro, o nucleo oficial do seu Corpo de Bombeiros, 

organizava-se. 

Os arsenais ja nao eram os unicos que cuidavam dos incendios na cidade, 

embora possuissem bombas e pessoal mais especializado, pois contavam ainda 

com a colaborac;ao da Repartic;ao de Obras Publicas e de urn servic;o que funcionava 

na Casa de Correc;ao, onde 60 africanos livres ja estavam acostumados aos 

misteres de bombeiros, perfazendo naquele Corpo de Bombeiros urn total de 130 

homens. 

Naquele tempo, o sinal de fogo era dado por tiros de pec;as de artilharia de 

grosso calibre, do Morro do Castelo, sinal que era em seguida confirmado pelo toque 

convencionado do sino da lgreja de Sao Francisco de Paula, indicando o Iugar do 
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sinistro. lc;ava-se uma bandeira vermelha no mastro principal do Castelo, erguido 

para esse tim ou, se a noite, uma lanterna vermelha. 

0 comandante, quando comparecia, acrescentava a sua farda uma faixa a 

tiracolo, amarela no centro e vermelha nos lados, e no capacete colocava urn vistoso 

penacho vermelho. 

Em 1880, passou a organizac;ao a ter urn status de militar, sendo concedidos 

postos e insignias da hierarquia militar aos seus componentes. 

2.3 0 CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA 

VAN ERVEN (1954), oficial do Corpo de Bombeiros do Parana, cita em seu 

livro: Bombeiros do Parana (Hist6rico do Corpo de Bombeiros do Parana), que os 

servic;os contra incendios tiveram inicio em Curitiba, com uma Sociedade de 

Bombeiros Voluntarios, do tipo ainda existente em Joinville. Era a Sociedade Teuto

Brasileira de Bombeiros Voluntarios, fundada em 1887, a qual visava satisfazer a 

necessidade do meio curitibano, pois os reduzidos recursos financeiros nao 

permitiam aos governos do Estado e do municipio organizarem departamentos 

contra o fogo para manter a corporac;ao de bombeiros. 

A simpatica associac;ao, por disposic;oes estatutarias, destinava-se "a 

oferecer, voluntariamente e na possibilidade dos seus recursos, os meios para 

extinc;ao de incendios, evitar sua propagac;ao aos predios vizinhos e promover a 

salvac;ao fisica e material dos que fossem vitimados por esse elemento destruidor 

que e 0 fogo". 

Finalmente, em 1912, foi criado o Corpo de Bombeiros do Estado do Parana, 

sendo que, no mesmo ano, fundava-se a Universidade Federal do Parana. Na 

epoca, o presidente da Provincia, Carlos Cavalcanti, apresentou ao Congresso 

Legislativo do Estado urn pedido de credito necessaria a criac;ao de urn Corpo de 

Bombeiros na capital. 

Organizou-se, entao, pela sanc;ao da Lei n.0 1.133, de 23 de marc;o de 1912, 

a tao esperada instituic;ao, ficando equiparados os postos dos seus componentes, na 

plenitude de direitos, honras, prerrogativas e vantagens, aos equivalentes do 

Regimento de Seguranc;a, atualmente a Policia Militar do Parana. 
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Tern o seguinte teor a Lei organica do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Art. 1 o - Fica criado, na Capital do Estado, um Corpo de Bombeiros, sob as 
bases adiante estabelecidas. 

a) 0 Corpo de Bombeiros dispora do pessoal imprescindivel a sua 
Organiza~ao e funcionamento. 

b) Do trem rodante, aparelhos, ferramentas e acess6rios precisos aos seus 
trabalhos. 

c) Do numero necessaria de muares para o servi~o de tra~ao. 

d) De um quartel central, sede administra~ao, dotado de todas as 
acomoda~oes e dependencias apropriadas ao aquartelamento do pessoal, 
guarda e conserva~ao do material e tratamento dos animais destinados aos 
servi~os. 

e) Do numero de esta~oes e postos que se tornarem precisos, conforme o 
desenvolvimento das zonas urbanas e suburbanas. 

f) Dos aparelhos necessaries a liga~ao da esta~ao central aos demais 
postos avisadores de lncendio que forem estabelecidos. 

Art.2° - 0 Estado efetivo do Corpo sera anualmente fixado pelo Congresso 
do Estado, na lei de fixa~ao de for~a. salvo o quadro de Oficiais que 
somente podera ser alterado por lei de carater permanente. 

Art.3° - 0 pessoal do Corpo de sera distribuido por um Estado Maior, outro 
Menos e duas Campanhas. 

§ 1 o - Do Estado Maior farao parte: o Major Comandante o Capitao 
Assistente, o Alferes Quartel Mestre e o Alferes Secretario. 

(Parana, 1.912). 

0 inicio das atividades do Corpo de Bombeiros do Parana foram marcadas 

pela leitura da ordem do dia numero urn, em 8 de outubro de 1912, baixada pelo 

Major Fabriciano do Rego Barros, comandante que declarava dar inicio a 
organizac;ao. 

Ficou dito que a organizac;ao inicial do Corpo de Bombeiros do Parana teria 

urn carater rigorosamente militar e possuiria autonomia completa. Urn Estado-Maior, 

duas Companhias e dois Estados-Menores formavam o Corpo de Bombeiros em 

1912. 

Foi incorporado a Forc;a Militar em virtude da disposic;ao do artigo 7°, da Lei 

n.0 1.761, de 17 de margo de 1917. Pelo Decreto n.0 473, de 9 de julho do mesmo 

ano; com a organizagao da Companhia de Bombeiros e Pontoneiros, voltou ao 

carater independente, com a constituic;ao de Corpo, com duas Companhias na Lei 

n.0 2.517, de 30 de marc;o de 1928, e foi desanexado pelo Decreto n.0 324, de 10 de 

abril deste ultimo ano. Ainda em 1928, pelo Decreto n.0 666, de 21 de maio, tomou 

nova organizac;ao, com Estado-Maior, Estado-Menor e duas Companhias. 
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Novamente incorporado a Fon;a Militar, para fins militares, em 2 de junho de 

1931, passou a fazer parte integrante, como Batalhao Sapadores-Bombeiros, com 

as partes administrativas e tecnicas independentes do comando geral. Desligados 

pelo Decreto n.0 134, de 15 de janeiro de 1932, voltaram a denominat;ao de Corpo 

de Bombeiros per fort;a das disposit;6es do artigo 2°, do Decreto n.0 452, de 24 de 

fevereiro do mesmo ano. 

0 Decreto n.0 86 de 18 de janeiro de 1934 dispos que a Corporat;ao de 

Bombeiros, continuaria o seu can~ter de isolada, ficando seus elementos sujeitos a 

Justi<;a Militar da Fort;a e sendo reduzidas a uma companhia, vedadas as 

transferemcias entre uma e outra corporat;ao. 

Foi excluido do acordo que o Estado firmou com a Uniao em 15 de fevereiro 

de 1934, nao sendo, assim, considerado como Fort;a Auxiliar do Exercito. Passou a 

administrat;ao do municipio da capital pelo artigo 4° da Lei n.0 73, de 14 de 

dezembro de 1936. Reverteu a administrat;ao do Estado, continuando independente 

com seu quadro de oficiais da fort;a, em comissao, pelo Decreto n.0 8.713, 8 de 

outubro de 1938. 

Pela Lei n.0 155, de 25 de novembro de 1938, foi reincorporado a Policia 

Militar, com a denominat;ao de Companhia de Bombeiros e Organizat;ao de 

Companhia de Fuzileiros, gozando de autonomia administrativa para aplicat;ao dos 

meios que lhe fossem atribuidos no ort;amento do Estado e de ampla liberdade de 

a<_;:ao quanto a parte tecnica. 

Van Erven (1954, p. 22) cita que em 1953 a Corporat;ao ganhou a designat;ao 

a qual mantem ate os tempos atuais, que e a de Corpo de Bombeiros da Policia 

Militar do Parana. 

2.4 0 ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR NO PARANA 

A Camara Tecnica do Sistema lntegrado de Traumatologia e Ortopedia 

(SITRO) encaminhou, em fevereiro de 1986, ao Ministerio da Previdencia e 

Assistencia Social urn relat6rio de levantamento, per amostragem, da ocupa<_;:ao des 

leitos de Traumatologia e ortopedia, demonstrando que: 63% des leitos 

pesquisados, 1231 (mil duzentos e trinta e urn), estavam direta ou indiretamente 

relacionados com acidentes de trafego; 28% dos pacientes que ocupavam estes 
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leitos apresentavam complica~;oes no seu estado de saude ap6s a entrada no 

hospital, o que e considerado urn indice elevado; alto indice de interven~;oes 

cirurgicas, nestes casas, principalmente nas faixas etarias mais baixas; Iongo tempo 

de recupera~;ao desses pacientes, o que determinava o afastamento da atividade 

social. 

Cabe ressaltar que as vitimas de acidentes de trafego perdem, em fun~;ao 

das circunstancias em que estao envolvidas, a capacidade de decisao, tornando-se 

extremamente vulneraveis. A partir do momenta do acidente, ate a recupera~;ao do 

acidentado e a sua volta a atividade socialmente produtiva, ocorre uma sequencia 

de eventos que interagem em grau maior ou menor de complexidade. Neste 

contexto, com certeza, urn transporte inadequado pode transformar uma simples 

fratura em lesao irreversivel de vasos e nervos. Todas estas considera~;oes levam a 

sugerir urn sistema articulado que integre todos os meios de comunica~;ao e interfira 

ate na propria estrutura medico-hospitalar e mesmo na organiza~;ao judiciaria. 

Diante destes fatores, e com base nesse relat6rio e nas suas 

recomenda~;oes, o Ministro de Estado da Previdencia e Assistencia Social, da 

Saude, da Justi~;a, da Educa~;ao, dos Transportes, de Desenvolvimento Urbano, das 

Comunica~;oes, da Secretaria de Planejamento e Coordena~;ao da Presidencia da 

Republica, resolveram instituir o Programa Nacional de Aten~;ao ao Acidentado de 

Trafego, atraves da Portaria lnterministerial numero 18, de 25 de maio de 1987. 

Essa mesma portaria determinava a execu~;ao do programa par etapas, 

iniciando-se pela cidade de Curitiba, na forma de urn projeto piloto, para melhor 

avaliar e definir as formas de coordena~;ao, de funcionamento e de financiamento do 

programa. 

Os responsaveis pela elabora~;ao do projeto, ap6s varios estudos e 

pesquisas dentro do municipio de Curitiba, entraram em cantata com a Secretaria de 

Estado da Seguran~;a Publica, assim como com o Comando da Policia Militar, e 

tomaram conhecimento de uma proposta do Corpo de Bombeiros, no sentido de 

implantar urn servi~;o de atendimento de emergencia (SlATE), como objetivo de dar 

assistencia aos casos de emergencias medicas decorrentes de: acidentes de 

transito; acidentes com produtos t6xicos; trabalho de parto, infarto; tentativa de 

suicidio; incendio, salvamento, calamidades publicas e, ainda, mal subito. 

Partindo deste conjunto de informa~;oes, elaboraram o relat6rio final do 

Projeto de Atendimento ao Acidentado de Trafego em Curitiba, encaminhando-o a 
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Camara Tecnica do SIRTO, em 23 de junho de 1987, para que fosse apreciado e 

entregue ao Ministro de Estado da Previdencia e Assistencia Social. Em sintese, o 

projeto propunha urn sistema integrado de atendimento, do acidente ao hospital. 0 

projeto preconizava os seguintes aspectos: atendimento no local do acidente e 

transporte por ambulancia, sob a gerencia do Corpo de Bombeiros da PMPR, 

acionados pelo fone numero 193; hierarquiza<;ao do atendimento com 

encaminhamento da vitima pelo medico de plantao na Central de Comunica<;6es; 

reformula<;ao do sistema de remunera<;ao e utiliza<;ao de auditoria medica; esquema 

permanente de acompanhamento, monitoramento e avalia<;ao do projeto; 

estabelecimento de parametros para atendimento medico-hospitalar pelo Sistema 

lntegrado de Traumatologia e Ortopedia. 

A Constitui<;ao do Estado do Parana, em perfeita sintonia com a Constitui<;ao 

Federal, no seu Artigo 48, define a competencia da Policia Militar e, 

consequentemente do Corpo de Bombeiros como seu integrante, como determina o 

paragrafo unico do Artigo 46 do mesmo diploma legal: 

"Art. 48. A Policia Militar, forc;;a estadual, instituic;;ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preservac;;ao da ordem publica, a execuc;;ao de atividades de 
defesa civil, prevenc;;ao e combate a incemdios, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, de 
florestas e mananciais, alem de outras formas e func;;6es definidas em lei." 
(PARANA, 1989, p. 29) 

Aprovado o Projeto piloto, compuseram-se para o servi<;o os seguintes 

6rgaos: Ministerio da Saude, da Previdencia e Assistencia Social, atraves do 

INAMPS e o Governo do Estado do Parana e respectiva Secretaria de Estado da 

Saude, Prefeitura Municipal de Curitiba e pelo IPPUC. A priori, diante das diversas 

responsabilidades, coube ao Governo do Estado do Parana e Prefeitura Municipal 

de Curitiba arcarem com as gastos de manuten<;ao do Sistema preconizado. 

Neste sentido, em 10 de novembro de 1988, com os novos recursos do 

Ministerio da Saude, foi possivel impulsionar o processo de treinamento de tres 

turmas de bombeiros socorristas e a adapta<;ao e desenvolvimento de urn projeto 

padrao de ambulancia avan<;ada. 

Durante o ano de 1989, e nos primeiros meses de 1990, a Secretaria da 

Saude custeou a aquisi<;ao de materiais permanentes, de consumo, e veiculos 

apropriados ao atendimento pre-hospitalar, assim como a implanta<;ao dos servi<;os 

de almoxarifado, de limpeza e desinfec<;ao de materiais destinados ao servi<;o 
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mencionado. Como ultima iniciativa, a Secretaria da Saude se responsabilizou pela 

contratagao dos medicos para atuarem como plantonistas e como instrutores dos 

bombeiros socorristas. 

2.4.1 Desenvolvimento de Recursos Humanos do SlATE 

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 formagao da primeira 

turma de bombeiros, naquele mesmo ano. Desde entao, a cada ano, uma nova 

turma e preparada e posta em atividade nas ambulancias do servigo. A UFPR e a 

Pontificia Universidade Cat61ica do Parana tern participado efetivamente nas 

atividades de formagao e educagao continuada dos socorristas. 

2.4.2 Ativagao do Atendimento Pre-hospitalar 

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 avangadas e quatro veiculos leves, distribuidos em 05 postos do 

Corpo de Bombeiros, o servigo de atendimento pre-hospitalar foi ativado em maio de 

1990, em carater experimental, sem divulgagao a comunidade. Desejava-se ve-lo 

em operagao, porem em condigoes de baixa demanda, garantindo-se maior 

possibilidade de controle e contorno de eventuais dificuldades. Em maio de 1991, ja 

com urn volume de 1.041 atendimentos realizados, o servigo foi divulgado a 

populagao. 

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 operagoes pudesse presidir a triagem dos chamados, darem 

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 

e 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 ampliagao do corpo clinico foi 
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efetivada em julho de 1992 pelo Governo do Estado do Parana, que contratou nove 

medicos, cuja incorporac;ao levou 0 servic;o a feic;ao tecnicamente desejavel. 

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

pratica assistencial instituida. 

2.4.3 Repercussao 

Em 1990, o servic;o de atendimento pre-hospitalar prestado pelo SlATE, 

operando no Corpo de Bombeiros de Curitiba, tornou-se modelo nacional para o 

Projeto de Atendimento Pre-hospitalar do Plano Nacional de Enfrentamento as 

Emergencias e ao Trauma do Ministerio da Saude. Na mesma ocasiao, atraves de 

seu Conselho Diretor, o SlATE - Parana aceitou a proposta daquele ministerio de 

assumir, alem da preocupac;ao com a emergencia e o trauma, tambem, os aspectos 

da prevenc;ao, assistencia hospitalar, reabilitac;ao e respostas a catastrofes, 

tornando-se urn forum multinstitucional para a discussao e busca conjunta de 

soluc;oes para problemas relacionados as emergencias medicas em geral e ao 

trauma em particular. 

2.5 ATJVJDADES DESENVOLVIDAS PELO SlATE 

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 ja e 

a segunda causa geral de mortalidade, antecedido apenas pelas doenc;as 

cardiovasculares, passando a ocupar a posic;ao de primeira causa de morte na faixa 

etaria de 5 a 40 anos, chegando a responder par metade das mortes ocorridas entre 

1 e 15 anos. Assim pasta, em numero de anos de vida produtivo perdidas, o trauma 

ocupa urn triste primeiro Iugar. Como se nao bastasse, a estatistica demonstra que o 

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

elevado: estima-se que quase 100.000 brasileiros sejam mortos par ana, vitimas de 

acidentes de transite, violencias interpessoais e acidentes ocorridos no Jar, no 



21 

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 as 

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 seqOelas temporarias ou definitivas, sao 

potencialmente evitaveis. 

A epidemiologia do trauma tern levado OS sistemas de atendimento as 

emergencias medicas a se organizarem inicialmente em torno de seu atendimento. 

Entretanto, outras emergencias medicas devem ser progressivamente, 

absorvidas pelo diversos sistemas, especialmente aquelas que implicam em risco 

reversivel de morte, como eo caso das doenc;as cardiovasculares. 

Em 2005, atraves da Lei Estadual n.0 14.851, o SlATE, passou a compor o 

organograma do Corpo de Bombeiros da PMPR, atraves de uma Coordenadoria, 

incumbindo-se da direc;ao, controle, coordenac;ao e planejamento dos recursos do 

Corpo de Bombeiros empregados no SlATE. 

2.5.1 Abrangencia do SlATE 

Conforme materia publicada no sitio do Governo do Estado, Agencia de 

Noticias, em 19 de setembro de 2005, verifica-se a aprovac;ao da mensagem do 

Governador a Assembleia Legislativa para estender o SlATE a todos os municipios 

do Estado do Parana, estabelecendo-se, numa primeira etapa, abranger 19 

municipios com populac;ao superior a 50.000 habitantes, estes providos de unidades 

do Corpo de Bombeiros Militar. 

"A mensagem do governador Roberto Requiao para expandir o Servi<;o 
lntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergemcia (Siate) para mais 19 
municipios e instalar 46 unidades de Bombeiro Comunitario no Parana foi 
aprovada nesta segunda-feira (18) na Assembh§ia Legislativa. 

De acordo com o projeto, serao contratados mais 71 policiais militares, 
respeitando a classifica<;ao no ultimo concurso realizado no mes de agosto 
de 2004, e outros 72 serao realocados atraves de promo~es internas para 
exercerem novas pastas no Corpo de Bombeiros. A expansao do SlATE ira 
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aproveitar estruturas ja existentes e se dara por meio de convenios com as 
secretarias municipais de Saude." (PARANA, 2005) 

2.5.2 Objetivos do SlATE 

Conforme o sitio da Policia Militar do Parana, acessado em 25/02/2008, na 

se<;ao relativa ao SlATE, encontra-se sua missao, da qual define-se seus objetivos: 

• Prestar assist€mcia medica de emerg£mcia a popula<;ao, no que diz 

respeito ao trauma, garantindo-se as vitimas o suporte basico de vida no 

local da ocorrencia, sua estabiliza<;ao e transporte adequado ao hospital 

mais apropriado ao seu cuidado definitivo; 

• Promover a integra<;ao entre as a<;6es de salvamento, praticadas 

tradicionalmente pelo Corpo de Bombeiros, e as a<;6es de emergencia 

medica, tanto em nivel pre-hospitalar quanta no que diz respeito ao 

pronto atendimento em situa<;6es de urgencia; 

• Assessorar programas de carater educativo junto a popula<;ao, tanto no 

que se refere aos aspectos preventivos dos acidentes, especialmente os 

de transito, quanta no que diz respeito ao pronto atendimento em 

situa<;6es de urgencia; 

• Promover e/ou assessorar programas de forma<;ao de recursos na area 

de atendimento pre-hospitalar. 
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3 0 BOMBEIRO COMUNITARIO 

No ano de 2004, foi constatado pelo Governo do Estado, que o servil;o de 

atendimento de preven<;ao e combate a incendios, bern como a estrutura<;ao da 

Defesa Civil precisava ser expandida. 0 Corpo de Bombeiros estava presente em 

pouco rna is de 10% dos municipios do Estado, dificultando assim o atendimento 

emergencial aos municipios aonde nao existia nenhuma forma de atendimento -r~a 

area de combate a incendios nem estava estruturada a defesa civil. 

Para tanto, o Governador Roberto Requiao determinou urn estudo por parte 

da Casa Militar - Defesa Civil visando a implanta<;ao de urn projeto para ir ao 

encontro desta necessidade. A ideia era a de oferecer as cidades que nao possuiam 

nenhum tipo de servi<;o de bombeiro instalado, urn atendimento emergencial para o 

combate a sinistros bern como urn sistema de primeira resposta em situa<;6es de 

defesa civil. Este servi<;o basicamente se desenvolveria em parceria com as 

prefeituras municipais que demonstrassem interesse em beneficiar-se do projeto. 

0 programa Bombeiro Comunitario tinha como meta, numa primeira etapa, 

abranger 50 municipios que tivessem popula<;ao superior a 15.000 habitantes, os 

quais eram desprovidos de unidades do Corpo de Bombeiros, sendo que, a titulo de 

experiencia, foram implantadas unidades nos municipios de Pitanga, Prudent6polis, 

Campina Grande do Sui e Lapa. 

A principal premissa do projeto compreende a utiliza<;ao de bombeiros 

profissionais como gestores dos quarteis de Bombeiro Comunitario, os quais atuam 

na forma<;ao, coordena<;ao e fiscaliza<;ao do projeto e os agentes de defesa civil 

(funcionarios contratados pelas prefeituras municipais), que ap6s passarem por urn 

curso de qualifica<;ao ministrado pelo Corpo de Bombeiros Militar, sao aplicados nas 

a<;6es de combate a incendios e defesa civil nos municipios participantes do 

programa. 

3.1 ASPECTOS PRINCIPAlS DA IMPLANTA<;AO DO PROGRAMA 

3.1.1 Constru<;ao de Posto de Bombeiro Comunitario 

Estudando-se a Lei de implanta<;ao do programa, verifica-se que, para o 

funcionamento do Bombeiro Comunitario num municipio, e necessaria o 
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estabelecimento de um convenio entre o Estado e o municipio interessado em 

beneficiar-se do programa. 

Para a construgao de um Posta de Bombeiro Comunitario a prefeitura 

municipal pode optar por um dos projetos padrao de quartel, disponibilizados pela 

SEDU, apresentados nas seguintes versoes: de 200 m2 e de 400 m2 de area, 

podendo ser indicado o projeto que mais se encaixa na realidade do participante do 

programa. 

0 custo de execugao do projeto do quartel de 200 m2 e de cerca de 

R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), ja o de 400 m2 custa cerca de 

R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil rea is). 0 financiamento e realizado pelo 

Governo do Estado atraves da SEDU, da seguinte forma: 

• 20o/o (vinte por cento) do valor e disponibilizado ao municipio pelo 

Governo Estadual, a fundo perdido; 

• 80°/o ( oitenta por cento) e financiado em ate 8 ( oito) a nos, sen do que o 

municipio tem um ano de can3ncia para iniciar o pagamento; 

FIGURA 1 - Modelo de Quartel-padrao de Bombeiro Comunitario 200m2 

FONTE: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (2008) 



FIGURA 2- Modelo de Quartel-padrao de Bombeiro Comunitario 400m2 

FONTE: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (2008) 

3.1.2 Viatura e equipamentos basicos para atendimento 
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Para o municipio que participar do programa e disponibilizado, pelo Governo 

do Estado atraves da Casa Militar - Defesa Civil com recurso do tesouro do Estado, 

um vefculo operacional, semi-profissional, devidamente caracterizado com a 

identificac;ao oficial padrao da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Este vefculo 

conta com capacidade de reserva de 5.000 litros de agua, bomba de incendio e 

materiais basicos de combate a incendio, tais como mangueiras de incendio, 

divisores, esguichos, etc, equipamentos de radiocomunicac;ao, sinalizador sonora e 

luminoso. Componentes mfnimos exigidos pelo lnstituto de Resseguros do Brasil -

IRB. 

0 custo unitario de cada viatura com os equipamentos basicos acima 

mencionados e de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), 

aproximadamente. 
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3.1.3 Responsabilidade da Prefeitura Municipal participante do Programa 

A Lei de implanta9ao do programa preve responsabilidades tanto do Estado 

quanta do Municipio, sendo as deste: 

• Disponibilizar um local para a constru9ao do posto de Bombeiro com 

area total minima de 600 m2. 

• Ceder o minima de dez (10) funcionarios que, depois de selecionados e 

qualificados, pelos bombeiros militares passam a compor a equipe de 

Agentes de Defesa Civil do municipio; 

• Arcar com os encargos trabalhistas dos agentes; 

• Repor materiais danificados; 

• Pagar as despesas como agua, luz, alimenta9ao, telefone e uniformes 

(padronizados pelo Programa Bombeiro Comunitario) dos Agentes de 

Defesa Civil; manuten9ao e eventuais reparos do veiculo operacional e 

seus equipamentos, bern como seguro obrigat6rio, documenta9ao, 

multas e demais despesas pertinentes ao veiculo operacional em uso no 

programa. 

Portanto, o custo media para uma Prefeitura com todas as despesas 

mensais nao fica em menor do que R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao mes, valor 

este, que sai do caixa da Prefeitura Municipal ou de alguma taxa municipal de 

incendio que venha a fazer frente a estas despesas. 

Este custo mensal que, para alguns municipios e alto, frente a suas 

arrecada96es, torna-se um fator condicionante para estas prefeituras. Pode muitas 

vezes gerar dificuldades, ate mesmo para manter em condi96es satisfat6rias a 

manuten9ao minima na viatura, materiais e instala96es utilizadas no programa. 

Como exemplo de projeto de aquartelamento pode-se visualizar nas figuras 1 e 2 os 

dois modelos padr6es de quartel disponibilizados pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Urbano- SEDU. 
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3.2 CORPO DE BOMBEIROS: ESTRUTURA NO ESTADO DO PARANA 

0 Estado tern apresentado um crescimento horizontal e vertical vertiginoso, 

passando da condi<;ao de um Estado de economia essencialmente agricola, para um 

Estado pujante e industrializado. 

Atados ao progresso e ao desenvolvimento, aparecem os problemas 

estruturais, entre eles o da seguran<;a. Sabe-se que a responsabilidade pela 

seguran<;a do cidadao e do Estado, conforme a Constitui<;ao, que diz: "a seguran<;a 

publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a 

preserva<;ao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio" 

(BRASIL, 1988: p. 90). Entretanto, verifica-se diariamente que o Estado nao tern 

como cumprir, adequadamente, tal responsabilidade. 

Em se tratando de preven<;ao e combate a incendios, nao tern sido diferente. 

Acompanhando a evolu<;ao do Corpo de Bombeiros, atraves dos anos, constata-se 

que enquanto no Estado o numero de municipios cresceu em propor<;ao geometrica, 

o numero de aquartelamentos interiorizados cresceu em propor<;ao aritmetica. Em 

1912, ano da funda<;ao do Corpo de Bombeiros, o Estado do Parana tinha pouco 

menos que 20 municipios. Com o decorrer dos anos, esse numero vern 

aumentando, conforme se verifica na Tabela 2. 

TABELA 2- EVOLU<;Ao DO NUMERO DE MUNICIPIOS NO PARANA 

ANO NUMERO DE MUNICiPIOS 

1930 31 
1940 49 
1950 93 
1960 174 
1970 288 
1980 371 
2007 399 

FONTE: Anuario Estatistico do Brasil- IBGE (2008) 

0 mesmo Corpo de Bombeiros, que em 1912 possuia apenas um 

aquartelamento de bombeiros, hoje, 96 anos ap6s, atende a 47 municipios do 

Estado, com servi<;o de bombeiros militar, ou seja, continua atendendo pouco mais 

de 10% do total, conforme verifica-se na Tabela 3. 
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TABELA 3- MUNICIPIOS QUE CONTAM COM FRA<;OES DE BOMBEIROS MILITARES 

No OBM MUNICiPIO DATA HABIT ANTES 
1. 1°GB CURITIBA 08/10/12 1.770.994 
2. PONTA GROSSA 29/03/37 273.469 
3. JAGUARIAIVA 01/06/00 30.737 
4. SAO MATEUS DO SUL 12/12/01 36.538 
5. 

2°GB 
GUARAPUAVA 20/09/58 154.990 

6. IRATI 08/12/48 52.318 
7. TELEMACO BORBA 08/03/83 61.115 
8. PALMEIRA 23/11/98 30.856 
9. CASTRO 03/12/91 63.546 
10. LONDRINA 02/01/53 446.849 
11. ARAPONGAS 12/07/79 85.415 
12. CORNELIO PROCOPIO 13/09/77 46.868 
13. JACAREZINHO 26/10/83 39.580 
14. 3oGB IBIPORA 09/12/85 42.182 
15. ROlANDIA 11/12/96 49.404 
16. BANDEIRANTES 12/11/99 33.729 
17. CAM BE 19/12/92 88.314 
18. Sto. ANTONIO DA PLATINA 29/01/98 39.947 
19. CASCAVEL 11/04/74 245.066 
20. TOLEDO 01/10/83 98.189 
21. PATO BRANCO 29/09/79 62.167 
22. 4oGB FRANCISCO BEL TRAO 14/12/77 67.118 
23. CORONEL VIVIDA 12/01/90 23.290 
24. DOIS VIZINHOS 15/04/96 31.984 
25. PALMAS 20/01/00 34.783 
26. MARINGA 08/08/57 288.465 
27. APUCARANA 31/10/75 107.819 
28. SARANDI 29/12/99 71.392 
29. 5oGB IVAIPORA 10/12/96 32.245 
30. UMUARAMA 13/05/76 90.621 
31. CAMPO MOURAO 07/01/82 80.420 
32. PARANA VAl 22/01/82 75.663 
33. CIANORTE 14/11/88 57.360 
34. SAO JOSE DOS PINHAIS 20/03/75 204.198 
35. ARAUCARIA 24/06/83 94.137 
36. 6°GB FAZENDA RIO GRANDE 06/12/01 62.618 
37. CAMPO LARGO 12/07/82 92.713 
38. RIO NEGRO 31/12/84 28.636 

39. 
1° SGBI 

FOZ DO IGUA<;U 13/08/76 258.368 

40. ~I MEDIANEIRA 25/07/85 37.800 
41. Sta. TEREZ. DO ITAIPU 15/12/00 18.361 

42. PARANAGUA 14/07/23 127.171 
43. MATINHOS 10/12/70 24.178 
44. 2°SGBI GUARATUBA 21/10/70 27.242 
45. ~I PONTAL DO PARANA 29/07/87 14.297 
46. ANTON INA 22/11/99 19.146 
47. MORRETES 01/05/04 15.273 

TOTAL 5.737.570 

FONTE: 0 autor com base em dados do Corpo de Bombeiros do Parana e Anuario Estatlstico do 
Brasil- IBGE (2008) 
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Considerando a Tabela 3, e a populac;ao total do Estado do Parana, que e 

de 9.570.485, o Corpo de Bombeiros, com suas frac;6es militares, leva seus servic;os 

para 60% da populac;ao paranaense. 

A politica de ampliac;ao de frac;6es de bombeiros, nas cidades, segue o 

principia da regionalidade e caracteristica de cada localidade. Pode-se deduzir que a 

evoluc;ao fisica da organizac;ao nao se tern realizado na mesma proporc;ao que a 

criac;ao dos novas municipios. Atualmente, o Corpo de Bombeiros Militar se faz 

presente nos municipios relacionados na tabela 3. 

Observa-se que, em paises mais desenvolvidos, ha uma preocupac;ao com a 

seguranc;a, nao s6 das autoridades governamentais, mas tambem da comunidade 

como urn todo, que se organiza para atender as suas necessidades em conjunto 

com o governo, para atingirem niyeis satisfat6rios de conviv€mcia. 

E necessaria evoluir e buscar formas alternativas de melhorar a qualidade 

da seguranc;a oferecida a nossa populac;ao. Tal meta s6 e possivel mediante o 

entrelac;amento entre os 6rgaos de seguranc;a e a comunidade. 

0 Corpo de Bombeiros caracteriza seus servic;os pelo pronto atendimento e 

socorro imediato, evitando e minimizando danos a vida e ao patrimonio. 

Para atender esta evoluc;ao foi criado o servic;o de bombeiro comunitario em 

50 municipios das mais diferentes regi6es do Estado, conforme demonstra a Tabela 

4 abaixo: 

TABELA 4- MUNICIPIOS QUE CONTAM COM FRA<";OES DE BOMBEIRO COMUNITARIO 

ORDEM COREDEC MUNICiPIO POPULACAO 
1 20 GENERAL CARNEIRO 13.895 
2 20 TIBAGI 18.471 
3 20 REBOU<";AS 13.645 
4 20 PINHAO 28.350 
5 20 PIRAi DO SUL 21.656 
6 20 LARANJEIRAS DO SUL 29.958 
7 20 ARAPOTI 23.835 
8 20 ORTIGUEIRA 25.180 
9 20 MALLET 12.602 
10 20 PRUDENTOPOLIS 46.323 
11 20 PITANGA 35.841 
12 30 ASSAi 18.050 
13 30 ANDIRA 21.662 
14 30 BELA VISTA DO PARAISO 15.029 
15 30 IBAITI 26.423 
16 30 CAMBARA 22.732 
17 40 REALEZA 16.008 

Continua 
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Continua<;ao da Tabela 4 

ORDEM COREDEC MUNICiPIO POPULACAO 
18 40 PLANALTO 14.117 
19 40 CHOPINZINHO 20.543 
20 40 PALOTINA 25.765 
21 40 QUEDAS DO IGUA!:;U 27.365 
22 40 GUAiRA 28.663 
23 40 MARECHAL CANDIDO RONDON 41.014 
24 40 ITAPEJARA DO OESTE 9.164 
25 40 CLEVELANDIA 18.296 
26 40 AMPERE 15.621 
27 40 GUARANIA!:;U 17.133 
28 40 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 17.856 
29 40 CAPANEMA 18.229 
30 so NOVA LONDRINA 13.172 
31 so LOANDA 19.533 
32 so MANOEL RIBAS 13.065 
33 so GOIOERE 29.741 
34 so COLORADO 20.949 
35 so ALTONIA 19.224 
36 so FAXINAL 15.601 
37 so CRUZEIRO DO OESTE 20.191 
38 so IPORA 16.444 
39 so ASTORGA 23.644 
40 so JANDAIA DO SUL 19.672 
41 so MARIALVA 28.728 
42 so NOVA ESPERAN!:;A 25.713 
43 so MANDAGUARI 31.359 
44 60 ALMIRANTE TAMANDARE 88.139 
45 60 RIO BRANCO DO SUL 29.321 
46 60 CAMPINA GRANDE SUL 35.107 
47 60 COLOMBO 183.353 
48 60 LAPA 41.777 
49 r SAO MIGUEL DO IGUA!:;U 24.314 
50 70 SANTA HELENA 20.487 

TOTAL 1.362.960 

FONTE: 0 autor com base em dados do Corpo de Bombeiros e Anuario Estatistico do Brasil - IBGE 
(2008) 

Considerando a Tabela 4, e a populac;ao total do Estado do Parana, que e 

de 9.570.485, o Corpo de Bombeiros com as frac;6es do Programa Bombeiro 

Comunitario, leva seus servic;os para pouco mais de 13% da populac;ao paranaense. 

Esta modalidade de atendimento levou o atendimento de combate a 

incendios ate cidades que antes nao se beneficiavam do servic;o do Corpo de 

Bombeiros Militar. 

Portanto num comparative das duas tabelas chega-se a analise que o 

servic;o de bombeiro quer na sua forma tradicional (militar) quer no seu novo formate 

(comunitario), chega a atender cerca de 7.100.530 de habitantes, ou seja, a 74,19% 

da populac;ao paranaense. 
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3.3 ARTICULA<;AO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPR 

0 Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana, dentre os 399 

municfpios do Estado, tern uma articulagao regionalizada, sendo que, os parametro 

de distribuigao de suas unidades tern como preferencia os municfpios sedes de 

regi5es, vinculando-se a oito circunscrig5es, conforme a Figura 03 . 

•• 

FIGURA03 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2007). 

As sedes de GB e SGBI encontram-se localizadas nas cidades p61o de 

regiao, sendo desmembradas em subunidades de bombeiros, obedecendo ao 

criteria de concentragao populacional e riscos, atendendo urn total de 47 municfpios. 

0 Programa Bombeiro Comunitario atende, atualmente, aos municfpios com 

populagao acima de vinte e cinco mil habitantes. 0 Governo do Estado, conforme 

tem-se verificado no decorrer do presente trabalho, tern, com plano de governo, 

estender este servigo aos municfpios com populagao acima de quinze mil habitantes. 

A Figura 4 representa a distribuigao dos municfpios paranaenses que 

contam com o servigo de bombeiro militar e bombeiro comunitario, totalizando 97 

municfpios. 
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FIGURA04 

Fonte: Corpo de Bombeiros (2007). 

Como pode ser verificado, o Corpo de Bombeiros Militar se faz presente em 

12%> dos municipios do Estado do Parana, sendo que o Bombeiro Comunitario veio 

a elevar este numero para quase 25%) dos municipios. 
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4 REVISAO DE LITERATURA 

Realizou-se uma sintese da Constitui<;ao Federal, Constitui<;ao Estadual e 

das portarias do Ministerio da Saude que regulamentam o atendimento e a politica 

Nacional de Aten<;ao as Urgencias enfocando os fatores que influem na missao 

constitucional dos 6rgaos envolvidos. 

Ao tratar no Capitulo Ill - Da Seguran<;a Publica, do Titulo V- Da Defesa do 

Estado e das lnstitui<;6es Democraticas, a Constitui<;ao da Republica Federativa do 

Brasil de 1988 estabelece que: 

"( ... ) 

Art. 144 A seguranc;:a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservac;:ao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

( ... ) 

V- Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

( ... ) 

§ 5° As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservac;:ao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;:6es 
definidas em lei, incumbe a execuc;:ao de atividades de defesa civil. 

§ 6° As policias militares e corpos de bombeiros militares, forc;:as auxiliares e 
reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente coma as policias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios." (BRASIL, 
2007. p. 101) 

Ao tratar no Capitulo Ill a Constitui<;ao Estadual de 1989 estabelece que: 

"Art. 45. Sao militares estaduais os integrantes da Policia Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar". 

Ao tratar no Capitulo IV - Da Seguran<;a Publica, a constitui<;ao Estadual de 

1989 estabelece que: 

"( ... ) 

Art. 46 A seguranc;:a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida para a preservac;:ao da ordem publica e da incolumidade 
das pessoas e do patrim6nio, atraves dos seguintes 6rgaos: 

( ... ) 

Art. 48. A Policia Militar, forc;:a estadual, instituic;:ao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia 
ostensiva, a preservac;:ao da ordem da ordem publica, a execuc;:ao de 
atividades de defesa civil, prevenc;:ao e combate a incendios, buscas, 
salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transito urbano e 
rodoviario, o policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de 
outras formas e func;:6es definidas em lei. (PARANA, 1989. p. 30) 
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Ao tratar, no Art. 1° e seus paragrafos, da regulamentac;ao dos Sistemas 

Estaduais de Urgencia e Emergencia, a Portaria 2048, de 05 de Novembro de 2002, 

estabelece que: 

"Art. 1° Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Regulamento Tecnico 
dos Sistemas Estaduais de Urgencia e Emergencia. 

§ 1° 0 Regulamento ora aprovado estabelece os principios e diretrizes dos 
Sistemas Estaduais de Urgencia e Emergencia, as normas e criterios de 
funcionamento, classificac;ao e cadastramento de servic;os e envolve temas 
como elaborac;ao dos Pianos Estaduais de Atendimento as Urgencias e 
Emergencias, Regulac;ao Medica das Urgencias e Emergencias, 
atendimento pre-hospitalar, atendimento pre-hospitalar m6vel, atendimento 
hospitalar, transporte hospitalar, transporte inter-hospitalar e ainda a criac;ao 
de Nucleos de Educac;ao em Urgencias e proposic;ao de grades curriculares 
para capacitac;ao de recursos humanos da area. 

§ 2° Este Regulamento e de carater nacional devendo ser utilizado pela 
Secretarias de Saude dos estados, do Distrito Federal e dos Municipios na 
implantac;ao dos Sistemas Estaduais de Urgencia e Emergencia, na 
avaliac;ao, habilitac;ao e cadastramento de servic;os em todas as 
modalidades assistenciais, sendo extensive ao setor privado que atue na 
area de urgencia, com ou sem vinculo com a prestac;ao de servic;os aos 
usuarios do Sistema unico de Saude." (BRASIL, 2002. p. 2) 

A legislac;ao supracitada foi considerada como fundamental porque o 

atendimento de trauma se da por Bombeiros Militares e Medicos com ligac;ao direta 

ao Sistema lntegrado de Atendimento ao Trauma nos municipios do Estado do 

Parana. 

Em termos de Brasil, uma das maiores causas de trauma fisico sao os 

acidentes de transite. 0 transite brasileiro e considerado como urn dos mais 

perigosos do mundo, apresentando urn indice de urn acidente para cada lote de 410 

veiculos em circulac;ao, enquanto esse mesmo indice na Suecia e de urn para 

21.400 veiculos. Verifica-se que as materias de jornais e revistas tentam mostrar 

esta realidade a populac;ao no intuito de conscientizac;ao, CORREIA (2004) retrata 

estes dados conforme abaixo: 

"Cerca de 20 mil pessoas perdem a vida em acidentes de transito no Brasil, 
a cada ano. 0 dado, proveniente de levantamento do Institute de Pesquisa 
Econ6mica Aplicada (lpea), da as dimens6es do drama diario que se 
desenrola nas ruas de 378 cidades onde residem 47% da populac;ao 
brasileira e trafegam 62% da frota de velculos automotores. 

0 numero de feridos em acidentes de transito no Brasil se multiplicou por 15 
desde o inlcio da decada de 60, epoca que coincidiu com a consolidac;ao do 
parque da industria automobillstica brasileira. Nesse perlodo, os mortos no 
transito sextuplicou, e os acidentes em vias urbanas se transformaram na 
segunda causa de morte violenta de homens entre 15 e 40 anos, perdendo 
para homicidio. Entre mulheres na mesma faixa etaria, e o principal fator de 
morte violenta. ( ... )" (CORREIA, 2004. in JBonline) 

Como observado no Capitulo anterior, o Bombeiro Comunitario elevou para 

25% o numero de municipios atendidos pela Corporac;ao, desta forma, esta mais 
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proximo dos locais aonde ocorrem os acidentes de transito diminuindo 

significativamente o tempo resposta de chegada, permitindo assim o atendimento 

pre-hospitalar ainda no local do acidente, partindo do pressuposto de que quanta 

antes a vitima receber tratamento maiores serao as suas chances de sobrevivemcia. 

Assim, com base em diversos estudos, pode ser verificado que algumas manobras 

simples, realizadas no proprio local do acidente que gerou o trauma fisico podem ser 

responsaveis pelo suporte de vida do paciente, ate que a ambulancia do SlATE 

chegue, para o atendimento especializado, com socorristas e medico, se for o caso. 

Esta e nova situac;ao que vive o Estado do Parana, atualmente, aonde o 

Bombeiro Comunitario, foi criado com base, em muitos aspectos, na estrategia e 

filosofia do Policiamento Comunitario, tendencia seguida pelas melhores 

organizac;oes policiais do Brasil e do mundo. 

No Plano Nacional de Seguranc;a Publica, o policiamento comunitario tern 

sido apontado como a mais recomendada atualidade para a soluc;ao de problemas 

de Seguranc;a Publica e que podera trazer melhorias sensiveis dos servic;os 

prestados a populac;ao. 

Esta nova filosofia de prestac;ao de servic;o se baseia no principia que o 

Bombeiro Comunitario busca a participac;ao da comunidade para a soluc;ao dos 

problemas junto com a Corporac;ao Bombeiro Militar, ainda pode-se reforc;ar esta 

ideia com o que preceitua o artigo 46 da Constituic;ao do Estado do Parana de 1989 

que estabelece que: "A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 

incolumidade das pessoas e do patrim6nio" (grifado pelo autor). 

Desta forma chega-se ao amago deste trabalho que busca integrar o 

Bombeiro Comunitario com o SlATE. 
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5 0 BOMBEIRO COMUNITARIO NO MUNICiPIO DE COLOMBO-PR 

0 Posto do Corpo de Bombeiro Comunitario de Colombo esta localizado em 

urn ponto estrategico na regiao central do municipio, visando uma rapida resposta as 

emergencias da popula<;ao. A Tabela 5 demonstra as das atividades desenvolvidas 

na Unidade de Colombo no anode 2007. 

TABELA 5- OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO BOMBEIRO COMUNITARIO DE COLOMBO-PR 

BC Colombo - 2007 

Acidentes em meio de transporte 966 43% 

Atendimento pre-hospitalar 598 27% 

Combate a incendio 306 14% 

Prevenc;ao e Auxilio 275 12% 

Salvamento 106 5% 

Total Geral de Ocorrencias 
2251 100% 

Atendidas 

FONTE: 0 autor com base em dados do SYSBM (2008) 

Observa-se que os acidentes em meio de transporte e os atendimentos pre

hospitalares atendidos em 2007 representam 43% e 27% respectivamente e somam 

70% dos atendimentos. 

Estas ocorrencias foram atendidas por profissionais habilitados a presta<;ao 

destes servi<;os. A supervisao medica foi realizada pelo CIOSP, atraves da 

regula<;ao medica na central e pela interven<;ao, quando necessaria, do medico de 

area, em apoio aos socorristas. 

Os Bombeiros Comunitarios atuaram nas ocorrencias como auxiliares dos 

Bombeiros-Militares, garantido o isolamento e preserva<;ao do local. 

0 Bombeiro Comunitario de Colombo foi implantado em 2004 para atender 

as exigencias legais de preven<;ao e seguran<;a naquele municipio, e possibilitar ao 

usuario colombense a facilidade do servi<;o mais perto, visto que antes era realizado 

somente pela Unidade de Campo Largo ou Curitiba. 

A partir do ano de 2005 foi disponibilizado, nas dependencias daquele 

aquartelamento o servi<;o do SlATE operacionalizado por Bombeiros-Militares, 

integrado com os Agentes de Defesa Civil. Atualmente o Bombeiro Comunitario de 

Colombo conta com a seguinte estrutura: 14 servidores municipais Agentes de 

Defesa Civil; urn gestor bombeiro-militar e seis socorristas bombeiros-militares. Sua 
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estrutura compreende o quartel modelo 200m2
, uma viatura de comb ate a incendio 

semi-profissional modelo da Defesa Civil e uma Auto-Ambulancia modelo do SlATE. 
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6 ANALISE E INTERPRETACAO DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

6.1 ANALISE E TRATAMENTO ESTATiSTICO DOS QUESTIONARIOS 

Ap6s a aplicagao dos questionarios, estes tiveram as suas respostas 

devidamente analisadas e totalizadas no presente estudo, onde todas as perguntas 

buscaram e modo objetivo respostas diretas e admitindo somente uma alternativa de 

resposta, embora possuindo campo para comentarios, os quais foram levados em 

consideragao frente as diversas opinioes relativas a pesquisa. As respostas 

assinaladas foram aceitas face o tema em questao possuir grande relevancia social, 

tratando-se de um assunto polemico e de grande expressao junto a sociedade. 

Desta forma, os objetivos de cada pergunta serao apresentados, 

expressando-se os resultados atraves de tabelas, as quais estao acompanhadas de 

seus respectivos graficos, objetivando desta forma, a melhor clareza e 

compreensao, com os necessarios comentarios embasados em dados estatisticos. 

Portanto, as perguntas realizadas estao expostas em forma seqOencial, 

assim como pode se ver a seguir: 

Na primeira pergunta buscou-se verificar se o Agente de Defesa Civil 

recebeu treinamento de socorros de urgencia pelos integrantes militares do Corpo 

de Bombeiros. 

TABELA 6- NiVEL DE TREINAMENTO DE SOCORROS DE URGENCIA OFERECIDO PELO 
CORPO DE BOMBEIROS AOS AGENTES DE DEFESA CIVIL 

Sim 

Nao 

RESPOSTAS/OPCOES 

Nao Respondeu 

TOTAL DE ENTREVIST ADOS 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

ASSINALADAS PORCENTAGEM 

36 66% 

08 

10 

54 

15% 

19% 

100% 

Pelas respostas obtidas, constatou-se que, na opiniao da maioria dos 

Agentes de Defesa Civil entrevistados, sessenta e seis por cento (66%), recebeu 

treinamento basico de socorros de urgencia, quinze por cento (15%) nao recebeu 

nenhum treinamento e dezenove por cento (19%) nao respondeu, deve-se 

considerar que desde a sua implantagao, o Programa Bombeiro Comunitario vern 
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sofrendo com a rotatividade dos Agentes em algumas cidades, pais no caso de 

substituic;ao destes ha a necessidade de efetuar o mesmo treinamento que os 

demais funcionarios, que ja atuam no sistema, receberam. 

GRAFICO 1 - NfVEL DE TREINAMENTO DE SOCORROS DE URGENCIA OFERECIDO PELO 
CORPO DE BOMBEIROS AOS AGENTES DE DEFESA CIVIL 

019% 

11 15% 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

m~ Sim 

11 Nao 

o Nao Respondeu 

Na segunda pergunta buscou-se analisar a opiniao referente ao treinamento 

que foi ministrado para o atendimento as ocorn3ncias envolvendo a comunidade 

(especffico de trauma) aonde trabalha o Agente de Defesa Civil. 

TABELA 7 -ANALISE, PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL, DO TREINAMENTO DE SOCORROS 
DE URGENCIA OFERECIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS AOS AGENTES DE DEFESA CIVIL 

RES POST AS I OP<;OES ASSINALADAS PORCENTAGEM 

Excelente 02 04% 

6timo 10 19% 

Muito Born 17 31% 

Born 08 15% 

Ruim 00 00% 

Nao Respondeu 17 31% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 54 100% 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

Pelas respostas obtidas constatou-se que, trinta e urn por cento (31 °/o), a 

maioria das respostas validas, considera muito born a instruc;ao ministrada, mas em 
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seus comentarios declararam acreditar haver a necessidade de estagio que 

complemente o treinamento. 

GRAFICO 2 - ANALISE, PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL, DO TREINAMENTO DE 
SOCORROS DE URGENCIA OFERECIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS AOS AGENTES DE 
DEFESA CIVIL 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

1m Execelente 

• Otimo 

o Muito Born 

oBom 

• Ruim 

1!:!1 Nao Res pondeu 

Na terceira pergunta buscou-se verificar se o Agente de Defesa Civil 

considera-se preparado profissionalmente para atender a vftimas de trauma com o 

treinamento que lhe foi oferecido pelo Corpo de Bombeiros. 

TABELA 8 - NfVEL DE ACEITA<;AO DO TREINAMENTO DE SOCORROS DE URGENCIA 
OFERECIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS AOS AGENTES DE DEFESA CIVIL 

Sim 

Nao 

RESPOSTAS/OPCOES 

Necessita Treinamento 

Nao Respondeu 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

ASSINALADAS PORCENTAGEM 

20 37% 

01 02% 

23 42% 

10 19% 

54 100% 

Pelas respostas obtidas constatou-se que a trinta e sete por cento (37o/o) dos 

entrevistados consideram-se treinados para atender a vftimas de trauma, mas 

quarenta e do is por cento ( 42o/o) acredita que e necessaria treinamento no mesmo 

nfvel dos socorristas militares. 
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GRAFICO 3 - NfVEL DE ACEITA<;AO DO TREINAMENTO DE SOCORROS DE URGENCIA 
OFERECIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS AOS AGENTES DE DEFESA CIVIL 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

DJ Sim 

• Nao 

o Necessita 
Trei nam en to 

o Nao Respondeu 

Na quarta pergunta buscou-se saber se o municipio onde esta localizado o 

quartel de Bombeiro Comunitario conta com apoio de ambulancia em cidade 

proxima, para salvamento ou resgate de vftimas de trauma que ap6ia as ac;oes dos 

Agentes de Defesa Civil. 

TABELA 9 - NfVEL DE CONHECIMENTO DE APOIO A ATENDIMENTO COM AMBULANCIA 
OFERECIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS AOS AGENTES DE DEFESA CIVIL 

RESPOSTAS I OPCOES I ASSINALADAS I PORCENTAGEM 

Sim 23 52% 

Nao 

Nao Respondeu 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

10 

11 

54 

23% 

25% 

100% 

Pelas respostas obtidas dos entrevistados constatou-se que cinqOenta e dois 

por cento (52°/o) tern conhecimento que existe apoio de ambulancia do Corpo de 

Bombeiros, 23o/o afirmaram que nao e 25°/o nao respondeu. 
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GRAFICO 4 - NfVEL DE CONHECIMENTO DE APOIO A ATENDIMENTO COM AMBULANCIA 
OFERECIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS AOS AGENTES DE DEFESA CIVIL 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

n:m Sim 

• Nao 

o Nao Respondeu 

Na quinta pergunta buscou-se verificar se o Agente de Defesa civil ja prestou 

socorro a vftimas de trauma. 

TABELA 10 - NfVEL DE ATUACAO EM SOCORROS DE URGENCIA A VfTIMAS DE TRAUMA 
PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL 

Sim 

Nao 

Nao Respondeu 

RESPOSTAS/OPCOES 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

ASSINALADAS PORCENTAGEM 

43 79% 

1 2% 

10 19% 

54 100% 

Pelas respostas obtidas junto aos entrevistados constatou-se que a grande 

maioria, ou seja, setenta e nove por cento (79°/o) ja atendeu, de alguma forma, a 

situac;oes de trauma ffsico. Porem, em seus comentarios declararam que realizaram 

apenas prevenc;ao no local enquanto aguardaram a chegada dos socorristas do 

Corpo de Bombeiros e nas situac;oes em que atenderam a vftima, foi em auxflio aos 

referidos socorristas. 



43 

GRAFICO 5- NfVEL DE ATUA<;AO EM SOCORROS DE URGENCIA A VfTIMAS DE TRAUMA 
PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL 

2o/o 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

E2! Sim 

111 Nao 

o Nao Respondeu 

Na sexta pergunta buscou-se verificar o tempo em que o apoio (ambulancia) 

civil ou do SlATE levou para chegar ao local da ocorrencia de trauma atendida pelo 

Bombeiro Comunitario. 

TABELA 11 - NfVEL DE CONHECIMENTO PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL DE TEMPO 
RESPOSTA POR AMBULANCIAS A ACIDENTES ENVOLVENDO TRAUMA 

RES POST AS I OP<;OES 

Ate cinco minutos 

De cinco a dez minutos 

De dez a vinte minutos 

Nao houve apoio de Ambulancia militar (SlATE) 

0 apoio foi de ambulancia civil 

Nao respondeu 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

ASSINALADAS PORCENTAGEM 

5 09% 

14 26% 

21 39% 

1 2% 

2 4% 

11 20% 

54 100% 

Pelas respostas obtidas constatou-se que ha uma variagao media, entre 

cinco a vinte minutos, entre a chegada dos Agentes de Defesa Civil e a chegada do 

apoio do Corpo de Bombeiros com viatura auto-ambulancia. Em seus comentarios 

houveram refen§ncias a demora ocasionada devido as viaturas do SlATE 

deslocarem de outros municfpios e os motoristas nao conhecerem as vias de transito 

da regiao, principalmente em areas rurais. 
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GRAFICO 6 - NfVEL DE CONHECIMENTO PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL DE TEMPO 
RESPOSTA POR AMBULANCIAS A ACIDENTES ENVOLVENDO TRAUMA 

26°/o 

39% 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

1m1 Ate cinco minutos 

• De cinco a dez minutos 

D De dez a vinte minutos 

o Nao houve apoio de 
Arrbulancia militar 
(Siate 

• 0 apoio foi de 
arrbulancia civil 

I[] Nao respondeu 

Na setima pergunta buscou-se verificar a distancia media em quilometros 

que se encontra a ambulancia do SlATE para apoio imediato em ocorrencias de 

trauma atendidas pelo Bombeiro Comunitario. 

TABELA 12- NfVEL DE CONHECIMENTO PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL DE DISTANCIA 
DE AMBULANCIAS PARA ATENDIMENTO A ACIDENTES ENVOLVENDO TRAUMA 

RESPOSTAS/OPCOES 

Possui no posto 

Ate dez quilometros 

Mais de dez 

Nao sabe 

Nao respondeu 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

ASSINALADAS PORCENTAGEM 

13 24% 

06 11% 

24 44% 

1 02% 

10 19% 

54 100% 

Pelas respostas obtidas junto aos entrevistados constatou-se que a maioria, 

com fndice de quarenta e quatro por cento (44% ), encontra-se em regi5es que a 

distancia ffsica do apoio de ambulancia supera dez quilometros. Em seus 

comentarios, declararam que as ambulancias civis existentes nas suas respectivas 

cidades estao equipadas apenas para transporte de pacientes clfnicos e, quase 
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sempre, estao indisponfveis para apoio, pais, estao realizando transporte de 

pessoas dos postos de saude para hospitais ou clfnicas laboratoriais de Curitiba. 

GRAFICO 7 - NfVEL DE CONHECIMENTO PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL DE DISTANCIA 
DE VIATURAS PARA ATENDIMENTO A ACIDENTES ENVOLVENDO TRAUMA 

44% 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

Wll Possui no pasta 

• Ate dez 
quilometros 

o Mais de dez 

o Nao sabe 

• Nao res pondeu 

Na oitava e ultima pergunta buscou-se verificar o conhecimento dos Agentes 

de Defesa Civil sabre a existencia de equipamentos de prote<;ao individual para 

atender vftimas de trauma na viatura de com bate a incendio. 

TABELA 13- NfVEL DE CONHECIMENTO PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL DA EXISTENCIA 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEc;AO INDIVIDUAL NAS VIATURAS PARA ATENDIMENTO A 
TRAUMA 

RES POST AS I OPc;OES 

Possui EPI nas viaturas 

Nao possui EPI nas viaturas 

Nao respondeu 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

ASSINALADAS PORCENTAGEM 

42 77% 

2 4% 

10 19% 

54 100% 

Pelas respostas obtidas verificou-se que em sua maioria, com fndice de 

setenta e sete por cento (77°/o ), os entrevistados afirmam ter conhecimento da 

existencia de equipamento de prote<;ao individual, para evitar contamina<;oes junto 

as vftimas de trauma, mas urn fndice de quatro por cento (4o/o) nao sabia dos 

mesmos e de acordo com os comentarios desta minoria, confundiram EPI com 

material de salvamento, imobiliza<;ao, ou suporte de vida. 
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GRAFICO 8- NiVEL DE CONHECIMENTO PELOS AGENTES DE DEFESA CIVIL DA EXISTENCIA 
DE EQUIPAMENTOS DE PROTE<;AO INDIVIDUAL NAS VIATURAS PARA ATENDIMENTO A 
TRAUMA 

4°/o 

FONTE: 0 autor- Pesquisa de Campo (2008) 

!ffi~ Sim 

• Nao 

o Nao res pondeu 

Pela analise dos resultados obtidos no questionario, pode-se verificar que os 

Agentes de Defesa Civil, tern pouco conhecimento para que possam ser 

empregados no atendimento de trauma em emergencias. Porem, pode-se observar, 

tambem, que, embora nao tenham tal conhecimento acabam se deparando com tais 

ocorn§ncias. 

A Carga horaria de forma<;ao dos agentes de defesa civil e de, apenas, 20 

horas/aula, entre aulas te6ricas e praticas e mais 20 horas de estagio nos quarteis 

de bombeiro militar. 0 plano de materias abrange apenas no<;oes de combate a 

incendios, primeiros socorros e organiza<;ao de defesa civil, fator este que nao os 

habilita totalmente para o atendimento de certas ocorrencias, visto que, urn soldado 

bombeiro-militar tern quase 1000 horas de aulas te6ricas, praticas e estagios, para 

desempenhar sua atividade. 

Existe ainda a situa<;ao de que nao ha materiais suficientes e nem 

conhecimento por parte dos Agentes de Defesa Civil quanta ao emprego adequado 

desses materiais para o atendimento de ocorrencias de trauma. 



6.2 TRANSCRI<;AO E ANALISE DAS ENTREVISTAS 

6.2.1 Entrevista com o Major RR Ozair de Jesus Ribeiro Filho, coordenador 
municipal de Defesa Civil do municipio de Colombo-PR: 

1. Qual e o efetivo de Bombeiro Comunitario no municipio de Colombo? 

Resposta: Possui quinze Agentes de Defesa Civil. 

2. Qual e a sua opiniao quanta a formac;ao dos Agentes de Defesa Civil? 

a) Quanta a carga horaria: 
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Resposta: Deficitaria, sao aulas com duragao de uma semana, o ideal deveria ser 

de no minima tres meses. 

b) Quanta ao estagio: 

Resposta: Tambem e deficitario, atualmente e realizado no quartel de Campo Largo, 

o qual apesar de possuir uma 6tima estrutura para realizar o referido estagio, atende 

a poucas ocorrencias devido a caracteristicas pr6prias daquela cidade, deveria ser 

realizado no quartel de Sao Jose dos Pinhais. 

c) Quanta ao Plano de Materias: 

Resposta: Deficitario, devera ser reavaliado. 

3. Como o Senhor ve a integrac;ao dos servic;os de Bombeiro Comunitario com 

o SlATE? 

Resposta: E perfeito, atuam em harmonia e nao ha problemas internos no quartel 

par envolver civis e militares. 

4. Esta integrac;ao reverte em algum custo para o municipio? 

Resposta: Apesar do municipio de Colombo manter o quartel com combustive!, 

manutengao e material de expediente, esta integragao otimiza recursos. 

5. Quais as vantagens da integrac;ao? 

Resposta: Este e o caminho para o futuro, serve de experiencia para estudarmos e 

para que possamos ajustar alguns pontos que devem ser revistos. 

6. 0 municipio possui rede hierarquizada de hospitais? 
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Resposta: Nao, dependemos atualmente dos hospitais de Curitiba, mas logo sera 

inaugurado pronto socorro em Colombo o qual devera solucionar este problema. 

6.2.2 Entrevista com o Capitao QOBM Giovani ShOIIi, comandante do 3° 
SGB/6°GB: 

1. Qual e o efetivo de socorristas empenhado no atendimento do SlATE em 

Colombo? 

Resposta: Sao seis socorristas no total, sendo dois por dia. 

2. De onde e originado o efetivo? 

Resposta: Sao originados de Campo Largo, classificados na 2a SB do 3° SGB do 6° 

GB. 

3. De quem e a responsabilidade de manuten~ao da viatura empregada 

naquele municipio? 

Resposta: Da Prefeitura de Colombo, a qual e responsavel pela manuten<;ao 

mecanica, combustive! e material de primeiros socorros para reposi<;ao na 

ambulancia. 

4. Como funciona a regula~ao medica para a triagem das ocorr€mcias da area 

de Colombo? 

Resposta: As liga<;6es de emerg€mcia originadas atraves do numero 193 sao 

direcionadas ao CIOSP/COBOM, as quais sao triadas pelo Chefe de Opera<;6es e as 

referentes a trauma fisico sao triadas pelo medico regulador. 

5. Como voce ve a integra~ao dos servi~os do Bombeiros do Comunitario e 

SlATE? 

Resposta: A integra<;ao existente no municipio de Colombo e excelente, pois as 

guarni<;6es de Bombeiro Comunitario e do SlATE contam uma com a outra para 

apoio nas ocorrencias. 

Verifica-se nas respostas dos entrevistados que a carga horaria dos Agentes 

de Defesa Civil precisa passar por uma reformula<;ao. Por outro lado a integra<;ao do 
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servigo do SlATE, realizado por bombeiros-militares socorristas, com os Bombeiros 

Comunitarios e salutar. Outro ponto positive da integragao dos servigos e que pode 

ser uma solugao para a expansao do SlATE aos municfpios menores do Estado, que 

ja contam com a estrutura do Bombeiro Comunitario, dependendo de estudo. 
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7 CONCLUSOES E SUGESTOES 

Ampliar a abrang€mcia do atendimento do Corpo de Bombeiros aos 

municipios do Estado atraves de utilizagao de pessoal que atua no programa 

Bombeiro Comunitario mostrou-se uma solugao pouco viavel, tendo em vista que 

havera necessidade de grande empreendimento no treinamento desse pessoal, para 

atender ao previsto na Portaria 2048 do Ministerio da Saude. 

A ativagao dada atraves de celebragao de conv€mio entre os municipios e o 

Estado, de forma a garantir a padronizagao da estrutura, instrugao, equipamentos 

operacionais e manutengao dos servigos, bern como, a supervisao do Corpo de 

Bombeiros Militar demonstrou ser uma alternativa viavel para a ampliagao e 

descentralizagao dos servigos de bombeiro. 

A regiao metropolitana de Curitiba e uma regiao onde a demanda de 

atendimentos e grande, conforme consulta ao SYSBM, onde pode-se observar o 

quantitativa de ocom3ncias dos municipios que comp6em a Grande Curitiba. 

A criagao dos Bombeiros Comunitarios nos municipios de Rio Branco do Sui, 

Colombo e Campina Grande do Sui, diminuiu a carga de atendimento do 1° GB -

Curitiba, que ate 2004 realizava o atendimento a estas regi6es, porem, com tempo 

resposta deficitario devido a distancia de deslocamento e as condig6es do transito. 

Atualmente o Bombeiro Comunitario realiza o primeiro atendimento e o 1° GB 

desloca para assumir a ocorrencia, e muitas vezes o problema e solucionado pelos 

pr6prios Agentes de Defesa Civil com os aparatos postos a sua disposigao. 

A integragao dos servigos de SlATE nesta regiao e positivo, vista que a 

manutengao das ambulancias fica a cargo dos municipios, bern como, a reposigao 

dos materiais utilizados. Porem, verifica-se que nestes locais, ainda nao existe uma 

rede de hospitais devidamente hierarquizada, o que pode comprometer o servigo, 

uma vez que as vitimas atendidas precisam ser deslocadas para hospitais em 

Curitiba para a sequencia do atendimento. 

E necessaria urn estudo aprofundado das condig6es de saude dos 

municipios para se realizar a extensao dos servigos do SlATE, uma vez que tal 

atendimento faz parte de urn sistema complexo que envolve, nao somente a 

remogao da vitima do local do acidente, mas tambem o atendimento em hospital 

adequado para seu restabelecimento. 
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Este e o momenta de observar-se a necessidade urgente de alocarmos 

tambem recursos nos municipios para que se oferega o basico de suporte de vida 

aos acidentados e seguranga a toda populagao paranaense. 

Para oferecer a comunidade os servigos de bombeiro, nos moldes de 

Curitiba, compativel com a potencialidade dos riscos existentes sem, contudo, ferir 

dispositivos legais e onerar demasiadamente o Estado e os Municipios. 0 programa 

Bombeiro Comunitario esta atendendo de forma eficiente a demanda, 

descentralizando o atendimento e aproximanao os servigos essenciais a populagao, 

mas carece de recursos para a sua manutengao. 

Este estudo monografico concentrou-se no municipio de Colombo, o qual 

conta com o modelo que seria aceitavel para o atendimento integrado de Bombeiro 

Comunitario e SlATE, pois o mesmo conta com uma auto ambulancia equipada e 

guarnecida com bombeiros-militares socorristas. Verificou-se a comparagao com 

outros tres municipios da area metropolitana da Capital do Estado, que sao eles: 

Campina Grande do Sui, Rio Branco do Sui e Almirante Tamandare, estes contam 

apenas com a equipe de Bombeiro Comunitario com pouco ou nenhum treinamento 

de socorros de urgencia, sendo assim os mesmos dependem do apoio de viaturas 

de salvamento de outro municipio. 

Atraves do questionario aplicado aos Agentes de defesa Civil, ficou bern 

esclarecido que existe uma preocupagao dos gestores responsaveis por cada fragao 

de Bombeiro Comunitario em treinar seus efetivos no que se refere a primeiros 

socorros, mas, a estrutura atual que conta apenas com urn caminhao ABT destinado 

a prevengao e combate a incendios dificulta o atendimento e suporte de vida a 

acidentados, isto sem contar que existe rotatividade dos referidos agentes e os 

novos funcionarios nao tiveram nenhum treinamento. 

Urn aspecto identificado pela experiencia deste autor, na atual fungao que 

desempenha no Corpo de Bombeiros, que e a de Chefe de Operag6es do CIOSP, 

alem das conclus6es chegadas com as pesquisas documentais e de campo foi de 

que a implantagao do projeto de Bombeiro Comunitario diminuiu o tempo de 

resposta a acidentes que envolvem trauma, porem, a populagao tern dificuldade 

para compreender e aceitar a ideia que a guarnigao e a viatura que chega rapido ao 

local nao esta em totais condigoes de prestar o socorro com a qualidade observada 

nas cidades em que existe uma viatura do SlATE, ou do Bombeiro-militar. 
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Diante do exposto, resta sugerir algumas propostas levantadas quando da 

realizac;ao desta pesquisa monografica, visando urn melhor atendimento a 

populac;ao paranaense: 

• Aperfeic;oar o treinamento tecnico e tatico dos integrantes do Bombeiro 

Comunitario, visando urn atendimento mais qualificado a populac;ao, e 

demonstrando mais seguranc;a nas atitudes por parte dos Agentes de 

defesa Civil; 

• Ampliar a carga horaria de ensino dos agentes de defesa civil, a qual 

atualmente e deficitaria, procurando tambem repassar conhecimentos sabre 

busca e salvamentos bern como os primeiros socorros a acidentados, 

viabilizando uma carga horaria de no minima 04 meses de treinamento para 

os novas agentes, possibilitando assim o minima de conhecimento, 

indispensavel na atividade de atendimento operacional; 

• A Locac;ao de Auto-AmbuiEmcias com socorristas nos quarteis de Bombeiro 

Comunitario, aproveitando a estrutura fisica existente e importante, porem, e 

necessaria, primeiro dotar todos os quarteis de Bombeiro-militar do Estado 

com este servic;o, ap6s, priorizar a regiao metropolitana de Curitiba, a qual 

apresenta maior demanda neste setor; 

• Fortalecimento do SAMU nos municipios com mais de vinte e cinco mil 

habitantes, com a formac;ao de rede de hospitais regionalizados e 

hierarquizados, atraves de estudos junto as Secretarias de Saude Estadual 

e Municipais, otimizando recursos materiais e humanos na prestac;ao deste 

servic;o. 



53 

REFERENCIAS 

BRASIL. Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de 
outubro de 1988. 36 ed. rev. Brasilia: 2005; Art. 144. 

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. Portaria n. 2048, de 05 de novembro de 2002. 
Regulamentagao dos Sistemas Estaduais de Urg€mcia e Emerg€mcia; Art. 1. 

CORREIA, Karla. Culto ao autom6vel explica a tragedia brasileira no transito. In 
J Bon line, disponivel em http://jbonline. terra.com.br/jb/papel/brasil/2004/07/17/ 
jorbra20040717010.html, acessado em 16/06/2008. 

LOPEZ, Mario. Emergimcia Medica. Ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro: 1994. 

MARIN, L, Queiroz MS. A atualidade dos acidentes de transito na era da 
velocidade: uma visao geral. Sao Paulo. Caderno Saude Publica 2000: 16:7-21. 

PARANA. Agencia de Noticias: Assembleia aprova expansao do SlATE para mais 
19 municipios. Disponivel em: http://www.agenciadenoticias.pr.gov.br/modules/ 
news/article.php?storyid=14819- acessado em 15/06/2008 

PARANA. Constituic;ao do Estado do Parana. Promulgada em 05 de outubro de 
1989. Ed. Jurua. Curitiba: 2005. 

PARANA. Lei n.0 6774, de 08 de janeiro de 1976. Lei de Organizac;ao Basica da 
Policia Militar do Parana. Curitiba, 1976. 

PARANA. Lei no 1133, de 23 margo de 1.912. Lei Organica do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Parana. Curitiba, 1976. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA. Sistema de Bibliotecas. Normas para 
apresentac;ao de documentos cientificos. Curitiba, 2007. 

VAN ERVEN, Herbert Munhoz. Bombeiros do Parana (Hist6rico do Corpo de 
Bombeiros do Parana). Ed. nao identificada. Curitiba: 1954. 



54 

GLOSSARIO 

BOMBEIRO MILITAR: Profissional treinado, com remuneragao, capacitado a exercer 

todas as atividades de bombeiros, sendo ainda Militar Estadual, pertencente as 

fileiras dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, conforme prescrito no Art. 

144 da Constitui<;ao Federal. 

SOCORRISTAS: Bombeiros Militares treinados em atendimento pre-hospitalar. 

AGENTES DE DEFESA CIVIL: Pessoa devidamente instruida que exerce alguma 

atividade no Corpo de Bombeiros, com remuneragao do municipio, podendo ser 

oriundo de entidades publicas ou privadas. 

AUTO BOMBA TANQUE: Caminhao equipado com bomba e tanque de agua 

destinado a combate a incendios. 

AUTO AMBULANCIA: Unidade de terapia intensiva m6vel destinada a atendimento 

pre-hospitalar. 
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APENDICE 1 

QUESTIONARIO DE PESQUISA DE CAMPO APLICADO AOS AGENTES DE 

DEFESA CIVIL NO PERiODO - mar. 2008 

POLiCIA MLITAR DO PARANA 
CORPO DE BOMBEIROS 

NOTA EXPLICA TIVA 
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Esta pesquisa visa colher informa«;5es junto ao pessoal civil que atua com 
Bombeiro Comunitario, objetivando a elabora«;ao de urn trabalho, em que se busca a 
analise pelo Corpo de Bombeiros, atraves do Bombeiro Comunitario e do SlATE, 
visando integra-los e melhorar o atendimento ao trauma. 

A proposta inicial baseia-se na analise da estrutura formada por pessoal civil 
da comunidade local, sendo treinada e comandada por bombeiros militares. 

As respostas e opinioes expressas neste questionario nao terao seus 
responsaveis expostos, tanto que nao ha necessidade de identifica«;ao do pessoal 
que se dignar a colaborar com o mesmo, saliento que os comentarios de cada 
pergunta sao opcionais. 

E fundamental que as respostas e oprmoes sejam emitidas com absoluta 
autenticidade, para que os resultados sejam representados e validos, possibilitando 
conclusoes, depois de tabulados e classificados. 

1. Voce recebeu treinamento de socorros de urgencia pelo Corpo de Bombeiros? 

( ) sim ( ) nao 

Comentarios: 

2. Em caso afirmativo, como voce analisa o treinamento que lhe foi ministrado para o 
atendimento as ocorrencias envolvendo a sua comunidade? (especifico de trauma) 

( ) Excelente ( ) 6timo ( ) Muito born ( ) born ( ) ruim 

Comentarios: 



3. Voce se considera preparado profissionalmente para atender vitimas de trauma? 

( ) sim ) nao ( ) Necessito treinamento 

Comentarios: 

4. Seu municipio conta com ambul2mcia para salvamento ou resgate de vitimas de 
trauma que ap6ia as a<;6es de Bombeiro? 

( ) sim ( ) nao 

Comentarios: 

5. Ja prestou socorro a vitimas de traumas? 

( ) sim ( ) nao 

Comentarios: 

6. Em caso afirmativo, o apoio (ambulancia) demorou em media quanto tempo a 
chegar ao local do sinistro? 

( ) ate cinco minutos 

( ) de cinco a dez minutos 

( ) de dez a vinte minutos 

( ) nao houve apoio de Ambulancia militar (SlATE) 

( ) 0 apoio foi de ambulancia civil 

Comentarios: 
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7. Em media a quantos quilometros encontra-se ambulancia do SlATE de seu pasta 
de Bombeiros Comunitario? 

( ) Possui no pasta 

( ) Ate dez quilometros 

( ) Mais de dez 

( ) Nao sabe 

Comentarios: 

8. Sua viatura de combate a incendio dispoe de equipamentos de protegao individual 
para atender vitimas de trauma? (luvas, mascaras, etc.) 

( ) sim ( ) nao 

Comentarios: 



APENDICE 2 

ENTREVISTA REALIZADA COM 0 MAJOR RR OZAIR RIBEIRO FILHO, 

COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICiPIO DE 

COLOMBO-PR 

1. Qual e o efetivo de Bombeiro Comunitario no municipio de Colombo? 

Res pasta: 

2. Qual e a sua opiniao quanta a forma9ao dos Agentes de Defesa Civil? 

d) Quanta a carga horaria: 

Res pasta: 

e) Quanta ao estagio: 

Resposta: 

f) Quanta ao Plano de Materias: 

Res pasta: 
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3. Como o Senhor ve a integra9ao dos servi9os de Bombeiro Comunitario com o 

SlATE? 

Res pasta: 

4. Esta integra9ao reverte em algum custo para o municipio? 

Res pasta: 

5. Quais as vantagens da integra9ao? 

Resposta: 

6. 0 municipio possui rede hierarquizada de hospitais? 

Res pasta: 



APENDICE 3 

ENTREVISTA REALIZADA COM 0 CAPITAO QOBM GIOVANI SHULLI, 

COMANDANTE DO 3° 5GB/6°GB 
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6. Qual e o efetivo de socorristas empenhado no atendimento do SlATE em 

Colombo? 

Resposta: 

7. De onde e originado o efetivo? 

Resposta: 

8. De quem e a responsabilidade de manuten9ao da viatura empregada naquele 

municipio? 

Resposta: 

9. Como funciona a regula9ao medica para a triagem das ocorremcias da area de 

Colombo? 

Resposta: 

10. Como voce ve a integra9ao dos servi9os do Bombeiros do Comunitario e SlATE? 

Resposta: 
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