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SNTRODUÇAO

i ' •

A exploração de cavernas, quer devida 3 necessidade, quer à curiosidade humana^ tem 
fei sido talvez um dos aspectos mais curiosos da existercia do Homem desde os primordi
al g s de sua presença no planeta. Os homens Foram atjaidos a escuridão das cavernas
f  por sua necessidade de magia, para rituais médicos que curassem suas doenças, pelo 
1  puro prazer da e jlcração. As pinturas rupestres as paredes das grutas de Altamira 

mostram parte da tmosfera de silêncio em que homens primitivos reaxizavam a magica 
para ajudá-los r,j caça. Bem no interior da Mammoth Cave podem ser encontradas (_ega-
das de um homem e uma mulher que simplesmente vaguearam ao longo uas galerias^ h^m
para lá de onde as tribos mineiravam salitre.

Poucos esportes têm um envolvimento tão intenso com um^unico ambiente, como a expio 
raçãc de cavernas» A superfície, a gente se encontra sobre uma trilha ou em uma es
calada, mas a gente está realmente rrjito dertr^ de uma caverna, com todo o seu con
junto peculiar de estímulos sensoriais: a umidade esfria a pele; a lama^e a rocha 
desprendem um odor vago mas muito característico; sombras âuaves se Tcvimentam a 
luz fraca das lanternas de carbureto; o gotejar ocasional da água nas poças subli
nha o silêrcio. Rastejando por uma passagem estreita^ a pele raspa as paredes de ro 
cha, canjurando a vasta presença da terra suspensa sobre nossos corpos. Parados a 
baira de um poço, pasmamos ante‘a nebulosa escuridão que nos e jena la baixo, en 
quanta esperamos nossos companheiros... □ misticismo marca em grande parte a exneri 
ência da exploração de cavernas, e contribui na seleção daqueles que deslizam da 
luz do dia a escuridão para satisfazer sua curiosidade.

A  A experiência mística se desvanece porém guando falta de cuidado,^queda^de pedras,
Ü ou equipamento inadequado cobram o seu prêça em vidas. □ homem pre-hiatorico, cujo

corpo mumificado foi descoberto no começo do século numa caverna do Kentucky, sen-
à  tiu por certo a mesma angústia e terror que o honem moderno, aprisionado por ur. des
®  moronamento. Quando acontece um acidente, o que era antes mistério e beleza tcrr.. -

se uma vasta ameaça ao acidentado, e aos socorristas chamados à área em periga. Os 
quebra-carpos, fendas é poços que eram antes um desafio alegre à perseverança e ha
bilidade, tornam jO subitamente barreiras aos socorristas, ao equipamento^medico e 
de evacuação. Lima manobra simples, rastejando ao redor de uma pedra num vão de 30
cm, torna-se impossível de repetir com uma maca. Ha mesmo certa dose de hur«c su
gestão sarcástica do melhor estojo de primeiros socorros para "certas" pas pç. *-
que todos nós conhecemos em rertas cavernas - um .38 e um litro de "51"..»

A maior parte dos acidentes em caverna ocorre por falta de equipamento adequado, 
falta de luzes apropriadas, falta de técnica, falta de cuidados com segurança,
falta de experiência ou de bom senso e previsão do que pode acontecer. (Alguns aci
dentes também podem ocorrer com cavernistas muito bons, em circunstancias absoluta
mente inevitáveis). Llm risco muito grande é sempre o de se "puxar" uma exploração
um pouco além dos limites_pos3Íveis ou recomendáveis - mas como evitar istu 1 A pro
pria essência da exploração é desfazer os limites...

As conseqüências de um acidente podem ir desde uma morte rápida e indalor, a uma es 
pera longa e angustiante, bloqueado sem ferimentos, em algum lugar, sem poder vol
tar - contando quandc passível, com a chance de que alguém desconfie j que possa 

l ter acontecido e saiha onde procurar... Fraturas, ferimentos, exaustão podem estar
• presentes ou não, mas se nãa ae tomar uma atitude uma lesão certamente ocorrerá, se
^  ja um traumatismo direto, seja um esgotamento pnr hipctermia, por sede ou por fome»

As possibilidades são infindáveis, mas o denominador comum é sempre o mesmo - Isolia 
mento. Uma pessoa está isolada e não pode resolver seu problema sozinha. 0 isolamen 
to pode ser físico (aprisionada, sem luz, ou irremediavelmente ferido) ou psicolSgi 
co (incapaz de voltar por exaustão ou hipctermia), e geralmente um tipo de isolamen 
to e logo acompanhado do outro. Quando uma pessoa carece dos meios para sobreviver”- 
muito tempo onde esta, e nao tem recursos para se deslocar com segurança para um lu
gar onde possa sobreviver - no caso, para fora da caverna - ela está isolada.

Resgate é a processa de eliminar a^isolamento da vítimE, e consiste geralmente num 
problema de tra~spcrte  ̂ em geral sobre terreno difícil ou instável, quer a solução 
deva ser transportada a^vítima (recursos médicos, comida e bebida, roupas quentes 
ou u-1 abriga), quer a vitima deva ser transportada a solução (para fora dc caverna, 
para^u:' "ospital para^tratar da sua perna quebrada). Socorristas e vítimas geralmen 
ta tem qua mover-se sobre ou através^de terrena cheio de obstáculos, e com isto muT 
vas técnicas de transporte e evecuaçaa foram desenvolvidas para atender ao desafio 
da topografia»
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Mas não é só isr.o. Onde quer que acorram, u^a busca e resgate são acompanhadas por 
uma babel de confusão, duplicação, e^uma complexidade aparentemente muito grande pa 
ra o observador nãa treinado. Uma análise mais atenta revela parem uma estrutura, 
um fundamento subjacente sobre o qual e construída u-na operaçao de ousca e resgate. 
Qualquer um envolvido en Resgates tem que^estudar esta estrutura ou pelo menos to
mar conhecimento de suu existência, frãc há lugar para amadores numa crise, i-. impor
tante que o arcabouço básico de um Resgate seja conhecido dos coordenadores, para
médicas, e socorristas, de modo que todos possam assim reagir instantaneamente e 
eficientemente nas situações reais.

0 objetivo dêste texto s fornecer a tacria desí; estrutura - que só será porem a- 
prendida à custa do certa dose de .prática. Se há alguma mensagem na3 entrelinhas, e 
a de que Resgate em Caverna não s simples como alnuns^possam imaginar. Resgate pode 
ser mesmo fatal para aqueles ■-■ãc treinados nas s l  .s técnicas sspecials e acastuma- 
dcs a trabalhar em cavernas. Êste manual nretende no mínimo ajudar aos socorristas 
em potencial, a avaliarem una situjçãa e reconhecerem quando el3 realmente exige es_ 
pecialistas, oe modo que aqueles não se metam pelo tenos a fazer alguma coisa ca 
qual eles nao cnnsigarr se safar e/ou às suas vítimas.

Outra coisa qje desejamos deixar bem claro é que qualquer socorrista pode ser um ho 
mam ou uma mulher. Alguns grupos de resgate incluem mulheres altamente competentes 
nas técnicas básicas, bem como em especialidades como técnicas verticais, sistemas 
de evacuação, e primeiros socorras. Outras deveriam taresm incluí-las. Em pratica
mente todas as ocasiões, as mulheres podem ocupar virtualmente qualquer função em 
resgate em caverna, de coordenadoras a carregadoras; sua versatilidade varia, como 
varie também a de seu3 colegas hcmen3. Embora as mulheres disponham^de manes força 
física, isto é menos importante em resgate em caverna do que resistência, tolerânci 
a ao desconforto, •"‘lexibilidade mental a física, e imaginação e criatividade.

Problemas especiais do Resgate em cavernas.

Vento e Temperatura - IVãa são raras as correntes de ar 3oprando ao longo das galeri. 
as. Em diferentes cavernas estas correntes variam em força, desde lave brisa que a- 
penas limpa a neblina dos salões, a ventos fortes que introduzem já um grande fator 
de resfriamento. !\!a gruta *gua Suja, o Túnel do Vento é uma passagem moinada com 
água geralmente pelo peito, e um vento tal, que chega mesrro a apagar a luz dos capa 
cetes0
Uma das características mais notáveis quande se entra numa caverna é a mudança na 
temperatura. Ela é geralmente constante praticamente o ano inteiro (usualmente a 
temperatura média anual da região), e pode parecer deliciosa nes primeiros minutas
- sempre mais fria nc verão, mais merna no inverno - ou enquanto se esta caminhando, 
mas alguns minutas sentadas na rocha fria logo mostrarão a diferença. Esta tempera
tura, combinada cam a umidade e o movimente do ar, fornece condições ideais para c 
resfriamento da temperatura corporal. [Em resgateá em caverna, a HIPOTÉRMIA tante
(da vítima quanto dos socorristas é uma preocupação a ter sempre em mente.f

Agua - Cavernas ativas, ou seja, aquelas ainda em estágio de desenvolvimento tendem 
a ser molhadas. A água presente varia de simples umidade, gotas pendentes e filmes 
líquidos nas paredes, a rios e cachoeiras. Cavernas molhadas geralmente apresentam 
quantidades generosas de lama, cujas cualidades variam muito, desde as plásticas e 
pastosas às viscosas, quelidades já cantadas em verse e prosa pelos cavernistas a- 
costumados a andar, rastejar, ou até nadar por cima ou meia par dentro dela.1 
A presença da agua em todas as suas formas amplia os problemas de resfriamento, e 
muitus cavernistas já tiveram de abortar alguma incursão devida na tremor incontro- 
lavel apos heras encnarcados em alguma galeria de ria, ou trabalhando expostos a ne 
blina ou chuvisco de uma cacnaeira. Em cavernas assim, roupas de neoprene sãa una 
necessidade - mas quem pode se dar aa luxa de comprar tal artigo 7 Roupas de malha 
de le podam ser usadas por baixa da macacão ccmc um substituto.
Em algumas cavernas o nível d'água pode subir drasticamente, devido a chuvas súbi
tas, havendo o risco da se ficar presa para lá cie passagens baixas que ir.undam - ou 
mesma a risco de afogamentas, se surpreendidas nestas passagens sem tempo de esca- 
çar em qualquer direçac. evidencias de que uma caverna inunda (pelo menos durante a 
época chuvosa) podem ser constatadas pela presença de detritos vegetais, galhos, fS 
lhas e gravetos aderidos a lama ou presas em fendas,bem acima do nível normal.

Escuridão - Um ritual comum em excursões de principiantes é epagarem todos as luzes 
e permanecerem assim per uns^minutos. As pessoas experimentam, talvez pela primeira 
vez em suas^vidas, a escuridão absoluta, total. Quando acontece pela primeira vez 
em circunstâncias controladas, pode ser divertido, assustador, estranho. Quando ex
perimentado acidentalmente, por se acabar a luz, pede levar ao pânico. Pode também 
levsr a acidentes e morte, se se tenta deslocar-se sobre terreno desconhecido, na

2.



escuro. Um problema destes pode acontecer con pesooas i?utranhos ao esporte, que a e

aventuram com lanternas de pilhas (inadequadas), e se "perdem" quando a luz se ex

tingue.

Tipos de Passagens - 0 "tamanho" üe uma passagem é muitas vêzes um problema difícil 
de expressar. Não é difí i.l encontrar longas trechos, muito baixos, ou passagens es 
treitas, muito altas, mas com apenas 30 cm, i ais ou menos, de largura* nao muito d_i 
fíceie de atravessar, mas dificílimas para trazar^de volta uma pessoa, h s vezes a 
única passaosm é am chaminé, cruzando uma fenda vários metros acima do fundo» Poços 
de alguns a’dezenag de metros de profundidade não outro obstáculo ao movimento e ao 
transporte. Êstes obstáculos podem ser encontrados em qualquer lugar, desde a entra 
da a um ponto quilometrcs adentro.

Tipo de rocha - A condição da rocha requer muito mais cuidados em lances de escala
ria dentro da caverna, do que em faces correspondentes lá fora. 0 calcário é uma ro~
ena sólida, mas muitas vezes multifraturada, intercalada com camadas de rcchas mais 
Fracas, ou recoberta de lana ou calcita (esta última muito fraca, por sua estrutura 
cristalina ordenada), A rocha pode também estar parcialmente dissolvida por baixo e 
desintegrar-se facilmente. Pitons e nuts, e mesmo grandes apoios podem escapar ines 
peradamente, mesmo sob baixas trações.

t crítico que socorristas em potencial entendam o ambiente e seus desafios. Esta 
compreensão guiará a seleção de pessoal^ a escolha de vias de busca e de planos de 
evacuação. Alguns dos problemas foram ja mencionados; outros o serão ao longo do 
texto, a serão sugeridas formas de resolvê-los.

? muitas vezes decepcionante ouvir relacionar resgate em caverna, com resgate em
montanha. A pergunta - "Mas vocês não escalam simplesmente para baixo?" - a^respos- 
ta é mixta. Sim, técnicas de escalada são, usadas, os métodos de segurança são idên
ticos, e também as técnicas de rappel. Até mesmo os gritos de chamada são os mesmos 
como também boa parte do equipamento. No entanto, há diferenças, a principal delas, 
c tipo de terreno sobre o qual se escala.

A orientação é também is vêzss um grande desafio do meio subterrâneo. Quando escala 
' mos uma montanha, pode-se ver o cbjetivo acima, e identificar pontos de referência. 

0 movimente é ao longo de una via contínua, geralmente visível. Debaixo da terra po 
rém, estamos restritos a um ponto, e apenas a área ao alcance da sua luz e visível.
. A galeria à frente é muitas vêzes drasticamente diferente vista em sentido contrail 
c. A orientação I uitas vezes irespecífioa, â medida que a galeria se curva para 
um lado e para o outro. £ preciso certa experiência para se acostumar â geologia e
hidrologia da caverna, e as sutis diferenças em rochas e formações so largo de pas
sagens próximas, navegando através de um emaranhado de calerias labirínticas de mo
da a não se perder em definitivo ou, perdendo-se temporariamente, descobrir logo o 
caminho certo.

0 cavernista perdido ou ferido está rodeado rie círculos concêntricos de socorristas 
em potencial, começando pelos seua próprios companheiros no grupo envolvido, e e x -  

pandindo-se através dos colegas do s p u  espeleo-clube, e de grupos locais, estaduais 
e nacionais oe socorro, tanto dentro como fora da comunidade espeleclógica.

Auto-resgate p o o a  ou nãc ser passível c l  aconselhável^ dependendo d o  tipo de situa
ção, e dos recursos do grupo envolvido. Auto-resgate e com certeza mais rápido e m£ 
nos trabalhoso, mas o grupo pode não dispor dos recursos (técnica, ferramentas) p a 

ra safar a vítima com segurança.- Um grupo com um ferido grave deveria tanto quanto 
possível, buscar mais ajuda externa, '-'uitas pessoas não tão criticamente feridas po 
rém, bem como aqueles atinoidos per msdo ou exaustão, podem ser escoltados para f o 

ra, assistidos paio seu proprio grupo. í esmo lanças verticais podem ser resolvidos, 
o grupa dispõe de corda extra, e de una polia cu fluas. A maior parte dos caver- 

?nstas "entalados" é de fato resgatada por elementos do seu próprio grupo: geralme_n 
te e questão de acalmá-lo, sugerindo uma técnica mais eficiente, a aasistindo-o c o m  

uma corda oportuna»

E'á se o caso é mais grava, ajuda externa pode ser solicitada de outros cavernistas 
porventura presentes na região ao redor, ou consecutivamente do grupo rie resgate do 
3eu próprio clube, do Comissário regional, au enfim do proprio Comissária Nacional 
da CNRC.

Por várias das razões apontadas acima, é sempre aconselhável buscar a ajuda de gen
te especializada, ou seja, socarristas-cavernistas» Outras agências oficiais de so
corro coma o Corpo de Bombeiros, C3E, Para-SAR pedem ser procurados, mas com certe
za nao dispõem oo equipamento, técnica e experiência para, dentro da caverna, ocu- 
par-se de^algo mais do que os resgates mais triviais. Apenas cavernistas especiali
zadas terão condições de resolver os problemas mais intrincados, da maneira mais ae 
gura e no menor tempo possível.



Pode ocorrer porém que Gombeiros ou outras organizações sejam inadvertidamente cha
mados a intervir numa ocorrência er caverna, devida aa completo desconhecimento de 
organizações civis como a CWRC; ou que, tendo delas conhecimento, simplesmente não 
queiram delegar a outros a responsabilidade, por acharem que têm melhores condições 
de resolver o problema» Trata-se então de um delicado problema de política e melhor 
relacionamento entre uns e outroa, através de um esforço consciente em informar e 
divulgar junto às agências oficiais de socorro, crie~tando-as da finalidade e capa- 
cicaue doa socorristas filiados a CTiRC. Tratd-se também de um esforço de intercâm
bio, visando a pocer ccntar com recursos extras, equipamento e mão da acra (não-es- 
pecializada) per parte das organizações oficiai:.;, am caso de necessidade.

G mecanismo de acionamento e a organização da Z'‘JrtC, suas filiações e mcdq oa traba«* 
lho estão explicados em apêndice colocado ao ‘i^al oo texto, oj .distribuído a quem 
o solicitar.
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COORDENANDO O RESGATE
Todas aa operações de busca e Resgate, incluídas as operações ern caverna, passarn 
por quatro fases que são o cerne do Resgate. U objetivo a removar o isolamento da 
vítima através de transporte - lavando socorristas à vítima, e trazendo-u de volta 
à segurança, no ca30, para fora de uma caverna. Cada elemento contém fatores comuns 
a todos 03 quatro, bem como 3eus proulemas próprios, que serão vistos mais adiante.

10 Localizar a vítima - Nenhuma ajuda gade ser oferecida enquanto a vítima nao for 
localizada» A localização pode levar minutos, através de msnsagem trazida pelos pró 
priOB companheiros da vítima, sobreposta ao mapa da gruta - ou pode levar dias e 
ser o aspecto mais difícil de um resgate, quando não ae sabe nem em qual caverna a 
vítima ou vítimas passam estar, e a3 vêzes sem ter certeza sequer se há vítimasp ou 
se elas ainda estão por ali. Esta fase é chamada de busca^ e apresenta sua própria 
metodologia e técnicas*

20 Alcançar a vítima - Esta fase pode incluir a própria viagem ao destino (a caver
na), mas em geral refere-se tão somente à penetração da caverna pela melhor, mais 
rápida e mais segura via para se atingir a pessoa em questão8 Sua3 técnicas são as 
mesmas de qualquer exploração de caverna.

3. Estabilizaria vítima - Prestar os primeiros socorros para quaisquer lesões, e as 
segurar o conforto físico e segurança da vítima, de modo que ela possa ser transpor 
tada. As lesões tarito podem ser lesões em potencial (como a hipotermia, prevenida 
por agasalhos e bebidas quentes), como lesões físicas (urna perna quebrada, Bangra- 
mento interno, traumas de cabeça). □ tempo gasto nesta fase vai depender do tipo e 
quantidade de lesões que a vítima apresenta, do tipo de madida3 necessárias para se 
atender à melhora d a 3  condições físicas e pBicológicas da vítima e do tipo de recur 
sos que de fato se têm disponíveis - enquanto se prepara a fase seguinte do resgate.

k. Evacuar a vítima - ftiDvamente esta pode ser uma fase muito rápida, como trazer ajL 
guéin que apenas ficou sem luzs ou extremamente difícil e complexa, como trazer uma 
vítima com lesões graves e que necessita de atendimento hospitalar urgente, lá do 
fundo de uma série de grande3 abismos ou de uma galeria repleta de obstáculos®

Resolvendo o Problema do Resgate®

Tendo os elementos básicos de um Resgate em mente ao analisar resgates reais, uma 
sequência^lógica de passos emerges a soma total dos quais se constitui nurnu comple
ta operação de resgate. Ê3tes componentes estão sempre presentes, e sua ordem de o- 
corrência é quase sempre constante» Isto é verdadeiro^ quer cada componente seja a- 
penas brevemente considerado e então arquivada na memória, quer seja tão complexo e 
minucioso que cada parte do todo deva ser analisado com o cuidado e a atenção a de_ 
talhes característicos de um lançamento espacial. Se o coordenador de um resgate sja 
be em^qua^pe se encontra uma operação, e sabe como quebrá-la nestes componentes de 
solução, êle pode então oferecer uma conduta dinâmica e econômica*
I\la contexto de operações de Resgate, podem ser identificados os seguintes passos:

1. Planejamento prévio - Além de ter à mão o necessário equipamento de resgatep a 
equipe de resgate deve dispor de uma organização já estruturada e diretrizes de ope 
ração^que assegurem que todos os envolvidos conheçam seu» papéis (e corram para sua 
posição) bem coma saibam quem está a cargo de aspectos particulares da coordenação, 
uma vez chegado o aviso0

2. Notificação - Alguém precisa avisar â equipe apropriada que existe ou começa a 
surgir um problema» Isto soa óbvio, mas é uma fonte de êrro muita comum.

3. Planejamento e Estratégia - Chegado o lü aviso, começa o processo de recolher e



analisar mais informações, de rnodD que um retrato da situação possa aer tnontado rá
pida e precisamente.

A. Táticas - Partindo da3 melhorea informações disponíveis, o coordenador esboça o£ 
ções para uma solução, incluindo planos alternativos,» Estas soluções devem ser fle-

* xíveis para que, com a chegada de novas informações, possam ser rapidamente reajus
tadas ou mesmo modificadas,

0  5. Operações - Esta é a fase de campo, onde 03^plan08 táticos 3ao executados, usan
do as técnicas especiais que se fizerem necessárias»

6. Suspensão - A operação é finalmente encerrada, quer tenha sido bem sucedida ou
não (e isto pode ocorrer por uma série de razões)»

7. Crítica - Uma avaliação total dos participantes, métodos e estratégias ocorre
continuamente, através da operação inteira* Um passo final contudo, completo, com 
documentação inclusive, permite que o pior e o melhor possam ser articulados e in
corporados à experiência de cada um. Esta revisão e análise à luz das informações
disponíveis, refletida pelas alterações apropriadas do planejamento prévio, vai per
mitir que todos aprendam um pouco mais e melhorem aeu desempenho no futuro, muitas 
vêzes desenvolvendo novas soluções para problemas que nunca antes haviam sido aven
tados»

□ Papel do Coordenadora

A coordenação de um reogate é portanto o ponto onde todoo oa elementos de um resga
te ae juntam. Em qualquer resgata a coordenação adequada acaba por definir a dife
rença entre uma operação que se desenvolve com suavidade e harmonia, e uma que ae 

^ comporta com a graça e direção de um polvo epilétlco0..

A falta de coordenação ou a coordenação ineficaz são provavelmente as causas mais 
j citadas de falhas. Problemas com comunicações e logística também são muito comuns,

mas são geralmente considerados parte ou extensão do problema de coordenação»

U propósito da coordenação é criar lógica e ordem num ambiente de caoa e confusão, 
fragmentando a complexidade em unidades abordáveis, e entregando cada tarefa especí 
fica a seu próprio encarregado, que paaaa a ser responsável pelo bom desempenho dejà 
ta, frente ao coordenador. Este tipo de organização - que implica em delegar respon 
sabilidudes - e usado em quaisquer operaçoas que envolvam grandea quantidades de re 
cursos diversos, e pode ser expandida ou contraída para se adaptar a qualquer situa 
ção em particular, e ao número de recursoa disponíveis no local e hora.

Para descrever eata organiznção, usaremos o diagrama nbaixo:

*
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Lembre-se no entanto, que âate esquema é apena3 uma abordagem básica sugerida, que
ilustra a divisão de responsabilidades e como elas se integram umas àa outras. Lem
bre-se também que nesta discussão estamos falando de funções, não de responsabilidjí
des, embora é claro que uma pessoa vai coordenar cada função.
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A hora ideal de deinonatrar habilidades como coordenador de um resgate é bem antes 
de surgir a emergência, durante sessões práticas de planejamento e de exercícios en 
volvendo diferentes grupos. 0 coordenador deve ter uma vasta experiência técnica e 
logística, e de comando, e seguramente certa experiência adquirida em exercícios ou 
resgates reais anteriores» £le (ou ela) não ê necessariamente a pessoa com a maior 
experiência em áreas específicas como Técnicss de Evacuaçao, Atendimento Para—medi
co, ou Comunicações - £stea especialistas são nece3sárias nas suas areas respecti
vas, desenvolvendo suas tarefas especializadas» £ mais importante que o Coordenador 
seja um administrador eficiente, com prática e confiança em delegar tarefas, com 
firmeza em comunicar suas necessidades e expressar as prioridades, com a capacidade 
de absorver sugestões e de decidir sensata e equilibradamente, a despeito de pres
sões, frustrações, e do caos na cena do acidente.

Em condições ideais, o Coordenador de resgate é escolhida bem antes de um resgate, 
usando o critério acima. Quase sempre porem o palco de um resgate mostra um bando 
de pessoas confusas e inexperientes, vindas de espeleogrupos diferentes, edesconh£ 
cidas entre si. è difícil sugerir a melhor solução nestes casos* Ha ocasiões em 
que o consenso geral escolhe o líder certo, ou em que uma personalidade^farte emer
ge para trazer ordem ao caos reinante. Por outro lado, há ocasioes tambern em que os
participantes se perdem em discussões inúteis, enquanto a vida do vítima pende por 
um fio; ou ocasiões em que um messias auto-nomeado toma conta da situação apenas p£ 
ra criar aeu próprio circo» A melhor solução é com certeza planejar e preparar-se 
para o inevitável, com bastante antecedência.

Uma vez designado ou escolhido o Coordenador, cada membro da operação deva saoer^
(ou ser informado ao chagar) quern êle é, e onde está localizada n base de operações,
o centro nervoso da operação»

l\la maior parte dos resgates em caverna, a base deveria 3er estabelecida à entrada 
da gruta; em cavernas com múltiplas entradas, na entrada com a atividade mais inten 
sa. Em cavernas em que a área próxima u boca não permite um espaço suficiente para 
montar uma peguena base, pode-se usar para isto um pequano salão próxima ê entrada, 
(se as condiçoe3 forem aceitáveis), mas o malhar mesma é ume área externa, distante 
não maia de 200 ou 3ü0 metros da boca. A base de operações ê o ponto em que proble
mas de logística e comunicações tendem a ocorrer, e tem que oferecer acesso próximo 
à ação.

Alguns cavernistas discutem que o Coordenador deveria estar "lá dentro". Êste é um 
ponta de vista que tende a vir com muita frequência das equipes internas, ou seja o 
pessoal na frente de operações, que se sente muitas vêzes negligenciado, ou que a- 
cha que a situação está sendo mal interpretada ou que a dificuldade do problema es
tá sendo sub-eatimada, e alega que alguém mais próximo da ação vai entendê-la me
lhor. ..

A maioria das pessoas com experiência em operações em larga escala acredita contudo 
que o Coordenador é realmente rnai3 eficiente à superfície, próximo à entrada. Aqui, 
êle dispõe da maior flexibilidade ern lidar com o problema^ sem chegar a se envolver 
pessoalmente (e com isto esquecer o reato)^ bem como diBpoe do acesso aos recursos 
humanos e de material, â medida que êlea vao sendo exigidos» 0 Coordenador é um chei 
fe, um administrador de toda a ação e recursos* Se há alguma tarefa crucial lá den
tro, deve ser confiada às equipes internas e aos especialistas em resgate - Chefe 
de Evacuação, Chefe de Transporte, LÍderes de equipes, e eventualmente, ao Chefe de 
Operações (funções que serão logo descritas)0 A superfície, o Coordenador estabele
ce uma base com bom ambiente de trabalho, e que ofereça proteção ao3 elementos (chu 
va, p/ex), e privacidade, a salvo das pressões do pública, políticas ou da imprenaa.

Para minimizar a confusão, todo mundo numa operação de resgate, não envolvido dire
tamente nas atividades deve mesmo permanecer fora da base de operaçõe3, que pode e de 
ve ser delimitada por uma cordinha prêsa à s  árvores em volta. Para acomodar as r e s e r  

vas de gente e equipamento, cria-se uma área à parte, uma base de apoia, tão próxima 
da base de operações quanto possível ou conveniente.
Na maior parte de nossas áreas de caverna, remotas e pouco populosas, isto p a r e c e  

(por enquanto) difícil da acontecer, mas resgate em caverna e a  simples idéia d a  al. 

guêm "sepultado vivo, debaixa da fria pedra no interior da montanha" tem um apêlo 
público extraordinário, A simples menção de um resgate em caverna em áreas mais den 
sas de população pode atrair os márbidamente mais curiosos. Controle de tráfego e 
até estradas congestionadas podem 3e tornar um problema» Se exista algum tipo de po 
lícia, rodoviária ou civil, é melhor deixar a êlea resolver o problema, já que dis
põem da experiência e autoridade para pedir ao pessoal que dê o fora... Algumas pe_a 
soas podem também tentar forçar o caminho até a caverna e a l o c a l  d a 3  operações» e 
a não ser que se prefira descer um "reco" na cabeça dêlea, use o recurso da policia 
para removê-los dali.



Uma doa tarefaa iniciaia da Coordenador é ter am mente um retrato da aituaçuo, de 
determinar tão freqüenta e fielmente quanta passível, qual a aituação real. lato de 
veria começar antea meama de sair de caaa para o local do resgate. A demora em con
seguir pessoal e equipamento até o local, pode crisr oltuações^embaraçosas ou meamo 
críticas em resgate de caverna, Be há alguma incerteza quanto a situação real do a- 
cidente, ou quanto à diaponibilidade das primeiras equipes chamadas, e melhor sem
pre errar pelo excesso, meamo que por excesso de precauçao o local acabe congestio
nado de aocorristoa convacadoa — mas afinal, uma das tarefaa do Coordenador deve 

-■ ser a de poder lidar com multidões.»,

0 Coordenador não precisa aer o primeiro a chegar ao local de um resgate» Egulpes 
de busca e para-médicas padem já ter entrada na gruta0 Equipes de Comunicaçoea po
dem já estar estendendo cabos telefônicos. Outras socorristas e mais equipamento ja 
está chegando ou a caminho mas ao chegar à caverna, a Coordenador deve determinar 
de imediato a situação no momento, como ocorreu o acidente e quais as condições daa 
vítimas (pelas informações disponíveis)e avaliar a grutap sua dificuldade e abstacu 
loa (pelos mapas disponíveis) e pasEr todos os outros fatores que afetam o andamen
to do reagate em cursov incluindo as reservas já disponíveis ou prometidas,, tempo 
estimado em atingir o local, dados meteorológicos.

£ provavelmente pouco senaato ao Coordenador entrar na caverna, pois isto a compro
meterá em tarefaa de evacuação ou em inspeção da aituação (quando sua tarefa e ana
lisar as informações de outras, e tomar a melhor conduta), enquanto os recursos hu
manas e materiais começam a chegar, as comunicações estão sendo estabelecidas, e 
muitas tarefas outras a superfície precisam começar a ser decididas e organizadas. 
Por isso, o Coordenador acaba tendo que confiar nas opiniões alheias a respeita da 
3ituaçãa, e deve rüdear-se de imediata de pessoas de cuja ajuda possa depender, pes 

k 3oas que êle deve designar imediatamente para assegurar aa tarefas subterrâneas e 
de superfície - gente que se espera, tenha também bom-senso, capacidade de avalia
ção, e opiniões confiáveis.

^ *
Isto significa que alem de escolher um staff, uma equipe de assistentes, o Coordena 
dar deve também estabelecer imediatamente um sistema de comunicações da qual possa 
depender. Até que um sistema telefônico tenha sido montado entre profundidade e su
perfície, mensageiros terão de se encarregar de prover a linha dorsal daa comunica
ções,

Um mapa ê muito importante. Se não existe um bom mapa, um croquis decente, feita 
por alguém que conheça a gruta e já tenha estada lá dentro, pade servir até que ch£ 
gue coisa melhor. Copias extras do mapa sao úteia e podem mesmo tornar-se easencl- 
□is uu equipes internas (no caso de buscas) ou aa Chefe de Evacuação.

U Cuurdunauor deve iniciar tumbém de imediato, urn regiatro precí3ü u legível de tu
do que acontece, anotando hora exata, pessoas envolvidas, decisões tomadas e instru 
ções dadas. E3ta medida serve a diversas finalidades:
- Ajuda a informar Coordenadores subsequentes.
- Documente tudo para evitar debates pa3teriore3 ou fofocas sobre o que de fato a- 

conteceu.
- Ajuda depois a fazer relatórios, 3e necessário.
- Ê um documenta de apoio, para ser usado em caso de processo na Justiça, ou no ca-

% so de qualquer outra medida legal ou criminal.
- Ajuda a lembrar ao próprio Coordenador, o quê e3tá acontecendo na caverna.

Toda o mundo envolvido numa operação é humana e cama tal, sujeito â fadiga e stress.
- condições que^levam à irritabilidade, erras de julgamento e acidentes. 0 Coordena 
dor não é exceção, e deve providenciar substituição. Alguns gostam de trabalhar em 
turnos longos (digamos 12 horas ou mesmo mais), enquanto outros preferem trocar tur 
nas a cada poucas hora3. Q que é melhor, depende da situação presente, e da qualida 
de das pessoas ao redor.

Comentário idêntico pode ser feito de uma situação em que um coordenador muito exp£ 
riente chaga ao local do acidente para encontrar um Coordenador auto-nomeada. £ di
fícil dizer o quê fazer, Se a situação se mantem estável sob a controle dêste coor
denador, pode ser melhor deixá-lo agir, assistindo-o no máxima cama seu Chefe de 0- 
perações, aconselhando-o, ou tocando tarefas auxiüares ou subalternas que também 
exijam capacidade da decisão ou o fina senso da situação. 0 jogo de egos não tem lu 
gar num resgate, quando os esforços deveriam ser canalizados para resolver o proble 
ma principal - a vítima. Muito mais importante ê não interferir no moral da equipe"" 
já estruturada, se esta parece estar trabalhando cocrdenada e eficientemente (e ale 
gre e com ímpeto) sob a liderança dêste novo Coordenador.
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Chefe de Operações.

Eata é uma função opcional, ma3 tremendamente util numa operação grande ou complexa 
onde o Coordenador pode acabar sobrecarregado com detalhes de administração. 0 Che
fe de Operações traduz as deciaõea do Coordenador em medidas práticas, dando-lhe a 
liberdade de ae concentrar na tomada de decisões»

Alguns exemplas das tarefas do Chefe de Operações são: instruir as equipes para ta
refaa específicas, dando-lhes tõdaa as informações necessárias,, e recebê-las de vol 
ta, informando-se então do quê foi feito, e como; manter o registro das operações; 
ou administrar a base de apoio , incluindo isto os espaços reservados a cada fun 
ção ou departamento. Em operações menores ou naquelas com falta de pessoal qualifi
cado, o Coordenador pode achar melhor designar um Chefe de Operações para as tare
fas internas, delegando-lhe (como elemento de ligação) a coordenação dos trabalhas 
de Evacuação Técnica e de TrBnspurte - mesmo que haja pesaaaa encarregadas destas 
duas importantes funções. Seria como um coordenador interno, continuamente avalian
do a situação na frente de operações, e muitas vêzes decidindo no local, a melhor 
conduta, sempre em contato com o Coordenador.

Chefe de Pessoal,

Dentro do Staff que se forma abaixo do Coordenador, um dos elementoa mais importan
tes é o Chefe de Pessoal, pois são os recursoa humanos que irão se desempenhar da 
tarefa. 0 Chefe de Pessoal ê responsável pelo pessoal que chega em cena, recebendo- 
as e avaliando suas condições (físicasp técnicas, psicológicas) para o trabalho que 
se tem pela frente, sabendo onde ela3 se encontram â superfície, tendo uma idéia de 
quais os recursos humanos disponíveis* mantendo-as na reserva enquanto não são ne
cessárias au selecionando-as para aa tarefas apontadas pelo Coordenador ou seu Che
fe de Operações, e de muitas formas zelando pelo seu conforto e segurança»

Embora o Chefe dc Pesaoal possa ser responsável pela tarefa de conseguir gente para 
a Operação, esta tarefa pode ser melhor delegada a um elemento central de ligação, 
encarregado de mobilizar diferentes equipes para um resgate - alguém que possa devo_ 
tar sua total atenção h tarefa demorada de contactar espeleogrupos ou cavernistas 
em particular, notificá-los e conseguir que se desloquem para o lacaio Esta pessoa 
nem precisa estar no local, mas deve manter-se em contata com a base de operações 
(através de radio-amador ou CB), estando assim completamente informada 3Ôbre a situ 
ação e necessidades de mão de obra, e deve ter um telefone disponível para seu pró
prio usa.

Se um grupo fai notificado e está a caminho, ou se prepara para partir, êles deveri 
am ter um número de telefone para contatos, de modo a poder checar mesmo durante a 
viagem, e confirmar se ainda 3ao necessários. Êste número pode ser o ao próprio te 
lefone que as notificou._Se êste é o casa, e coma êste telefone poderá estar muito 
ocupado com as notificações, um certo intervalo (como doa cinco minutoa antes, aos 
cinco minutos depois de cada hora e hora-e-meia) deve ser estabelecido para que o 
telefone esteja livre para estas chamadas de confirmação.

0 Chefe de Pessoal ou um seu assistente devem avaliar cada um chegando ao cenário, 
de acordo com sua conveniência e aptidões para o resgate, Se êle não conhece muitos 
dos cavernistas que estão chegando (e isto vai acontecer muito), um cavernista que 
os conheça pode ajudar a avaliar suas aptidões (especialmente descobrir habilidades 
especiai3 ou experiência prática em alguma tarefa específica) sempre tomando cuida
do claro, de que pn3aíveis rivalidades pessoais ou entre grupos não interfira nesta 
avaliação.

Uma maneira de ficar de olho em todos e cada um que chega ao local» é fazendo-os 
preencher um^cartão com seus nomes, contatos para emergencia, número de telefone de 
cQBa, experiência, especialidades, e equipamento que trouxeram consigo. Depois, o 
Chefe de Pessoal pode montar uma equipe simplesmente selecionando os cartões à pru 
cura da especialidade desajada, mantendo êstea cartões à parte enquanto esta3 pes
soas estão "lá dentro", e devolvendo-os à pilha quando estas pessoas voltam para 
descansar.

As pessoas não necessárias imediatamente na operação deveriam ficar em área própria, 
afastada (ainda que só um poucci) da base de operaçõeg, mas em contata rápido, ou a- 
través de rádio ou telefone. Nesta base de apoio as pessoas devem ter proteção ao 
tempo, e acesso a comida, água e instalações sanitárias. Aqueles voltando de uma ta 
refa na caverna devem ter um lugar confortável e calmo para descansar. Aqueles con 
vocados para uma tarefa devem permanecer na área corn seu equipamento pronto.

Alguém subordinado ao Chefe de Pessoal permanece â entrada da gruta, registrando to 
do mundo que entra ou sai (bem coma a hora) numa ficha sua* de Controle de Entrada.



A exatidão deste trabalho aparentemente tão banal é crítica, pois ae falta alguem 
ao final da operação é preciao estabelecer aem sombra de duvida, se esta pesaoa aijn 
da está lá dentro.

Ao escolher socorristas para posições e equipes diversas, alguma consideração deve 
w ser dada à personalidade de cada um, para evitar problemas depois. Algumas peasoas

p/ ex. têm uma tendência a exagerar suas aptidões frente ao grupo. Incluído nesta
categoria está o "herói do resgate", cjue tende a aer atraído a êste tipo de opera-

1» ção na maior parte pur sua imagem heróica e de glória. Esta atitude pode ser muito
perigosa, ü Coordenador ou Chefe de Pessoal que se encontre um pouco incerto das ha 
bilidadea alardeaaaB (quer o exagero seja devida a puro exibicionismo, quer â mera 
auper-eatimação de suas aptidões) deve antea da tudo deaignar tais peaaoaa para pa
péis claramente definidos e de suporte (e risco) limitado. Uutro tipo que pode cau 
sar problemas é o cara geralmente inteligente, capacitado e motivado, mas que tem 
opiniões muito definidas (rígidas) e ê muito rápido em criticar. Colocar duas des
tas pessoas numa mesma equipe é um convite ao barulho. Elas davem ser selecionadas 
pura posições em equipes que têm a menar chance de entrar em contato (ou conflito) 
direto. Diplomacia é vital, ao lidar com tais prima-donnas.

Chefe de Equipamento.

Êste faz pelo equipamento, o que o Chefe de Pessoal faz pelas pessoas» Q Chefe de E 
quipamento deve aaber o que existe à mão, tanto em termos de equipamento de grupo 
como p e s B o a l ,  mantendo-ae ern estreito contata com o Coordenador (ou Chefe de Opera
ções) de modo que rieceasidades materiais possam ser antecipadas. Nas operações pe- 
quenaB ou aquelas aem grandea problemas técnicos ou grandes exigências de material, 
o Chefe de Pessoal pode assumir as responsabilidades do equipamento, acumulando as 

O  uuas tarefas.

Chefe de Comunicações„

As comunicações são o sistema nervoso vital do resgate em caverna. Como tal, devem 
ser uma das primeiras tarefas atribuídas. Elas podem incluir não apenas comunicações 
por rádio ou telefone, rnas outros meios de contato, desde mensageiros a pé, até má
quinas de Xerox. £ função do Chefe de Comunicações providenciar que e3te sistema 
nervoso funcione com eficiência, precisão e confiança. Isto pode envolver conseguir 
equipamento, instalá-lo e mantê-lo; treinar o pessoal no seu uso; e antecipar os 
problemas. Numa operação em larga escala, o Chefe de Comunicações pode muito bem áe 
legar estas tarefaa específicas a outros.

0 que o Chefe de Comunicações não faz é contribuir ao tráfego de menaagena ou jun
tar observações suas a3 mensagens que estãu sendo transmitidos, já haverá problemas
suficientes aem acrescentar o que quer que seja...

Chefe Medico.

□ Chefe Medico (quando existe alguém capacitado a isto) e responsável por avãliar 
as condições da vítima, eatabllizá-la, e mantê-la assim estável através de tratamen 
to apropriado. 0 Chefe Medicoj ou um para-médico assistente seu, deve permanecer la” 
dentro, e se humanamente possível, acompanhar o acidentado durante todo o resgate 

%, para assegurar a continuidade do tratamento. Esta posição exige não apenas treino e 
experiência em emergências médicas, mas também uma compreensão das condições técni 
cas e físicaa de uma caverna. 0 para-médico chefe deve ter uma boa capacidade de o- 
valiaçãa e a habilidade de improvisar, poia aeu paciente com certeza permanecerá sob 
seus cuidados por um tempo bem superior àquêle^previsto na maior parte dos/treina
mentos da primeiras socorros. Na falta de um médico (o que é mais que provável na 
maioria das circunstancias) um para-médico ou caverniata adestrado em primeiros so
corros encarrega-se desta função, acompanhando a vítima durante todo o tempo de seu 
transporte para fora da gruta.

D Para-médico chefe obviamente tem que estar em contato com o Coordenador^ e trabjs 
lhar em estreita associação com g Chefe de Transporte ou Chefe da Evecuaçao; a ava 
liação do Para-médico chefe vai determinar se, quando, como, e até onde o paciente 
pode ser evacuado, e que tipo de equipamento medico e necessário.

Relações Publicas.

Elementos da Imprensa, pais e parente3, e políticos podem facilmente enfurecer-ae 
a um ponto de histeria, e acabar por agir de maneira direta, contundente, e muitaB 
vêzes desastrosa, sôbre uma operação de resgate. Isto já aconteceu em inúmeros ou- 

» tros tipos de reBgates, daí poder acontecer também a resgates em caverna. Volumes
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poderiam sar escritos cum tia hiatóriaa^üe horrur a dramas pessoais que je acontece
ram em resgates par aíf e discutindo várias abordagens filosóficas ao problema, mas 
os comentários serão breves.

Se e3tea problemas surgirem, é conveniente dispor de um elemento de relações publi
cas para lidar com quaisquer estranhes ou a quem endereçar quaisquer perguntas ou a 
bordagens externas.

Iludir u imprensa porém não é possível - não se a imprensa é do tipo agressivo e in 
aistente, Lembre-se que a imprensa quer uma história. £ tudo o que eles querem, e 
eles vao conseguir uma história de uma maneira ou de outra. £ mais conveniente que 
a consigam da própria equipe de resgate. Cs repórteres dedicam suas carreiras a can 
seguir suas histórias, muitaa vêzes daa fontes mais difíceÍ3, não importa quais. Se 
a coordenação se recusa a lidar com repórteres, êles tentarão conseguir a história 
de qualquer outroj desde participantes da equipe (que tem tarefas mais importantes 
a desempenhar e nao podem perder seu tempo em declarações), a alguem que pode nao 
saber o que está acontecendo, ou que pode fornecer uma versão sua, toda deturpada9

- mas que dará uma história aos repórteres. Esta história pode conter elementos fal. 
sos ou negativos que poderão prejudicar a imagem do resgate presente, ou esforços 
futuros. Hor isso, se o problema surge, s prudente escolher alguém para lidar com a 
imprensa. Esta pessoa deve ter jeito para a tarefa, aa dar bem com todo mundo, fa
lar bem e no caso, deve saber em especial algo de como a imprensa trabalha. 0 Rela
ções Públicas deve mostrar-se cooperativo e franco, prover informações exata3^e po
sitivas, evitar a especulação e manter notas de tudo o que for falado aos repórte
res. Todos os outros participantes devem ser avisados de gue só esta pessoa fornece 
rá notícias à imprensa, e que quaisquer ebordagen3_de repórteres devem ser gentil
mente desviadaa e endereçadas ao elemento de Relações Publicas.

A imprensa pode reclamar tratamento espacial, e o privilégio de ficar^perambulando 
pela área, mas a coordenadoria tem o direito de barrá-la de qualquer área proibida 
ao público em geral. A polícia porventura presente no local poda neste caso ajudar 
a fazer valer os direitos da coordenadoria, para que a área de operações seja exatja 
mente isto, e não área de visitas...

Ja os parentes e pais, é melhor que fiquem em casa; muitos porém insistem em vir ao 
local, 0 Relações Públicas pode ser designada para falar com êles. Se a família é 
profundamente religiosa, a presença de um padre (ou pastar, ou rabino) pode ser mui 
to adequada.'Mantenha-as porém longe da ba3e de operações, exceto por curtas visi
tas para a3segurá-los de que os esforços continuam. Evite que êles cheguem a escu
tar as comunicaçõea, a não ser que você possa ter certeza de que tudo que ouvirão, 
soa de forma positiva e otimista. Se possível, providencie para êles um lugar calmo, 
longe da imprensa. Alguns podem querer se manter ocupados; neste caso, êles podem 
ser postos a preparar comida, bebidas quentes, ou qualquer outra tarefa útil.

Políticos, particularmente da variedade local, devem também ser endereçados ao Rela 
ções Públicas. Muiías deles estarão apenas procurando pôr-3e em evidência, mas al
guns podem estar realmente procurando informações e garantias de progresso. Üa poli 
ticos (como a imprensa) ae consideram representantes e guardiões da vontade pública. 
Mantenha-os informados de^quaisquer alterações, seja franco e honesto, explique a 
situação, com particular ênfase no que e3ta sendo feito de prático e eficaz.

Chefe de Evacuação,

0 reagate ou evacuação começa quando a vítima é localizada ou atingida, e o proble
ma determinado. A pessoa encarregada de Evacuação é um especialista, com conheciman 
to não só do equipamento e técnicas de resgate, como também versado rias técnicas 
normais de caverna e no comando de equipes de evacuação em caverna.

Q_Chefe de Evacuação poda ter que permanecer na superfície para coordenar uma opera 
ção técnica muito complexa, com várias estágios diferentes em sucessão. Mas se êste 
e o caso, melhor deixar êste tipo de coaraenação ao Chefe de Operações e assumir su 
a real^posição que é lã dentro, em condições de realmente avaliar em primeira mão a 
situação na frente de operações.

Equipes de Evacuaçião, sob a direção do:Chefe, podem selecionar uma rota e equipá-la 
com sistemas de cordas bem antes que a mace com a vítima atinja realmente êste3 pon 
tos9 cada eyuipe ocupando-se da equipar um lance em‘particular, ou alguns pouco3 
lances em rapida e imediata sucessão. Muitas vêzes o Chefe de Evacuaçao pode dedi
car-se a montagem altamente especializada dos sistemas da corda, concentrando tôda 
a sua atenção nêste problema em particular,, e deixando o transporte da maca sobre 
qualquer tipo de terreno para um assistente seu, o Chefe de Transporte, êste última 
no comanda dos carregadores tão sómsnte.



Tanto urn como o outro clavern manter o Coordanador (e o Chefe de Operações) informada 
daa condições, progressos ou problemas^ para que ambos lá^fora posaam antecipar oa 
movimentos e auprir o Chefe da Evacuação com oa indispensáveis recuraoa materiais e 
humanos.

Equipea e aaua Lideres*

0 controle doa recursos humanas num resgate em caverna pode aer um uoa maiores deaa 
fios, especialmente à medida que cresce a eacala da operação, e as^pessoaa se dis- 
tribuem por quilômetros de galerias, sem contato visual e muitas vêze3 aem comunica 
çõea entre si por longos períodos»

As pesaoas são divididas em equipes, cada uma com seu líder, e cada uma com uma ta
refa específica e instruções claras# Estas equipes, geralmente temporárias, incluem 
pessoas que podem ou não pertencer ao mesmo grupo de espeleo-resgate,^e uma pessoa 
pode ser deslocada da uma equipe para outra durante a operação, de acordo com a mu
dança de necessidades. 0 tamanho deatas equipes variará de acordo com a tarefa atrjL 
buída, e com a capacidade da equipe (e a habilidade de seu líder) em deaempenhar-se 
da tarefa. 0 número ideal varia de três a seis pessoas.

□ líder de equipe pelo menas^ deve ser completamente instruído a reapeito do objeti, 
vo, área de operação, cDndiças3 a esperar, necessidades prováveis de equipamento, 
necessidades de comunicação e outros dados pertinentes à missão e à segurança da e- 
quipe. Fornecer parte desta informação por escrito (acompanhada muita3 vêzes por um 
mapa ou croquis da caverna) pode ajudar muito. 0 líder da equipe pode ficar com o 
original, e uma cópia a carbono é mantida na base para registro.

Alguns pensarão que se trata de excesso de burocracia, mas em operações em grande 
escala, sob condições de pressão e cansaço, há amplas chances de se entender mal, 
distrair-se ou mesiuo esquecer partes importantes da sua mi3sSo. Dispor do original 
da fôlha da instruções implica em que: 1) e equipe pode recorrer à^leitura desta,
se necessário. 2) há um documento disponível caso surja qualquer dúvida ou debate a
respeito. 3) fica □ registro na base, de modo que o staff pode ter uma idéia melhor 
do status da missão daquela equipe.

Em resgate em caverna a situação pode ser (ou parecer) muito fluida, com aa necessi, 
dades alterando-se muito rapidamente® A hora em que ums equipe atinge seu objetivo, 
a situação pode ter se alterado completamente da que existia haras antes, quando 
partiram do superfície» Assim, existe muitas vêzes a necessidade de combinar equi
pes ou alterar sua composição ou s natureza de sua missão. Faça isto corn cuidado e 
considere sempre as conseqüências. Se se remove uma pessoa de peso na equipe, como 
um especialista em sistemas de evacuação, pode-se destruir a capacidade da equipe
de lavar a cabo seu objetivo. Se ae remove a única pessoa que conhece a caverna, p£
de-se ter em mãos urna equipe perdida. Registros da3 pessoas envolvidas, como os ca£ 
tões de dados pessoais, podem ajudar a ficar de olho nos elementos essenciais das 
equipes e antecipar ss conseyuincias das mudanças. No caso de equipes combinadas as 
segure-se de atender à questão do comando. Instruções diretas por telefone podem 
3er decisivas para evitar quaisquer mal-entendidos ou disputas.
Tão fácil quanta é para aqueles na superfície, acharem que as equipes da dentro es 
tão levando muita tempo para completar sua tarefa, ou estão negligenciandu os comu
nicados, é fácil para aquêles lá dentro sentir que foram ou estão sendo esquecidos.
£ o casu muito freqüente do pessoal estacionado aos telefones que, não tendo uma ta 
refa fisicamente envolvente ou psicologicamente excitante, cansa-se da sua solidão 
muito facilmente e se acha esquecido, muito embora esteja na encruzilhada de fatos 
importantes, e se desempenhando de uma tarefa crucial, t conveniente explicar-lhes 
isto antes a prapará-las para o que de fato irão sentir, para que compreendam então 
qua não estão sendo menosprezados.

Pera manter alto o moral e a eficiência (a muitas vêzes apagar por completa a senti_ 
menta de isolamento das equipes dispersas), elas devem ser abastecidas do necesaári, 
o suporte, no caso um lanche, garrafas térmicas com bebidas quentes, e outras neceã 
sldades. Alguém subordinado ao Chefe de Pessoal pode providenciar estes detalhes IeT 
de fora, aritea de todo mundo começar a resmungar seu deaconfôrto. D staff â superfí 
cie deve ficar atento às comunicações, para poder detectar a tempo o cansaço e frio, 
a providenciar as substituições a tempo.

Mal-entendidos e mensagens incorretas parecem constantemente afligir as operações 
cie resgate em caverna, tal como na velha brincadeira de crianças cochichando uns aos 
outros no "telefone aem fio". Usa tanto quanto passível, contatos telefônicos dire 
tos, sem intermediários, e mensagens escritas em cada extremidade da linha, por is- 
aa mesma, mantenha estas mensagens simples e concisas, sem dar lugar a interpreta
ções duvidosas, e diminua o número de intermediários através dos quais ela passa.



Logística é um problema comum a todos oa resgates, mas parece ser mais aatressunte 
nos resgates em caverna, ü problema ocorre geralmente de dua3 maneiras: ou as equi~ 
pes e equipamentos não estão onde deveriam estar, a o resgate ou evacuação tem sua 
velocidade diminuída; ou inversamente, aa equipes 3a precipitam para seus pastos 
dentro da caverna, apenas para esperar por horas ate que aeus serviços sejam necea— 
sários, quando então êles estão desnecessariamente cansados, com frio a frustrados,,
£ aí qua um Chefe de Operações pode sar útil, de ôlho na localização das diversas e 
quipes internas, antecipando aa necessidades e providenciando equipes frescas, pron 
taa a substituir aquelas que já estão "no bagaço".

Inércia, aquela força que faz os corpo3 resistiram ao movimento ou resistirem à de_s 
aceleração, também apresenta seus problemas» Parece difícil por exemplo impulsionar 
um grupo e pô-lo em movimento, mas em compensação, parece que quando 3e tem um gran 
de núrnoru de equipes movendo-se através da caverna e surge urr^problema que obriga a 
diminuir sua velocidade, ioto se torna impossível, Como os exércitos europeus ao co 
meço da 1^ Grande íiuarra, êlB3 desenvolvem um ímpeto que nada consegue deter - ate 
que esbarram num estrangulamento.

Lm resgates envolvendo grande número de pessoas lá dentro» estrangulamentos podem 
surgir em qualquer lugar mais difícil, e transformar a operação inteira num desas
tre em câmara lento. Oa pontos mai3 comuns de problemas parecem surgir naB passa
gens estreitas rastejando, quebra-corpos, e especialmente nos grandes lances verti, 
cais» Tais problemas podem ser previstos se a Coordenador dispõe de boa informação 
sobre a natureza da cavarna, ou um bom mana detalhado* Algumas medidas podem ajudar 
as equipes a passar rapidamente, tais como instalar duas cordas de rappel (ao invis 
de apenas uma); instalar escadas de cabo de aço apenas nos lances mais curtos (no 
resto, rappel); ou colocando equipes que sumariamente "puxem" ou icem as pessoas rà 
pidamenta lance acima (ao invés de subir cada um por escadas ou cordas). A chance 
de confusão neBtaa âreas é um bom argumento para justificar ou permitir que apenas 
cavernistas com experiência e técnicas rápidas se lancem além dêstes pontes.

0 Firo.

Ao fim de um longo resgate, peças de equipamento podem eatar espalhadas çor cjuilôme 
troa de galerias, e embora todus e9tejam exaustos, ê essencial que ninguém va para 
casa antes que todo o equipamento seja recolhido, colocsdo numa area para devolução,, 
e uma crítica seja feita»

Um dos estágios mais negligenciados num resgate é o final - a crítica. Isto S geraJL 
mente devido a estarem os participantes cansados ao ponto da confusão mental, ansio 
sos apenas por voltarem para casa a tornarem um banho quente e cair na cama»

A crítica deve ser feita enquanto staffj líderes de equipes e demais socorristas es 
tão ainda juntos, e enquanto todos os vários incidentes estão ainda frescos na memo 
ria. Apenas então - e apenas por um breve lapso de tempo - podem todos construir um 
retrato ds corpo inteiro do que foi a operação, incluindo incidentes que os outras 
não perceberam, alguns quase trágicos, outros muito cômicos.

A crítica s um processo de educação que fornece uma visão iniyualável sobre os pro
cedimentos ao correr de um resgate, e ajuda a evitar em ocasião futura, a re-ocor- 
rência daqueles pequenos problemas dos quais as pessoas logo esquecem e muitos nem 
chegam a perceber. Não é preciso envergonhar-se de ser atingido pela crítica, nem 
furtar-se a comentários críticos a respeito das atitudes de outros, e da meama for
ma, num clima de bom humor e muita^franqueza, permitir-se oferecer aos outros uma 
auto-crítica a respeito de suas próprias falhas e problemas sentidos para adaptar- 
se an papel que lhe foi atribuída. IMum clima de camaradagem e mesmo de auto~gozação 
a critica pode ser a melhor^hora para aprender^ ou para transmitir a outros, deta 
lhB3 importantes qua êlas não aprenderiam, a nao ser passando pela meama situação, 
a l e 3  próprios»

A tarefa final do Coordenador é redigir^um relatório. Isto deve ser feito logo apôs 
o resgate, enquanto os detalhes ainda são lembrados, Nota3 exatas em ordem cronoló
gica, na forma de um diário extraído d03 registros feitos, são extremamente úteis 
nesta hora»

Busca em Cavernas.

Para aqueles caverniatas^treinadoa em resgate e acostumados b o s desafios concretos 
da evacuaçao, aa ambivalencias e incertezas apresentadas em buscas em cavernas podem 
ser particularmente frustrantes, Não só não ae tem idéia da situação em que se encon



tra a objeto da busca, como também rnuita3 vêzes não se sabe^ao certo 3e e3ta peaaoa 
ou pessoas estão de fato na caverna. Uma operação de busca e (mesmo maia que um res
gate) uma experiência mental, cama desvendar um mistério - jogo reçleta de pistas, 
perfis de vítimas, interrogatórios, investigações, estratégias e táticas.

De importância fundamental é coletar aa informações disponíveis a respeita da vítima, 
antes meamo de sair de casa. tia está realmente desaparecida ou simplesmente atrasa
da ? Ela tem alguma história de se envolver em exploração de cavernas, ou algum in
teresse recente em visitar alguma caverna? Tem equipamento e bom senao^auficientes 
para sair por conta própria? Pode ter ido para algum outro lugar que nãn para casa, 
após ter deixado a caverna ?

tie ainda existe alguma üúvlda, investigue por telefone, tentando descobrir de alguém 
na área da caverna, se o carru desta peaaoa desaparecida por acaso se encontra par 
uli,, A polícia lucal também pode ajudar nestes caaos. Interrogue a família da pessoa 
e/ou seus amigas, cavernistas ou nao,

Uma vez na caverna, o esforço imediata deve ser o de confinar a área, assegurando-se 
ae que êle ou ela não saia da área despercebido, abrigando assim a aumentar a area 
de busca em potencial além da capacidade do pessoal disponível. A técnica primária 
para isto é confinar aa saídas, colocando alguém em catía saída de uma caverna cam 
muitas bocas, ou em todas as entradas conhecidas de cavernas numa determinada região, 
e mesmo lá dentro colocando observadores em todas a3 junções criticas das galerias.

£ óbvio que um mapa preciso e o mais exato possível da caverna é extremamente útil - 
ou um croquÍ3 das m a i 3  minuciosas, feito por alguém que conheça a caverna muito bem. 
í essencial ter à mão este alguém tarnbem.

Um retrata das gostas e habilidades da pes3oa ou pessoas procuradas, pode também for 
necer algumas pistas. Se se trata de estranhos aa espurte9 cavernistas de lanterna 
de mão, suas luzes padem ter se acabada e êles podem estar retidos na escuridão. Se
eles estavam apenas turistando, as chances são de que possam ser encontrados nas ga
lerias principais ou a caminho de algum ponto notável ou atração especial, pela qual 
a caverna seja famasa. Já se o abjeto da busca é algum cavernista experiente e capaz, 
e está realmente bastante atrasado, as chances se complicam um pouca. Por um lada, 
infelizmente cavernistas experientes e capazes têm ums chance muito grande de esta
rem retidos em pontos fare do normal - passagens laterais^ galerias inexploradas, 
forçando algum limite de exploração... Por outro lado, ha felizmente também maior 
chance de que êles passam ter contado seus planoa a alguêm9 ou de estarem explorando 
num grupo de três ou quatro, de moda que algum dêles possa ter podido sair para bus
car socorro. Cavernistas ativos podem ser conhecidas por sua especial preferência
por certos tipos definidos de passagens: trechos baixos enlameadas e nojentas, se
ções molhadas que podem inundar, escaladas de arrepiar.».

Há alguma coisa na natureza desta caverna que tende a fazer as pessoas se perderem? 
Galerias de aspecto semelhante, onde as pessoas 3e confundem, tomando geralmente a 
passagem errada; ou uma saída muitc obscura, escandida por baixo de uma pedra 7 Tais 
detalhes finos muitas vêzes não estão devidamente enfatizadas nas mapas, mas serão 
mencionadas ^or quem conhece a caverna muito bem e está familiarizada com tadas es
tas dicas. Nao ignore igualmente a possibilidade de lugares perigosos coma abismos e 
garrafões onde as pessoas possam ter caída, escaladas ou paredes onde passam estar 
penduradass ou passagens baixas que padem estar bloqueadas pela água.

Delimitada uma área provável de busca, equipes são mandadas para lá através da via 
usada com maior probabilidade pela turma perdida, e voltando por ratas secundarias. 
Outra conduta alternativa (ou adicional) é usar equipes de busca para revistar as ya 
lerias, começando pelas mais prováveis e prosseguindo até as menos prováveis. Estas 
equipes de varredura devem fazer barulho, gritando ou soprando apitos, e alternando 
com intervalas de silêncio para permitir que os procurados respondam. Êles devem ter 
em mente porem que o som em cavernas se propaga somente a distâncias curtasf e se a- 
Dafa ou distorce com facilidade. A equipe perdida pode ter se refugiado atras de u- 
mas pedras para ae proteger de alguma briaap barreira que também pode mascarar as 
sons. Inconsciência, hipotermia grave ou exaustão, e até meamo a possibilidade de ea 
tarem dormindo poda também impedir que respondam.

0 Coordenador deve marcar em seu mapa as áreas de maior ou menor probabilidade, bem 
c o m o  as áreas que já foram inveatigada3 - e que êle não deve cuntudo descartar total, 
mente, pois uma pessoa perambulando, e que pode não ter sida estritamente confinada
ou que escapou ã "varredura", pode ser encontrada de repente a vaguear em ársaa iá 
investigadas.

-^ada busca e diierante, dependendo de quem esta sendo procurado e da caverna pue po
de variar de uma galeria continua e sem bifurcações a um emaranhada longo e complexo.



C0 M UN1CAÇ0 ES
Um sistema eficiente pode fazer a diferença entre uma operação de resgate bem sucedi, 
da e uma seqüência de esforços incoordenados, Comunicações a curta distância depen
dem da voz, mas se o barulho (de uma cachoeira p/ ex) torna a fala ininteligível, de 
sinais de mão ou de um código de apitos, ilustrados ao final do capítula. Além do ul 
cance da voz, a maior parte dos resgates depende de telefones ou rádios. Socorristas 
indo e voltando com mensagens consomem muito tempo e criam um tráfego e confusão ex 
tras, Três aspectos maiores compõem êste capítulo: a coordenação das comunicações, o 
uso de telefones com cabo, e radios.

Coordenação daa Comunicações.

Mobilização - Antes de se poder convocar socorristas a prestar auxílio^ êles têm que 
estar registrados de alguma forma. Esta é a primeira fase da comunicação, assumindo 
que as espelea-sacarristas são parte de, e coordenadas por um espeleogrupa local fi
liado â Cí\!RC. Êste grupo pode ter uma organização muito coesa, ou ser um grupa de ca 
vernistas que apenas vagamente pode ser chamado de espeleo-clube.

Para mobilizá-las o Coordenador local precisa ter uma li3ta atualizada dos socorris- 
tas em potencial, incluindo vários números de telefone para chamada (residencial, da 
escola, do trabalha), bem como informação a respeito do equipamento disponível e das 
aptidões e conhecimento técnico de cada um, Ista permite ao coordenador escolher os 
mai3 adequados para a operação, se só são necessárias alguns, Êste tipo de arquivo 
funciona tanta cam pequenas grupos, como com grupos cabrindo uma larga área e compre 
endendo centenas üe socorristas - sendo então as dadas impressas em fichas especiais, 
de consulta rápida,

A eficiência na mobilização vai depender em yrande parte de como o avisa é acionado»
A figura abaixo ilustra uma árvore de chamada» Cada pessoa se encarrega.de chamar a- 
penas outras duas, o que na aparência faz o sistema parecer muita eficiente.

Mas considere o que acontece à eficiência do sistema, se p/ ex„ os cavernistas C, 
e B estiverem fora e não puderem ser chamado3» Ü sistema cai por terra. Êste ê um 
problema muito real já que a maior parte dos socorristas mais ativos são também ca
vernistas fanáticas au excursionistas ativos. Um outro problema menos evidente á que 
os cavernistas na fileira de baixo estão recebendo a mensagem (e a história) inter
pretada por três outros intermediários, depois do aviso ao coordenador» Uma mensagem 
perde parte de sua clareza/exatidão cada vez cjue é passada adiante, de boca em boca, 
0 que êste sistema ganha em velocidade sle praticamente perde em exatidão; êle funci 
ona bem apenas dentro de um grupo fechado e altamente experiente,

A figura abaixo mostra agora outro sistema no qual uma pessoa, designada como coor
denador, é responsável por todo3 oa chamados para reunir o grupo0 Embora êste 3iate 
ma impeça a alteração da informação de nível a nível, êle s demaBiado lento. Leva 
pelo menos dois a quatro minutos para chamar cada um e transmitir um mínimo de in 
formação. U sistema ê bom apenas se o coordenador fica em casa, disponível para cho 
mada3 de volta.
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ü sistema Final, representada acima, reune aspectos de ambos os sistemas. U número de 
níveis envolvidos e o de ligações que um coordenador tem que fazer, foram ambos redu
zidos. üa assistentes do Coox'denador local, A, B,_e C, fazem cada um U a 5 ligações»
Se um destes coordenadores-assistentes, p/sx, C não ê localizado, e chamado o aeguin 
te na chave, no casa L, que se encarrega de chamar M, N, e 0.

Êste sistema é mais eficiente do que o anterior, quando 20 socorristas ou mais preci 
sair* ser chamados a partir de um único coordenador, êle pode ser adaptado para um sis 
tema de alerta regional, ou mobilizando socorristas de um Estado inteiro, através de

* tantos coordenadores-assistentes quant03 forem necessários - para começar, um coorde
nador local em cada espeleo-grupo.

O  0 sistema ideal deveria realmente exigir do Coordenador apenas um único chamado (p/ex.
através de bips com a mesma frequência). A mensagem seria formulada apenas uma vez e
cadu socorrista a ouviria diretamente do coordenador local» Infelizmente acabe sendo
impraticável por razões econômicas e técnicas. Nenhum sistema é perfeito para todos 
os grupos de espeleosocorra. Cada grupo teria de testar e aperfeiçoar (e modificar ou 
atualizar de acorda com as alterações na disponibilidade de seus membros) seu proprio 
sistema de chamada.

Agora, uma palavra a respeito do coordenador local. A experiência mostra que 03 melhu 
res sistemas de alerta dependem de um coordenador prê-escolhido. A esta pessoa (que 
pode ser sempre um outro, à medida que passem os meses e anos - desde que quaisquer 
modificações sejam aempre atualizadas à CNRC) cabe a responsabilidade de informar e 
despachar o grupo» Êste coordenador local atua como contata para o Coordenador Regio
nal da CNRC (e até rnesmo para o Coordenador Nacional da CNRC). Num grende resgate, o 
coordenador pode delegar esta tarefa a um Chefe de Pessoal (já que como coordenador, 
êle tem também outras tarefas importantes a desempenhar ao mesmo tempo), e o Chefe de 
Pessoal por sua vez, pode ae necessário, escolher um encarregado daa chamadas»

Ocasionalmente o coordenador não conseguirá contactar por telefone um membro da equi
pa, por estar ocupado o seu telefone. Se isto acontece par mais de cinco ou dez minu
tos o coordenador pode pedir à telefonista para entrar na ligação, informando I tele
fonista que esta interrupção ou intrusão é necessária devido a "uma emergência em res 
gate em caverna, envolvendo uma condição de vida-ou-morte", e que se a telefonista 
não tem autorização para fazê-lo, deve-se pedir u ela para consultar ou par na linha 
um supervisor, imediatamente. A telefonista entrará na ligação sob tais condiçoe3 -
- isto se o equipamento telefônico local o permite. Em algumas localidades, a equipa
mento disponível não o permite,
Não hesite em usar tal recurso quando contactando as pessoas para o alerta ou avisa 
inicial, d u quando estiver reunindo forças para uma operação - mas não abuse do privi 
légio»

Comunicações na área do rtesgate.

Ab comunicações no local envolvem os três seguintes sistemass

a) Comunicações com o interior da gruta, consistindo de um circuito de telefone com 
um caba correndo da entrada a um ponto o mais prúximo da vítima»

b) Comunicações à base de apoio, podendo consistir tanto de um circuito telefônico ço 
mo de um par de walkie-talkies abertos continuamente na recepção, unindo a base de 
operações/'entrada com a base de apoio (isto é, a área onde se acumulam as reser
vas de pessoal e equipamento).

c) Comunicações externas, com o resta do mundo, gue podem variar de um telefone comer 
ciai comum instalada na area da caverna ou proximo a ela, a um aparelho de rádia-

* amador ou V/HF, instalados na base de operações.
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üêatea trêo siatemaa, o primeira é o maia crítico. A montagem de um aiatema telefôni
ca com u interior ds gruta deve aer conaiderada prioridade, ficando em aegundo plano 
apenaa para a tarefa de levar o primeiro atendimento médico â vítima. Eata linha tel£ 
fônica é que acionará a envio de mio de obra e suprimentos, e fornecerá comunicação 
direta entre o para-médico chefe junto à vítima, e u médico à boca da gruta. Êate trá 
fegu de mensagens médicas pude significar a diferença entre um resgate (de um compa
nheiro vivo) e a mera remoção de um corpo.

de. u

a.
_ a

Até se conseguir montar este circuito, aa comunicações devem ser mantidas por mensa
geiros, corn mensagens escritas» ESCRITAS. iMão se fie na memória doa mensageiros.

uá as comunicações entre a entrada da gruta (base de operações) e a base de apoia, 
podem tanta ser estabelecidas por cabo telefônico, como por pequenos rádios. Se por 
telefone, êate telefone não deveria fazer parte do mesmo circuita usada para □ interim 
or da gruta. Em condições ideais, pode-se fazer o telefone de entrada servir a ambos 
os circuitos, através de uma chave aeletora» l\la maioria dos casoa porém, se há apare, 
lhos suficientes, o melhor ê estabelecer dois circuitos diferentes, um para dentro e 
outro para a base de apoio, üs fios dêate segunda circuito devem ser penduradoa nas 
árvores ou seguir cercas, Se êles precisarem atravessar uma trilha, pendure-os bem a]L 
to (a pelo menos Ü,5 ou 3 metros de altura) ou enterre-os a 10 ou 15 cm para evitar 
que as pessoas tropecem neles. Êste segunda circuito é usado para controle do local e 
coordenação de equipamento e pessoal, permitindo o acúmulo de recurBas longe da entra 
da ou da base rie operações, se fôr melhor assim.

i f

de. Af-oio Base. « Ĉ -r>VJÇQ«̂ ^

Em algun9 resgates pode ser que este circuito não seja necessário; êle será mais um 
estorvo que uma ajuda, se esta base de apoio e muito próxima à entrada da gruta ou ba 
se de operações; ou se não há necessidade de reservar uma área para tal, muito longe; 
ou se é pequeno a número de socorristas par ali. Om uso secundário é coma ligação en
tre a base de operações e o telefone ou rádia ao mundo exterior» £ de qualquer moda 
a ela de comunicações menos importantBj e na maioria das casos pode ser mantido tão 
bem quanto, apenas com mensageiros a pe.

0 terceiro elo liga a área do restate (caverna, base de operações, base de apoio) ao 
mundo exterior, ou seja aa Comissário (Macional da CNRC, ao encarregado de mobilizar 
outros clubes e equipes de espelao-resgates ou enfim a outras reservas de recursos. 
Devido às distâncias maiores envolvidas^ o circuito de chamada geralmente consiste de 
um telefone comercial comum, ou de um radio-amador ou rádio CB (faixa do cidadão l/HF) 
Se o ela é estabelecido através de telefone, geralmente haverá necessidade de uma co
municação entra o local de resgate e o telefone mais. próximo - geralmente através de 
rádio» ̂ Se fôr necessário usar telefones particulares^, tome o cuidado ds não abusar do 
privilégio. Não faça chamadas a longa distância, a nao ser que o proprietário tenha 
dado sua permissão expressa, e compreenda inteiramente a magnitude do custo envolvido. 
Se a comunicação com a base da operações puder ser mantida por rádio, pode até ser me 
lhor mesmo usar o telefone (ou o rádia) de alguma estação de bombeiras, delegacia de 
polícia, ou quartel do exército»
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Mantenha a área de comunicações livra de gente não envolvida diretamente com comunica 
ções ou com a Coordenação do resgate» Isto inclui também a maioria dos socorristas^ 
que podem se limitai1 à base de apoio, ̂ nta3 especialmente a imprensa e familiares, es
tes últimos não devem poder escutar rádios, conversas ao telefone ou discussões entre 
os socorristas.

Uesmobilização e Abortamento.

Ü aspecto das comunicações ao qual é dada a menor atenção, é provavelmente aquele de 
dispensar a ajuda daa pessoas e cancelar equipes já a caminho, dirigindo-se para o lu 
cal do resgate»

Uuando o Coordenador ou Chefe de Pessoal ou Encarregado da Mobilização despacham um 
grupo, devem instruir o líder para comunicar-se de volta com o telefone de chamada, a 
cada hora durante a viagem, para confirmar se ainda são necessários» Assim, nenhum 
grupo continuará sua viagem por mais de uma hora depois de encerradas a3 operações, 
lato deve ser Firmemente incutido nos grupos c.iamados, enfatizando que esta chamada 
deve ser feita mesmo que o líder a considere desnecessária. 3a houve casos am que gru, 
poa continuaram viajando para a caverna por horas^ quando o resgate ae encerrou uma 
hora depois de chamados - uma perda de tempo que e 3empre dobrada, quando se conside
ra o tempo udicionul de volta.

Lembre-se também de notificar todos oa grupos em alerta (mas ainda não despachados pa, 
ra o resgate) assim que o Coordenador estabeleceu definitivamente que êles não serão 
mais necessários.

Enquanto isto ocorre fora da caverna, dentro da gruta o pessoal estará se retirando e 
recolhendo tudo o equipamento - com eficiência e em ardem^ e não numa estabanada cor 
rida rumo à saida. A última pessoa a deixar cada área - ja imediatamente atras da ma
ca ou logo depois do pessoal desmontando oa sistemas de evacuação - é o encarr?gado 
das comunicações, isto é, a pessoa ao telefone. Ela deve manter aoerta a linhí^ ou po
der refazer o contata com a superfície em segundos, de modo a poder manter o Posto de
Entrada ou base de üperações informados da cada fase da retirada. A retirada deve co
meçar obviamente pelo telefona mais distante, colocado mais profundamente dentro da 
caverna, e progredir por todos os outros colocados no trajeto para a saída. Cada tel£ 
fone deve ser desligado apenas com a permissão do Posto de Entrada.

Depois que todo o pessoal e equipamento saíram da gruta, é desmontado o elo com a ba 
ae de apoio. Uuando úôda a operação e comunicações são encerrados, o Coordenador faz 
uma última ligação, ao Coordenador Regional da CNRC, informando que a operação termi
nou. Esta chamada final encerra o resgate»

Cada espeleo-grupo envolvida ueve informar ao Coordenador, à medida que deixam o la 
cal. 0 próprio transporte de volta, eventuais caronas e quebra-galhos podem ser coor
denados ou arranjados nesta hora ou mesmo antes.

Embora a chamada final encerre o resgate, não acaba aí o trabalho da equipe de Comuni 
caçoes. Todos os rádios e telefones devem ser adequadamente limpos e checados após ca 
da resgate, hs palavras críticas aqui Bao "todos" e "cada". 3e isto não é feito (ain
da que já^de volta à cidade ou ao clube), o grupo pode acabar tendo rádios e telefo
nes que não funcionam da próxima vez que forem necessários. Cuidados pós-resgate in 
cluem lavar e secar todos os aparelhos e fios, e retirar as baterias para que não se 
oxidem e desencadeiem corrosão dos terminais. "Tome conta do seu equipamento e êle cu
idara de você." □ fim de um resgate é também a preparação já para o próximo.

Comunicações por Telefone.

Telefones de campo são essenciais para a maior parte dos resgates em caverna. Ê impra 
ticavel conduzir uma operação maior com mensageiros ou estafetas - a não ser que seja 
muito curta a distância. Radios não funcionam convenientemente debaixo da terra, e os 
"radios de caverna" ainda não fizeram sua aparição no cenário espeleológico brasilei
ro. lato nos obriga a usar telefones militares ou outros telefones de campo para a co 
nexão por fio.

Telefones de sistemas diferentes (a bateria central, ou cada um com sua própria bate
ria) devem ser testados na boca da caverna antes de serem mandados para dentro, para 
ver se se compatibilizam quando montados ao longo do mesmo cabo telefônico.

Cabos teléfahicos - ü fio telefônica militar ê mais iarte e melhor que as fios acha
dos no comércio. Infelizmente também é muita mais difícil de obter. D cabo militar é 
um cabo isolado e multi-filamentado, que aguentará muitos resgates. Ja as obtidos co
mercialmente consistem geralmente de dois cabos isolados, facilmente descascadas, e



que acabarão suportando pouco uao,

03 cabos devem aer e3tendid03 de mndo que permaneçam fora do caminhatanta quanta pos 
slvel, tanto para proteyê-loa de quebras e abrasão, como para que não atrapalhem a m£ 
vimentação d03 socorristas, Êles podem ser facilmente enfiados naa fendas ao longo 
das paredes ou no chão das galerias. Muitas vizes os fios podem ser desenrolados ao 
longo de passagens alternativas, mais baixas ou mais difíceis mas mais curtas, verda
deiros atalhos em relação às passagens mais fáceis e mais movimentadas, pelas quais 
socorristas e macas irão passar. Num poço, os cabos devem ser lançados do outro lado, 
tão longe quanto possível das curdas e polias, paru garantir que não sejam quebrados 
pelos socorristas, ou arrastados pela maca ao subir. Se por qualquer razão os fias 
têm que cruzar de um lado ao outro de uma pa3sagem, devem ser enterrados, ou suspen
sos. Se um cabo tem que ser instalado através de urna passagem, onde 03 socorristas 
possam atropelá-lo, sinalize sua presença pendurando no cabo fitas reflexivas bem vî  
síveis. 0 fio não deve ser amarrado a formações e espeleotemas„ mas enrolado em pe
dras ou preso a blocos de lama se fôr preciso realmente ancorá-lo. A medida que as o- 
peraçõe3 de evacuação progridem rumo à saída, sera necessário ir montando novos pos
tos telefônicos - isto se por sua importância topográfica êstes postas ja não foram 
instalados de cara. ívlêste caso, êste trabalho será muito mais fácil se a equipe desen 
ralando o fio, já deixou algumas voltas de cabo disponível e à mão, tanto na base co 
mo no tôpo de cada lance vertical, bem como em cada extremidade de galerias apertadas 
estreitas ou longas, üe modo geral, não seja econômico nem estique demais o cabo, dei^ 
xando-o acessível em todos os bons locai3 para um telefone.

For serein tão importantes as comunicações, certos grupos preferem mandar um telefone^ 
e o cabo para dentro logo atrás da primeira equipe, ae a localização da vítima ja e 
conhecida, ou logo que a vítima seja localizada, ü cabo é apenas desenrolado de peque, 
nos tambores, arrastados pelo líder que está se movendo tão rapido quanto possa. Uu. 
tros socorristas o seguem para dispor com mais cuidado o cabo, e ancora-lo se preciso 
Mais tarde, postos telefônicos adicionais são acrescentados em pontos críticos entre 
a vítima e a entrada. Se esta técnica é usada, a pessoa desenrolando os carreteis d£ 
ve lembrar-se de deixar suficiente folga no cabo, de modo que êle possa ser enfiado 
nas paredes, enterrado, e disposto frouxamente pelo melhor trajeto ao longo da galeri. 
a, e que postos intermediários possam ser depois acopladas a êle cam facilidade.

Se a distância ê longa, muitos rôlos ou tambores de fio acabam Bendo desenrolados, Li
ma conexão forte, resistente aos impactos, diminuirá problemas futuros, por isto e 
conveniente não "economizar" tempo instalando-as.

1 laLmainl a. d o

Instalando os telefones.

Telefones que estão sendo transportados para dentro ou para fora da gruta devem estar 
acondicionados em suas caixas ou estojos apropriados. Isto previne danos ao telefone, 
e evita retardos preciosos em substituí-lo. Cis telefones devem ser tratados com cuida 
do e mesma cam carinho, Embora telefones de campo tenham sido desenhados e construí
dos para aguentar condições duras, êles não foram desenvolvidos tendo em mente seu u~ 
so em caverna, £ melhor carregar pessoalmente os telefones abismo abaixo, na mochila,, 
às 3uas próprias costas, em vez de simplesmente baixá-los na ponta de uma carda0 £ ab. 
solutamente indesculpável deixar cair ou jogar (l) um telefone, Um aparelho que é que 
brado no caminha não vai ajudar no resgate, e a perda du telefona pode mesmo causar 
demoras de vulto. Procure manter sêco o telefone: existem alguns estojos balados para 
serem impermeáveis, mas todo cavernista sabe que "à prova d'agua" nao 3ignifica “à 
prova d'agua em cavernas".

Conectar um telefone de campa é mais simples mesmo que usá-lo adequadamente. □ cabo 
consiste na verdade de dois fios, cada um envolto em plástico, quer seja mono ou mui™ 
tifilamentar, ou com filamentos paralelos, torcidos ou trançados. Cada telefone tem 
dois terminais, Tudo o que se tem a fazer é conectar um fio a cada terminalo Isto não 
e problema para telefones nas extremidades do caba, mas geralment^bcaba sendo nacassá 
rio conectar telefones tambem no meio do cabo, Não corte o cabo, mas remova uma peque 
na seção (2 a 3 cm) da capa de cada fio, mantendo uin intervalo de 3 a 6 cm entre as 
seções desencapadas de um e outro fio. Isto vai permitir canexão apropriada, mantendo 
contínuo o circuita até os telefones terminais, e oferecendo proteção a curta-circui- 
tos entre um fio e autra.
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Agora dobre o fio em U e engate-o pur debaixo do parafuso como em (a) ou torça-o e en 
fie-o sob o botão de pressão como em (b), dependendo do tipo de terminal. Uma vez co
nectados os fios, êles devem ser de alguma forma ancorados ao telefone, deixando uma 
folga tranqüila entre os terminais e o ponto de ancoragem - o que vai impedir o fio 
de ser arrancado, se alguem puxa ou tropeça nos fios.

Cada pôsto deve ter um nome único, facilmente identificável, e relacionado à sua loc£ 
lização topográfica, um nome geralmente designauu pelo cnefe de comunicações.

Conduta ao telefone.

f\ião há coisa mais frustrante do que tentar fazer passar uma mensagem pedindo por urn 
equipamento especializado, enquanto doÍ3 outros postos telefônicos estão ocupados dis
cutindo o lanche qua a turma de fora vai começar a mandar para as equipes dentro da 
caverna. Problemas dêste tipo podem ser evitados cum certo bom senao e certa dose de 
disciplina em relação ao que é dito através dos telefones. Embora o papo entre caver- 
nistas tenda a ser informal, é bom enfatizar veementemente que ao telefone tôdas as 
mensagens sejam transmitidas e recebidas em tom formal, a não 3er 03 exceções mais 
simples, espontâneas, e raras. A seriedade formal ao telefone não e difícil de apren 
der (e de se auto-impor quando se está trabalhando ao fone) e favorece uma menor chan 
ce de erros ou confusão.

Técnicas ao falar - As técnicas para conversar ao telefone 3ao muito simples mas tam
bém muito críticas:
1. Mantenha o microfone 2 a 3 cm da boca, e fale diretamente para dentro dêle.
2. Fale em voz alta e clara, como conversando com alguem do outro lado da sala.

r »  r\ * 1 „ I , ________  "J . __ __ __ •» 1 _ 1 ~ ísussurre, nem grite» Ajuda um bocado, nao montar o aparelho proximo a locais
Nao 

como
rios barulhentos ou cachoeiras.

3. Fale um pouco mais lento que o normal. Pronuncie distintamente cada palavra isola
da. Isto facilita a que todo mundo no circuita entendo sua mensagem.
Quebre as palavras em sílabas para que sejam mais facilmente entenoidas.

5. Soletre palavras estranhas ou aquelas que provavelmente não serão entendidas. 0 al, 
fabeto fonético internacional ou algum similar pode ser facilmente aceito e enten
dido.

Disciplina na linha - Além de falar adequadamente, é importante manter uma disciplina
apropriada na linha., Sem ela, o tráfego de mensagens num circuito único dentro da ca
verna acaba virando uma algazarra. Disciplina na linha significa auto-disciplina. h 1- 
gumas regra3 de bom senso seguidas à risca farão a operação inteira desenrolar-se com 
maior facilidade e presteza:
1. Mantenha o bate-boce supérfluo fora do circuito. Elimine a verborragia. Se há algu 

ma coisa importante a ser dita, diqa-a concisamente e caia foya da linha.
Mão aperte o botão (se houver algum) a não ser para falar. HuidOB de fundo capta
dos por um telefone alheio ao papo podem mascarar um sinal já fraco, tornandc-o i-
ninteligível.

3. í\lão deixe o pôsto sem alguém tomando conta. Se fôr necessário afastar-se mesmo por 
um minuto^ou dois, informe ao Po3to de Entrada, e só deixe o telefone com o conhe
cimento deles.

Formato da mensagem - ü terceiro aspecto da conduta ao telefone ê o formato da mensa
gem. Cada transmissão deve incluir a identificação de ambos os postos, a mensagem prô 
priamente dita, e uma confirmação da estação receptora. 0 formato correto 5:
1. Diga o nome do posto que está sendo chamado.
2. De o nome da estação que e3ta chamando. Você pode preceder o nome com um ...aqui 5.
3. Espera por uma resposta da estação sendo chamada.
U» Transmita a mensagem clara e concisamente.
5. Espere que a estação receptora acuse o recebimento da mensagem, declarando o nome 

da estação seguida de "Entendida". Se a mensagem não é completamente entendida, a 
estação receptora deve solicitar do pÔ3to transmÍ33or a repeti ;Io. Se só uma parte 
da mensagem se perdeu, solicitar aquela parte com um "Repita tudo depois de ..ao."

A mensagem da página seguinte está desenvolvida seguindo o formata própria,
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Lance do 
Buracóide:

Entrada:
Buracóide:

Entrada:
Buracóide:

Entrada:
Buracóide:

Entrada:
Buracóide:

"Entrada, (aqui é) Buracóide."

"Aqui é a Entrada".
"Entrada, nÓ3 precisamos de quatro poiias e ........ (estática) ..„.a

"Repita tudo depois de Poiias."
"Eu repito tudo depois de poiias, e duas cordas de cinqüenta rnetros, e 
três blocantes no topo do Buracóide."
"Entrada, entendido."
"□ para-médico chefe pede uma sonda de Foley - eu soletro, Foca-Oscar-Lima- 
-Eco-Yanqui - sonda de Foley, na baae do lance de quarenta nietros." 
"Entrada, entendido*"
"Buracóide, desligo."

ü Posto de Entrada tambem podia ter repetido as mensagens para garantir que a mensa
gem inteira tenha sido entendida.

Mesmo quando todas 03 mensagens estejam sendo transmitidas com a disciplina apropria
da, ocasionalmente pode ser necessário interromper uma conversação. Uma maneira de fa 
zer isto é ordenando "Silêncio na linha". Todas as estações têm cjue interromper suas 
comunicações e desligar seus botõe3 (ficando só na escuta). 0 trafega prioritária 2 
passado então e as inenBagens normais continuam apenas depois que a mensagem prioritá
ria acabou.

ü pouco tempo que leva paro aprender estas condutas ao telefone será significantemen- 
te retribuído em tempo poupado para fazer passar as mensagens com exatidão. A conduta 
apropriada para transmissão e recepção é tão importante que se recomenda meamo fixar 
um resumo destas diretrizes a cada aparelho telefônica ou rádio.

Resolvendo problemas nos 3istemas telefônicos.

Pouco há o que fazer dentro de uma caverna, para reparar um telefone defeituoso, alêm 
de verificar as conexões ao aparelho, às baterias e seus terminais. Uma coisa qus po 
da ser feita, a sacudir 03 grânulos de carbono do microfone. A maior parte d03 micro 
fones usa microfones contendo grânulos de carbono para produzir a impulso elétrica 
que ê transmitido. Quando os grânulos se compactam ou aderem uns aos outros, o impul 
so torna-se fraco (ou seja, as outra3 estações não lhe escutam bem) mas os outros po 
dsm ser ouvidos claramente. Se isto acontecer, você pode bater o bocal do telefona na 
mão, na perna, ou com gentileza contra uma pedra» Se isto não melhorar o sinal* o te 
lef'one deve ser substituído e mandado para fora, para reparos* Mas^não faça isto en
quanto não fôr confirmada pelo Posto de Entrada, que seu pôsto está com a transmissão 
fraca, e enquanto não tiver limpo as conexões e examinado tudo para assegurar-se da 
que tudo esta bem conectado»

Mesmo quando os telefones estão funcionando bem, ê possível ter problemas na cavarna, 
davido ao fio quebrado, ou em "curto" (curto-circuito)» Uma quebra ou ruptura o muito 
mais facil de descobrir: todos 03 telefones de ura lado da interrupção eBtarão em con 
tato com o pôsto de Entrada, ao passo que os do outro lado da ruptura não conseguem 
fazer contato* Isto significa que deve ser checada apenas a seção entre a) o 
telefone com o qual se consegue falar e b) o primeiro telefone com o qual nao 
segue contato» Esta "quebra* cortará apenas parte doa telefones.

ultimo
se con

Qoebra.
ou

'TWtora.

Já um "curto" cortara todos os telefones* Isto significa que cada metro do fia terã 
que ser examinado, até que o "curto" seja descoberto. Um "curto" ocorre muitas vêzeo 
quando um pôsto telefônico s removido da linha ou desligado* Isto acontece na maioria 
dos casos, quando a equipe da re3gate começa a se retirar do fundo da gruta,, a tado 
o esquema começa a ser desmobilizado* 0 operador do telefone deve ser a última possoa
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a deixar cada área. Êle deve deixar a linha aberta para informar ac Pasto de Entrada» 
de cada fase da retirada. Quando o pôsto 5 finalmente desligado, com a permissão do 
Pôsto de Entrada, o operador deva isolar cada fio com fita isolante, para impedir que 
possam se tocar e entrar em ’’curto". l3to é essencial para evitar incapacitar todos 
os outros aparelhos na linha, ainda operando. Se o fio começa a ser recolhida â medi
da que a equipe recua, deve se tomar cuidado em impedir "curtos" à medida que ae enro 
la o fiOo A retirada dave começar obviamente pelo telefone colocado mais profundamen
te dentro da caverna,»

Resolvendo problemas â Superfície.

Ê muito difícil ocupar-se de grandes reparos internos nos telefones de campo6 durante 
e no local de um resgate» Isto não ê porem um problema tão aêrío como parece„ porque 
os fones parecem ter sido desenhados para não exigir virtualmente reparo algum dentro 
da caixa do aparelho. Os pontos de maiores reparos parecem ser 03 contatos de bateri 
as, e as do "gancho" do aparelho (isto e, o conjunto fone de ouvido - microfone).

Um kit de reparos deve aer acondicionado para cada conjunto de fio e telefones da com 
po„ Êste kit deve incluirs

Chave ds fenda Phillips (ponta em cruz). Lixa fininha.
Chave de fenda comum, de 15 cm» Fita isolante (vários rolos).
Faca curta Alicate de ponta fina.
Borracha dura ou lápis-borracha Sacoa plásticos»
Um "gancho" de telefone, aobrassalente.

Quando um telefone I mandado de volta para reparos, deve-se executar uma série de pe
quenas medidas, antes mesmo de tentar descobrir o problema. (Isto também deve ser feî  
to com todos os telefones estocados, pelo menos duas vazes por ano)e Limpe os conta
tos de bateria com uma lixa finíssimaB certificando-se de remover qualquer vestígio 
de corrosão d u  oxido» Então pegue o gancha, abra as caixas de microfone e fone da ou»

' vido, e limpe também seus contatos com uma borracha dura - isto inclui tanto os conta 
tos d03 elementos, como os da gancho. Desaperte e limpe no aparelha, 03 tarminais dos 
fios do gancho, antes de apert3-los novamente. Por ultimo, Instale baterias novas ano
tes de testar o telefone»

Uma vez completado tudo isto, a maior parta dos problemas já terá sido resolvida. Tes 
te porom os aparelhos antes de conectá-los a qualquer fio. IMos aparelhos^com tecla pa 
ra falar, quando você falar ao telefone apertando a tecla, ouvirá sua propria voz no 
fone de ouvido, êste sinal Indica que a tecla, bateria, cabo, microfone,, fone de ouvi 
do, Indutores, e a maior parta da fiação interna estão funcionando» Se este sinal es
tá ausente (ou se o telefone não possui tal tecla) ê preciso outro telefone (funcio
nando) conectado por um cabo de dais metros ao telefone em questão, para testá-lo»

Estoque e manutenção»

Cada grupo de resgate em caverna deveria manter de 3 a 6 telefones de campo e algumas 
csntenas de metros de fio estocadas e sempre prontas junto com o resto do material da 
resgate* êste equipamento pode ser mantido na área das cavernas (em vez de na sede^do 
clube ou grupo de resgate), de modo a conseguir mobilizá-lo (no casa das comunicações, 
os telefones) tão rápido quanto possível. Cada grupo de resgate terâ de estimar aa 
quantidades de aparelhas e fio necessárias, levando em conta as necessidades de resga 
tes anteriores e o tamanho das cavernas onde geralmente serão usados.

Como pouca coisa pode ser feita no local de um resgate para reparar aparelhos com de 
feitos, êles merecem muito cuidado entre um resgate e outro.^Os aparelhos devera^ ser 
limpos apos cada uso, já preparando-os para a próxima operação. Os aparelhos nao 
vem nunca ser guardados com as baterias instaladas, pois vazamentos que pa33am ccor** 
rer„ vão danificá-los seriamente. Embora terminais corroídos possam ser limpos ou tro 
cados, quando um telefone é necessário, êle é necessário ali e agora, e precisa funcl 
onar adequadamente. Cada aparelho deve porém ter, estocadas com êle;, um pacote de ba 
terias novas, com os terminais protegidos para impedir que um "curto" as descarregue,
- e um pedacinho de lixa fina, usada para limpar terminais do fone e das baterias, 
pronta para uso, presa ao aparelho por uma tira de fita adesiva (o lado áspero volta
do para o aparelho)„

0 kit da reparos descrito também deve ficar estocado com 03 aparelhas; êle deve inclu 
ir varios rolos de fita isolante, já que cada operador em caverna deve possuir fita ¥  
faca (um pequeno canivete basta). A fita isolante será usada para cobrir ãreas desen- 
capadas do fio, quando o aparelho fôr desconectado, evitando os !’curt os".

Os elementos do "gancho" podem ser mantidos secos de duas maneiras; envolvendo-os em 
um saco plástico, que tende porém a s e rasgar sob condições de caverna. Ou removendo 
as tampas perfuradas e cobrindo tanto o microfone como o fone de ouvido com um plást.1
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co fino - a que protege o plástico, enquanto que o plástico mantem os elementos secos» 
0 plástico vai enfraquecer o sinal muito de leve, mas mantem o aparelho funcionando 
por muito mais tempo que um aparelho desprotegida.

Comunicações par rádio.

□ espectro das frequências de rádio disponíveis para coordenação de resgates cobre HF
- High Frequency, VHF - Very High Frequency e UHF - Ultra High Frequency» Cada banda 
tem certas vantagens e desvantagens. Todas^esta3 frequências estão sujeitas ao contro 
le pelo Ministério daa Comunicações,, através do DEIMTEL - Departamento Nacional de Te
lecomunicações .

Frequênciaa»

HF nao aquelas frequências de 3 a 25 MHz ou seja, operando na faixa de 100 a 12 me» 
tros, e têm um grande alcance. São as faixas mais usadas pelos rádio-amadores^ exi
gindo seu usa, uma licença de PY« Infelizmente, embora patentes tais rádios sao qua 
se sempre fixos, necessitando do uso de grandes antenas, de coordenação com outrcs 
rãdio-amadores ou com associações destes como a LABRE.

VHF são as frequências de 25 a 300 MHz ou seja, operando doa 12 a 1 metros,, e seu al 
cance á por isso moderado. £ nesta faixa que se encontram 03 rádios CS ou Faixa do 
Cidadão, operando nos 11 metros, com alcance máxima de 30 km (em condições especiais 
até 60 km) ou, já com antenas especiais e valendo-se da reflexão atmasférica, de ^00 
km em diante. Para operar um CB você precisa de uma licença de PX, mera inscrição no 
Dentel0 que não exige para isto maiores conhecimentos de rádio-camunicaçoesa Esta 
banda tem algumas frequências destinadas a uso especial em comunicações de emergênci 
13» Ria faixa doa CB p/ex. o canal 9 é reservado à polícia e serviços de emergência e 
o canal. 19 ê restrito a comunicações em rodovias - valendo ambas para todo o territó 
rio nacional. As comunicações em VHF são característicamente em linha reta. Isto nao 
significa que você precise ver a outra unidade, mas que obstáculos maiores como mor
ros, vão obstruir as comunicações. Com estas frequências em geral serã preciso rscar 
rer a um repetidor ou "ponte" para pular por cima dos obstáculos.

Êste problema torna-se ainda mais pronunciado com as UHF de íf00 a 500 MHz. Mesmo edi_ 
fícios e veículos podem interromper comunicações ne3ta banda, que exige para uma boa 
transmissão-recepçio, um posicionamento cuidadosa das estaçõe3.

Não importa que frequência seja uBada, a maioria dos aparelhos de rádio ê muito simi
lar» Radios portáteis geralmente têm dois controles: volume, e "squelch"
0 volume deve ser ajustado para ouvir confortavelmente a sinal recebido «* nem maÍ3p 
nem menos» 0 "squelch" deve ser ajustado quando nenhum einal esta sendD recebido, gi 
rando o botão até que o rádio silencie - nem um pouco maio» 0 rádio nna deve contlnu- 
ar a produzir ruído, pois isto ga3ta rápidamente as baterias» Se por outro lados o bo 
toa da "sguelch" é ajustado muito além do ponto de silêncio, a sensibilidade da rádio 
(â recepção de algum sinal) fica diminuída»' Â medida que as baterias enfraquecem,, o 
botao de "squelch" pode ter que ser reajustado, e quando as baterias estão prSticamen 
te acabadas, é praticamente impossível silenciar a estática do rádio»

Operaçao.

z o n a  
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Algumas unidades também terão um seletor para frequencies. Assegure-se de que êste ba 
tão se encontra na posição correta para a frequência que se deseja usara Para^reduzir 
a confusão na3 operações, ê melhor modular durante toda a o p e r a ç a D  numa frequência e- 
penas, pré-fixada, do que mudar da uma frequência a outra para diferentes propósitos»

Baterias»

0 item menos observado, ou mais subestimado e esquecido, é a seleção apropriada de ba 
terias. A não ser que o rádio disponha de uma bateria recarregável própria, instais 
sempre baterias alcalinas. A vida útil extra, durante operações de resgate, compensa 
bem o custo mais alto»

Antenas.

Ha U tipos básicos de antenas geralmente instaladas em aparelhos portáteis de rádio, 
mas a mais comum, e a única que mencionaremos, e a antena telescópica, do tipo mais 
encontrado na maioria dos Lüalkie-talkias CB. Esta antena oferece o maior alcance, mas 
e também a mais susceptível a danos. Ela precisa ser completamente esticada para a
transmissão, e para a melhor recepção, o que a torna alvo fácil de galhos, ou da ser
quebrada ao fechar-se a porta do carro. £ uma boa idéia amarrar uma fita de pano à
ponta da antena, para lembrar sempre ao operador do comprimento desta.

Estucagem e Cuidados.

Coloque uma etiqueta em todos 03 rádioa, de modo a deixar bem clara a frequência na 
qual operam. Guarde-os cam ag antenas recolhidas, em sacos plásticos, junto com alguns 
elásticos que serão usados para fechar d  saco com a antena de fora, se se tiver que 
usá-los sob chuva ou em condições molhadas. Junte ao rádio, baterias suficientes para 
que pos3a funcionar continuamente por 2<* horas. Mantenha os terminais das baterias co 
bertos para evitar que se descarreguem antes de serem usadas» 8aterias recarregáveis 
devem ser mantidas carregadas o tempo todo: alguns carregadores têm um dispositivo de 
demanda para esta finalidade.

Ainda menos pode ser feito em campo, por um rádio defeitu030^da que por um telefone. 
Limpe os terminals das baterias, e ponha baterias novas, entao teste-o novamente,‘ 
Reparos no rádio requerem alguém com mais experiência e conhecimento do que poderia 
3er coberto em várias textos do tamanho dêste»

Rêde de Comunicações.

Rádios móveis e rádios fixos podem fazer parte essencial de um resgata, mas sua cpera 
çõo não será tratada aqui. Nos assumimos que o dono de tal equipamento sabe como cpe- 
ró-lc e sabe instruir cutros a fazê-lo»

l\la figura acima, o Coordenador (ou Chefe de Comunicações) despachou um operador«*repe 
tidor ao topo da crÍ3ta e pé ou de carro, e êste operador está em contato com usa ra
dio móvel estacionado junto a um telefone normal. Esta cadeia de comunicações pode 
ria ser levada mais adiante, colocando outro repetidor na criata seguinte,, Em algu 
mas areas poder-se-ia esticar tal rede de comunicações par^centenas de quilômetros* 
com apenas 3 ou h repetidores, maa isto raramente e necessário ou desejãvelo

Todos os transmissores, repetidores e receptores, isto ê, tados as operadores dsvem 
escrever suas mensagens^â medida que sia recebidas, e lê-la3 si pessoa seguinte em 
vez de recorrerem à memória. G tempo gasto escrevendo a mensagem ê mais que compensa 
do pela maior exatidão nas informações passadas.

2J~\

Mas para poder ser de alguma ajuda num resgate, um operador de rádio deve tambem sa
ber como estabelecer uma cadeia de comunicações. Apenas dispor dos rádios geralmente 
não bosta, já que hã muitos problemas o superar. Muitos resgates vão ocorrer em local 
onde não ha telefones por perto, e onde montanhas e cordilheiras bloqueiam as conuni~ 
ceçcee por radio0 Neste caso, e necessário ura repetidor» Para a maior parte doa resça 
tes isto vai consistir numa pessoa ou veículo estacionado num ponto mais alto,, estebe 
lecenda comunicações com estações em ambos os lados da crista.

Cõl£>3-
com "Tã.lej-one.

Caverna.



Ag mesmas técnicas usada3 para falar ao telefone e as mesmas condutas para manter a 
disciplina no circuito, servem paro se falar ao rádio. Preste atenção também a outros 
operadores modulando na mesma faixa ao mesmo tempo. Aa frequências em uso podem estar 
sendo usadas também por policia, bombeiros, e outros serviços de emergência. Noa rá
dios de VHF,^a canaleta 9 (nove) em especial ê Teservada para emergências» Pode-se u» 
sá-la^ mas não se deve abusar d03 direitos de outro3» Cortesia e essencial nestas cir 
cunstancias. E ê preciso cuidar da linguagem empregada - nunca use palavrões ou lln-~ 
guagem desaçropriada no rádio, já que isto pode resultar em suspensão da licença para 
o dono do rádio.

A melhor maneira de aprender a usar um rádio de qualquer tipo é .... usá-lo. Um rádio 
na prateleira nao vai lhe ensinar nada. Q rádio deveria ser usado em sessões de trei
namento e çrática de^resgates» £ particularmente importante descobrir o alcance do 
rádio nas áreas calcárias onde êle será usado nas emergências, e assegurar-se de que 
todos estão realmente por dentro dos seus modos de operação. Radio é um instrumento 
como qualquer outro_- inclusive um que em alguns resgates pode causar mais problemas 
do que trazer soluções»

CÓDIGO INTERNACIONAL DE APITOS

Tal como as ordens faladas, os codigo3 de apitos devem ser combinadas previamente, 
enquanto todos estão ainda no topo do lance (ou na base). Todo mundo tem que saber o 
quê os sinais básicos significam, e concordar a respeito de quaisquer outros sinais 
adicionais necessários para a situação presente em particular»

Prrip - PARE (Pare de dar corda» Pare de puxar a corda. Pare de rappelar® Para de
subir» Espere por outra comunicação qualquer»)

Prrip, prrip - PARA CIMA (Puxe a corda» Estique a corda» Suba a maca» Suba você»
Eu estou subindo.)

Prrip, prrip, prrip - PARA BAIXO (Baixe a corda» Baixe a maca» Estou descendo» Es
tou no rappel. Desça»)

Prrip, prrip, prrip, prrip - LIVRE (Corda livre» Chegueio Pode desceru Pode subir»)

* PRRRRRIIIIIIIIIP - SOCORRO (Aconteceu qualquer coisa, precisa de ajuda»)

ALFABETO FDNÊTICO INTERNACIONAL

A Alfa F Foxtrot K Kilo P Papa U Uniforme
B Bravo G Golfe L Lima Q Quebec V Vitor
C Charlie H Hotel M Mike R Romeu Li Uísque
D Delta I índia N Novembro S Sierra X Raio-X
E Eco J Oulieta 0 Oscar T Tango Y Yanqui

0 alfabeto fonética Internacional funciona muito bem com quem tem certa familiarida
de com a inglês. Certa3 palavras como Foxtrot (Fokatrot) ou Mike (Maike) ou mesmo 
Charlie (Tcharli) e Yanqui só têm sentida para quem fala inglês*. Elas podariam ser 
substituídas por Foca, Miguel, Carlos, Yaque, mas então o alfabeto não mais seria in 
ternacicnal (o que pode não ser inconveniente algum, dependendo do caao)o Certas psa 
lavras já foram aportuguesadas como Julieta (de J u l i e t t ) H o t e l  (de H£tei), Novembro 
(de November), Romeu (de Romeo), Uniforme (de Uniform) e ê claro, Uísque (de Whiskey).

$
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SINAIS INTERNACIONAIS DE MAO PARA RESGATE EM CAVERNA.

Cls seguintes 3inais da mão foram desenvolvidos para uso no Seminário Internacional rie 
Resgate em Caverna da NCRC dos EUA, em 1981. 0 crescente internacionalismo da Espeleo 
logia, e recentes resgates internacionais em caverna, sugerem ser necessário um méto
do básico de comunicação independente da linguagem, fstea sinai3 de mão» se dissemina 
doa o suficiente na comunidade espeleológica internacional, poderiam fornecer tal ais 
tema. Êle3 já haviam sido testados anteriormente com espeleólogas de vários idiomas 
diferentes, que entenderam a maioria dos seus significados imediatamente. Êles compa
recem aqui, para serem testados entre 03 cavernistas brasileiros, e serem eventualmen 
te adotadC3 aqui também. A lista ê mantida curta, para não causar confusõea®

O S IM MAO N A O  S E I 5 

o u  ' T A L V E Z

XNDICAÇAO
ipontãndo luga.tr 
>bjel1o ou p esso a}

JEU "PRECISO, 
TRAGA AQUI..

PARE. ou 
XSTJE.RE

MOVAM "PARA

OU LEVANTAR
MACA

S O B E  ou
t/ c im a

d e s c e
OL)
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A S P E C TO S  M ED ICO S
U propósito diste capítulo é sugerir como técnicas médicas de emergência podem ser a- 
daptadas a reagate em caverna» Técnicas básicas são mencionadas so de passagem como
lembrete de pontos especialmente importantes. ivJoŝ  assumimos que qualquer um que tente
aplicar e3ta informação, foi treinado como para-médico ou pelo menos em primeiros so
corros avançados. Mesma assim, termos e conceitos especializados são evitados para não 
confundir c socorrista médio»

A formação de uma equipe para-médica.

Lm teoria, cada cavernista deveria ter sido treinadu em técnicas de ressucitação ^cár- 
dio-pulmonar (RCP) e em primeiros socorros básicos, já que o atendimento mais prático 
e eficaz são geralmente os primeiros socorros prestados pelos próprios companheiros da 
vítima. Quaisquer cuidadas seguintes podem ser prestados por primeiro-socorristas avan 
çadus ou para-médicos na equipe üe ataque, ou seja, a primeira equipe de socorristas a
alcançar a vítima. Haramente será necessário (ou passível) a presença de um medico jun
to ao acidentado na caverna. Médicos especialistas em emergência £  bons cavernistaa 
são muito raros, rt situação aliás não parece ser nada melhor quanto a primeiro-socorri£ 
tas ou para-médicos, entre os cavernistas no BraBil - não pelo menos atualmente (19b<£).

De qualquer modo, um cavernista treinado em primeiros socorros prerisa alcançar a víti 
ma tão rápido quanto possa, integrando justamente a própria equipe de ataque, ou a e-

- quipe de busca*
0 impacto psicológico da escuridão, da exposição às alturas e do confinamento às passei 
gens estreitas claustrofóbicas, pode reduzir dramáticamente a eficiência de quaisquer 
socorristas de superfície, ou seja, não - cavernistas. Esta e a razão pela qual em pri
meiros socorros (como em resgate em caverna de modo geral), só devem ser usadas caver
nistas adestrados nas técnicas de atendimento ao paciente, ou por outro lado, primeiro 
socorristas ou para-médicos já adestrados e ambientadas nas técnicas de caverna. Levar 
um para-médico alheia ao esporte, sem uma introdução mais que superficial às técnicas 
específicas de caverna, pode ser perigoso tanto para a vítima quanto para a equipe in
teira. Uma pessoa carregando equipamento médico, e totalmente novata em caverna, é ma 
is um estorvo que uma ajuda. Daí a necessidade de se ter espeleo-socarristas para-méd_i 
cos. A solução é treinamento cruzado: treinar cavernistaa motivados para resgate, em 
técnicas de primeiros socorros, e treinar primeiro-socorristas interessados, nas técni. 
cas de exploração de cavernas»

Na melhor das hipóteses, êstes para-médicos podem traçar um quadro diagnóstico preciso 
das lesões da vítima para algum médico à superfície, podendo receber dele instruções 
especiais sobre a melhor maneira de imubilizá-lo e prepará-lo para transporte, além de 
orientação a respeito de medicamentos a administrar e vias de administração - e saberá 
fazê-lo também corretamente»
0 Chefe Medico, designada pelo Coordenador ou pelo Chefe de Pessoal„ é geralmente o pji 
ra-rnédico com mais alto nível de treinamento médico de emergência, c. altamente desejá~ 
vel que êle também tenha experiência em resgate em caverna. Sem isto, êle (ou ela) é 
capaz de suoestimar orutalmente o (longo) tempo e os rigores de uma operação de evacua 
ção, e baseada ni3taf pode tomar decisões míopes, ü número de outras pessoas na equipe 

: médica e o número de equipes variará com a dificuldade da caverna, a condição do paci
ente e o número de socorristas disponíveis.

A equipe médica e o equipamento são tipicamente mandados para dentro da gruta em andas. 
A equipe de ataque deve ser constituída de cavernistas fortes e rápidos, com treino de 
Primeiros socorros, e pelo menos um deveria ser um para-médico, A equipe deveria carra^ 
gar um estojo para trauma com tudo para avaliação inicial e estabilização da paciente 
e tratamento preliminar da hipotermia. Para esta equipe são necessárias rapidez e mobi^ 
lidade. Mais para-medicoa e carregadores de maca podem avançar numa segunda onda (com 
a maca) e com equipamento adicional para cuidados médicos mais definidos. As sugestões 
de estojos médicas se encontrem no fim do Capítulo.

üs membros da equipe médica devem ter como qualquer outro espelo-socorrÍ3ta9 equipamerj 
to completa: capacetes e luzes, luvas e equipamento vertical pessoal. £ deveriam carr£ 
gar aparelhos adicionaia suficientes para que qualquer dupla possa construir um siste
ma 2:1 pelo menos, para transporte preliminar do acidentada ou transporte do equipamen 
to. Membros da equipe medica devem poder mover-se com autonomia, independentemente de 
quaisquer outros cavernistas.

0 para-médico chefe é o responsável apenas pelo cuidado ao paciente, incluindo a res
ponsabilidade primaria de dirigir o posicionamento do paciente durante a evacuação. No 

v* entanto, a preocupação com o bem estar do paciente deve atingir a cada um dos outras

2.8



socorristas, todos envolvidos na3 suas tarefas específicas. £ surpreendentemente fácil 
passar a encarar e vítima apenas como um pacote^ um desafio à evacuação - e esquecer 
que na realidade é uma pessoa, assustada e provavelmente com dor. t responsabilidade 
de cada socorrista lembrar-se disto constantemente.

Para conseguir um atendimento contínuo, o para-médico chefe deve ficar com a vítima, a 
companhando-a durante todo o resgate. Num resgate longo, porém, mesmo êle pode ficar 
cansado ou hipotérmico. ü Coordenador deve então escolher-lhe um substituto, que deve

- ser minuciosamente instruído sôbre as condições do paciente, pelo para-médico chefe o- 
riginal.

Avaliação da Situação e do Paciente.

üs "Cuidadas hédicos de Emergência" consistem nos seguintes passos:
1. Localizar e atingir a paciente.
2« Inspecionar a área e afastar (ou afastá-la de) qualquer problema que possa represen 

bar perigo.
3, Avaliar o paciente.

Estabilizar o paciente.
5. Preparar o paciente para transporte.

Em muitos casos, a localização do paciente já é conhecida, ae ela não é, a equipe médi_ 
ca deve permanecer fora da caverna, ou numa área definida e pré-estabelecida dentro da 
caverna, de moda que tempo algum seja perdido tentando localizá-la quando a vítima fôr 
encontrada.
Hlcançar a vítima em geral não apre3enta problemas, übstáculoa especiais como sifões e 
passagens inundadas sao discutidos em capítulo à parte. £ possível, claro, que em cer
tas ocasiões a vítima se encontre prêsa, com sua retirada corta ’a, ou não pode ser a- 
tingida ou tratada, com um mínimo razoável de segurança para os socorristas, e o Coor
denador tem que tomar a dolorosa decisão de abandonar a tentativa de resgate, ou pelo 

■ menas adiá-la - por horas... por dia9... A regra é: Não mate os socorristas para sajL
* var a vítima.

Inspecionar a área aa redor do acidentado á um cuidado frequentemente negligenciado. 
Pedras pendentes, desmoronamentos instáveis, sistemas inadequados uu insuficientes de 
cordas e poiias, água subindo - tudo pode trazer perigo adicional para o paciente, pa
ra os socorristas, ou para ambos. Problemas circunstanciais de grande risco devem ser 
percebidos e contornadas ou resolvidos, quer tirando o paciente rapidamente dali ante3 
mesmo de começar o tratamento, quer estabilizando a area. Não seja você a próxima vítj^ 
ma„
A avaliação do paciente deve seguir as condutas normais de atendimento médico em emer
gência. Como avaliação primária, vias aéreas livres e desimpedidas, respiração, e bat^ 
mentos cardíacos, são as três primeiras coisas a verificar, mesma que pareça inútil ve 
rificá-las ou tomar medidas a respeito, porque às vêzes uma parada cardíaca ou respira 
tória pode ter ocorrido apenas alguns minutas antes de chegarem os socorristas - como 
e que se vai saber ? Outra coisa a ter em mente ao checar respiração e pulso, é que em 
casos graves de hipotermia êstes sinais vitais podem estar grandemente deprimidos, qua 
se imperceptíveis.

O
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A avaliação secundária, logo a seguir, não precisa ser demorada para ser minuciosa. 
Cada sinal achado e registrado será um aado de informação muito valioso no processo 
de remoção. £ vital portanto um registro escrito do exame, ü stress e a longa dura
ção de um resgate em caverna tornam isso ainda mais importante que o usual, üs acha
dos vão ditar o modo de transporte, e com isso, os problemas na evacuação. Qualquer 
modificação destes achadas originais pode indicar alterações nas condições do pacien 
te, que vão afetar o progresso do resgate.

A lista de perguntas abaixa, não requer treinamento especial nem equipamento algum, 
a não ser lápis e papel para registrar as observações. Mesmo um observador sem trei
namento médica da emergência pode detectar, ou chamar a atenção para lesões ou condi^ 
ções graves imediatamente. Estas perguntas guiam o otaseryadnr ao longa de uma avalij3 
ção rupida e bem feita, muito valiosa quando chegar alguém com maior experiência,

0 para-médico treinado já desenvolveu uma 3equência padrão be avaliarão secundaria, 
de modo a não esquecer detalhe algum. Fólhas-padrão de avaliação e folhas de exame 
neurológico, incluídas no estojo de trauma, podem ajudar a lembrar todos os pontos 
na confusão em que acaba se tornando o local de um acidente»

AUALIAÇAü SECUNDARIA DD PACIENTE para o OBSERVADOR NflO TREINADO

(Registre suas observações s anote a hora)

NAD MOVA um paciente que tenhe caído ou tenha sido atingido na cabeça, pescoço ou^nas 
costas, a não ser que os circunstâncias em volta sejam muito ameaçadoras. A remoção 
nsdvertida pode piorar lesões na coluna e medula espinal, causando paralisia ou morte.

Como e em oue circunstancias acorreu êste acidente?
O  , , ,

0 paciente responde? A perguntas? A gritos? So a dor? A resposta e apropriado?

r 0 paciente está orientado ? £le sabe dizer seu nome, que dia e hoje, e onde ele esta ?

0 paciente está sangrando ? Onde ? Quanto ?

Aspecto do pacienta: A pele está normal, muito pá.lida, ou avermelhada?
0 paciente está suando?
A pele está quente ou fria ?

Dados importantes na história médica do praciente, áe o paciente não pode responder,
algum dos seus companheiras sabe de algum detalhe médico a respeito - como 
diabetes, infecções recentes, doenças anteriores?

0 paciente sente dor? Onde? Ha quanto tempo dói, ou por quanto tempo doeu?
A dor é aguda ? Surda ? Pulsante ?
A dor se irradia de um ponto a outro? A dor se move?
A dor é afetada pela posição ou movimentos do paciente ?

da cabeça: Ha inchaços, contusões, escoriações ou deformidades?
Ambas as pupilas apresentam o mesmo tamanho ?
Ha liquido claro ou sanguinolento escorrendo doa ouvidas ou nariz ?

do^Tcrax: U tórax é simétrica ?
Ha qualquer le3uo óbvia ?
Os ruídos respiratórias são os mesmos de ambos os lados do tórax ?

do abdometn: Os músculos da parede estão tensos ?
Se ha dor, está localizada exatamente ande ?
Ha alguma deformidade evidente?

dos rnembros: As pernas/braços direita e esquerda apresentam o mesmo campri 
mento e forma ? Ha deformidades ? ' “*
0 paciente canaegue mover braças, pernas, dedos da mão e do pé?

Pulsa: Normal, lento, ou rápido? Regular ou irregular? Forte ou fino 7
Quantas batidas par minuto (se alguém tem um relógio)?
tie pode ser sentida em smbos os pulsos e ambas os pês ? £ ioual dos dois 
lados ?

Respiração: Normal, rapida ou lenta? Regular ou irregular? Profunda ou superficial?
Ha ruídos estranhos ?
0 paciente se esforça ou luta para respirar?

Se o paciente se tornar confusa ou perder a consciência, é importante saber a hora 
em que isto aconteceu, e por quanto tempo.

Condições

Condições

Condições

Condições
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ü paciente tem que ser examinado minuciosamente. H prógria roupa impede um exame apro
priado, mas é também o que diminui a perda de calor, Fao logo um paciente esteja sufi
cientemente protegido das correntes de ar e do chuvisco,^pode ser examinado à medida 
que cada peça molhada de roupa é substituida por roupa sêca^(dos outros na equipe, ou
trazida com o estojo de trauma. Uu então uma área do corpo é exposta de cada vez, por
ternpu suficiente para exame. Uma “barraca" improvisada^com cobertores, au^simplesmente 
cobrir o paciente com êstes, também fornece proteção térmica, e evita expô-lo (os maia 

% púdicos) à observação de todos, reduzindo seu embaraço e uma conseqüente fonte adicio- 
'J nal de stress.

Us riscos de uma hipotermia, bem como as condições ambientais peculiares a um resgate 
em caverna, levam a muitas compromissos e improvisações. Algumas sugestões para manito 
rizar as sinais vitais durante um resgate, são oferecidas abaixo:

Temperatura - üa ponto de vista da temperatura, o corpo humana pode ser visto como 
constituido de duas partes: uma capa ou "manta11 formada pela pele e membros (braços a 
pernas), e um centro ou "núcleo" formada pelos órfãos centrais, ü manto sofre a influ
ência das temperaturas externas, ao passo que o nucleo (em condiçoes normais) permane
ce com a temperatura con3tante, por volta dos 37

0

M s m tõ  e. n u c i e o  euv» d  Ja.e> 

s TÍD cs -ço e ^ d is tfn t"ã -S :

a. esquerda. , num a. pes&oa_ 

em condi çõe-íb normais, 

a c^irGÜa, numa. pessoa_ 

'5ubkYiêrfíciaL <3l jr io .

3 temperatura do núcleo, ou temperatura central, é o único guia verdadeiro á presença 
Je algum grau de hipotermia. Ela é mais facilmente medida como temperatura retal, que 
oode ser tomada sem exposição desnecessária do paciente, com a inserção do termômetro 
através de um pequena corte no macacão ou roupas. i\iu entanto, como a quase totalidade 
Jos pacientes é carregada de barriga para cima, tamar a temperatura retal é possível a 
jenas antes de se enfiar o paciente no saco de isolamento e amarrá-lo à maca.

ie a situação o permite, a temperatura retal deve aer medida com certa frequência; se 
ião, a temperatura oral terá de ser suficiente, devendo-se tomar ambas, retal e oral,

- le início, para se ter uma base de cumparação para xeituras posteriores.
'écnicas como o uso da sonda aemi-engulida para medir a temperatura na esôfago, au a 
-jolocação de uma sonda no ouvida externo para a temperatura aural, fornecem correlações 

O  nais precisas da temperatura central, mas por ora o equipamento necessária é cara e um 
tanto frágil para uso em caverna. Mesmo a tomada de temperaturas orais e retai3 exige 
íêste casa um termômetro especial, a termômetro clínica subnormal, que mede temperatu
ras abaixo doa 3 5 ° C. (Us termômetros clínicas usuais medem de 35° a í»2° C, ou sejOj 
jão termômetros para medir febre, não hipotermia). As temperaturas em hipotermiB estao 
3em abaixo daquelas para as quais os termômetros normais estão calibrados, maa termômjj 
sros para hipotermia medem temperaturas até 2U° C ou até mais baixo. Carregar dois ter 
noinetros de hipotermia oferece uma reserva no caaa de um chegar queürada - mas é muita 
difícil encontrá-los no Urasil.

.mbora a temperatura retal ou oral não seja a própria temperatura central, quaisquer 
andanças no nível nos dão uma informação importantíssima sôbre estar a temperatura cor 
□oral do paciente caindo (o que significa que êle morrerá, se a processo nsa fôr rever 
tida), estabilizada, ou mesmo subindo. A temperatura deve ser verificada a cada 3 0  mi- 
lutos, ou meamo a intervalos menores, se estiver baixa ou caindo» Deixe passar 2 0  minu 
tos pelo menos, se o paciente tiver engulido alguma bebida quente e deixe o termômetro 
debaixo da língua por pelo menos três minutos. Se o paciente não está em seu total S8- 

„ tado de consciência, o para-médico encarregado pode ter que segurar fechada a boca da 
jaciente (com delicadeza), mantendo desimpedidas e livres as vias aéreas. De modo ge 
ral, uma temperatura oral de 3 5 ° e mais que aceitável, mas se a temperatura estiver ca
indo, a conduta descrita em Hipotermia terá de ser iniciada ou repetida.



Puiso - M frequência e tipo de pulso devem ser registrados a intervalos regularea.
A maioria dos cavernistas acidentados que espera por horas pela equipe de resgate, a- 
presenta algum grau de choque (hipotensão) e hipotermia, ambos causando um fechamento 
da circulaçao às extremidades. For isto, um pulso radial (no punho) pode ser muito di
fícil de sentir. 0 pulso corotídeo (palpado sôbre as artérias carótidas, no pescoço) é 

, mais fucil de perceber, e é geralmente considerado aceitável, batendo entre 70 e 90 v£ 
zes por minuto. .

Lembre-se que num paciente com lesão de cabeça, um pulso muito lento, ou um rápido au
mento no pulso, são maus sinais. As vias aéreas devem ser verificadas coni cuidado9 e a 
evacuação deve ser acelerada. Um helicóptero deve ser providenciado à boca da gruta se 
possível, para levá-lo rapidamente ao hospital.

Respiração - A frequência e amplitude dos movimentos respiratórios devem também ssr Vj2 
rificados periodicamente durante um resgate, e no caso de pacientes semiconscientes ou 
inconscientes, os cuidados devem ser doorados. U volume do isolamento térmico ao redor 
do paciente (roupas, cobertores, saco de transporte) dificultam bastante a observação 
dos movimentos torácicos, mas no ar relativamente frio da caverna, é fácil sentir a 
respiração dele colocando a mão (ou um espelho) diante da boca e nariz.
A frequencia respiratória pode estar aumentada por causa do medo, dor e choque (hipo- 
tensão), aspectos freqüentes de uma vítima de acidente em caverna. Mas o para-médico 
deve também considerar a possibilidade de perda de sangue ou lesão penetrante de torax 
que também podem fazer acelerar~3e a respiração (como também o pulso).

Pressão sanguínea ■« este é urn dado que realmente permite acompanhar o estada de choque 
de um paciente. O^aparelho é colocado no braço (com os devidos cuidadas para evitar ex 
posição desnecessária ao frio) e um estetoscapio fixado com esperadrapo sôbre a artérjL 
a na lado interno do braço. Ou então a pressão sistólica é medida através da palpaçio 
da pulsa radial, tia deve ser verificada a intervaiu3 regulares e registrada. Quais
quer alterações ao longo do tempo são altamente instrutivas a respeita das condições 
do paciente*

Cuidadoa Médicos dentro da Uav/erna.

Depois de avaliar o paciente e providenciar suporte vital básico, o para-médico chefe 
tem que decidir entre transportar o paciente, ou prosseguir com a atendimento médica 

j no local. Esta talvez seja a decisão mais importante que êle pode ter que fazer,
Ha muitos riscoa em ae adiar a evacuação em favor de continuar algum tratamento adicio 

■0 nal no local: “
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- Rápida piora da estada geral, devida aa chaque (hipotensão) e hipotermia, quer pelaa 
condições já detectad33 pelos socorristas, quer por outras condições latentes, ou 
que começam a surgir durante o tratamento.

- Piora do estado geral üevida a lesões não diagnosticadas (já que a diagnostica lá 
dentro é difícil, sem equipamento adequada e recursos diagnósticos) ou devida a le
sões não tratáveis no local (p/ex. sangramento interno).

- Stress adicional 3Ôbre os socorristas, especialmente sôbre o para-médico chefe.
- Tempo aaicional, inconveniência, despesas, e problemas administrativos envolvidos no 

resgate.
- A possibilidade de um processo criminal, se o paciente morrer...

A disponibilidade (ou não) de peBsaal treinado é outra fator. ívio ürasil não temos o am 
pio esquema de treinamento em primeiros socorros avançados de que se dispõe em outroa 
países. A competência para-médica do3 espeleo-socorristaa é por enquanto muito pequena, 
e salvo se um médico puder ser trazida à boca da gruta (ou um doa poucos medicos-caver 
ni3ta3 estiver disponível no local, e puder tomar atitudes dentro da caverna), é limi
tada a gama de condutas que as socorristas poderão tomar para assegurar u continuidade 
de um tratamento no Iccal, ou com o paciente já em trânsito para a boca da caverna.

Tais problemas reforçam a ênfase numa evacuação rápida do interior da caverna para al̂  
gum lugar onde o paciente possa ser propriamente examinado e trotado, Em todo caoo, ha 
casos em que é necessário, aconselhável ou justificado um tratamento adicional lá den
tro mesmo:

- Para dar tempo a que uma passagem estreita ou um quebra-corpo seja alarçjado.
- Em casos em que o paciente esta presa, e não pode ser tirado dali tão facilmente0
- Quando abrir, preparar ou penetrar por uma entrada lateral ou superior é a única ma

neira rie sair ou tirar dali o paciente.
- Para melhorar o seu e3fcado geral antes de removê-lo por um sistema difícil.

Cuidados médicos em reagate em caverna geralmente estão limitados a manutenção de vias 
aéreas livres, controle de sangramentos, tratamento de hipotermia, imobilizaçãa de frta 
turas, e em alguns casoa, administração de drogas ou fluidos. Uma seção é inteiramente 
dedicada à Hipotermia, um aspecto critico de medicina de cavernas, para a qual mesmo a 
maioria do pessoal médica não tem treinamento ou conhecimentos adequados. Controle de 
3angrsmentos é em essência o mesmo de sob quaisquer outros circunstâncias, e não será 
discutido aqui.

Manutenção de Vias Aereas.

A coisa mais importante a lembrar é que o paciente num resgate em caverna está ainda 
mais indefeso que em muitas outras situações. Mesmo o paciente totalmente consciente 
pode ter dificuldades para respirar, devido ao mau posicionamento, pressão de saliêncil 
as em passagens estreitas, vômito, etc... Em um exercício de resgate (simulado) nos 
EUA, um "paciente" qua3e foi afogado durante o transporte, ao ser submerso em uma pas
sagem baixa parcialmente inundada. £le não podia fazer nada, porque 3eu3 braços também 
estavam amarrados à maca...

Quando o paciente está consciente ou mesmo aemi-consciente, o risco é bem maior: êste
nem poda alertar aoy outros da sua dificuldade, e o relaxamento muscular pode fazer a 
língua cair para trás e bloquear as vias aérsas. Carregar o paciente na posição de co
ma (também chamada posição de inconsciência), ou seja parcialmente de lado/de bruços, 
com a perna e braço de cima fietidos para manter a posição, vai ajudar a manter livre3 
as vias aéreas, da própria língua, de vômitos, sangue, etc. hlo entanto, as condigõea 
das passagens ou as outra3 leaoes do paciente muito provavelmente tornam a posição de

1'Jeste caso, o para-médico chefe ou o socorrista encarregado do paciente terá de cami
nhar a seu ladD, mantendo segura a mandíbula - para cima e para fora, na posição do 
dentes cerrados - e rodada a cabeça para cima. de o paciente aceitar uma cânula oro-fa 
ríngea ou cânula de Guedellp esta pode ser muito útil. No entanto, à medida que o pací 
ente começa a prote3tar5 com o retorno ao estada de consciência, alguém deve estar por



ali, aempre atento a remover a cânula, ae necessário.
Aspiração também pode ser necessária para remover vômitos e outra3 secreções. Uma pira 
de borracha para aspiração manualj pode ser útil. Um para-médico avançada ou médico pt3 
de mesmo preferir entubar a traqueia corn sonda apropriada, o balãozinho da sonda impe
dindo que o vômito ou secreções possam ser reaspirados para os pulmões, causando gra
ves pneumonias nos dias seguintes.

ü uso de oxigênio não é rotina em resgate em cavernas, especialmente porque o peso das 
garrafas torna pouco prática a sua administração. Algumas circunstâncias no entanto p£ 
riem justificar arrastar a equipamento junto com a maca e montá-lo, retardando a evacua 
ção para seu uso. Exemplos de tais circunstâncias: lesão tarácica greve; locais da bai_ 
xa ventilação de ar viciado, ou atmosferas com alta concentração de GO;? onde socorris
tas e vítima podem estar ameaçados de anoxia; ou para aliviar o desconforto respirato- 
rio de uma vítima, prêsa de tal forma que mesma respirar torna-se difícil.

Com ou sem equipamento sofisticada na entanto, a chave para uma manutenção eficaz das 
vias aéreas e a constante observação da respiração do paciente.

Imobilizaçãa de fraturas.

Muitos resgates envolvem osso3 quebradas, geralmente acompanhados de dor e perda de 
sangue no local das fraturas. A imobilizaçãa, par reduzir o movimento das pontaa que- 
braoas de ossos, reduz a dor e sangramento, e impede maiores lesõe3.

A escolha do material para imooilização vai depender da que há disponível, do tipo de 
passagens, e da naturezn das fraturas.
Goteiras gessadaa são muito úteis, especialmente quando ae é obrigado a evacuar o paci_ 
ent^ôbre uma luna, arrastando-o por passagens baixas (nêste caso, goteiras bem gros
sas), maa também em resgates com macas convencionais, etc. A técnica de aplicá-laa po
de 3er a normal, envolvendo o membro quebrado ern algodão (comum ou ortopédica) e em s£ 
guida aplicando a manta de várias Camadas de tecido gessado, e enrolando tudo com ata- 
dura-crepe (sem muita tração). Maa pode-se também aplicar a goteira de gêsao por sôbre 
as próprias roupas do paciente, permitindo então maior espessura no gêaao (2 cm ou ma
is) e um tempo maior de secagem (15 a 20 minutos pelo meno3).

Goteiras de resina de poliuretana já começam a aparecer no Brasil. Bão proibitivamente 
caras (pelo menos por ara) ma3 já vêm prontas e praouzem uma tala mais leve e mais re
sistente que as de gesso, com a vantagem adicional de não se desmancharem na água (uma 
vez decorridos 03 7 minutos de tempo de secagem). Bão ideaig portanto para reagate em 
cjaleriaa molhadas ou semi-inundadas. A fratura é posicionada, a goteira encharcado 'de 
aguo, espremida de leve, e em seguida aplicada aa membro fraturado diretamente, já que 
estas goteiras prontas dispensam revestimento ou aculchoamento.

Talas de plástico infláveis oferecem algumas vantagena como rapidez de instalação, aeu 
pouco pe30, e poder ver a lesão, tendo assim algum controle sôbre o sangramento. No en 
tanto, elaa sãa muito frágeis ao atrito e a punçõea. Revesti-las de nylon pode ajudar 
a protaoê-lag dêstea riscas. As talas infláveis nD entanto 3ao além disto volumosas e 
podem nao caber em macas como a i\ieil-Rob ou maca-feixe.

Talas de tábua, quer recobertas de espuma, quer de tecido, pasta de algodão, ataduras- 
creps, etc, 3aa também muito usadaa. be forem necessáriaa talas longaa, elas podem ser 
carregadas dentro da maca vazia, laias menores podem asr carregadas pela equipe médica.

£m auto-resgate ou quando materiais melhores nãu estiverem à disposição com rapidez, 
outros materiais (como galho3 longos e retoa) podem ser usados para imobilizar fratu
ras,, Amarrar um membro fraturado ao membro bom ou ao tórax também é uma solução e pode 
funcionar bem onde talas ou goteiras muito volumosas não cabem numa maca, ou através 
de uma pssaagem por demais apertada.



I'oclau na taluu e goteiruu, e especialmente gêaao fechado ou taloa infláveia exigem cui_ 
dado. U inchaço qo redor da fratura pode interferir com o fluxo aanguíneo, causando ao 
frimento e necroae doa tecid03 distalmente à fraturo. U pulao e a cor nas extremidades 
(pé, mão) devem aer observados com frequência, e 3e ae percebe algum déficit, a tensão 
das atadura3 ao redor do membro deve ser aliviada, já oa gessos fechados, envolvendo a 
circunferência toda do membro, são mais que um problema: êles podem 3er urn risco, com
primindo um membro inchado, e por isso não deveriam aer jamais u3ados, a não ser am o- 
casiões em que a proteção extra que oferecem seja realmente neceasaria. ivêste caso a 
gesso deve ser aplicado frouxamente ao redor do membro fraturado, e um instrumento pa
ra abrir o gêsso deve estar à mão, para o caso de ser necessário.

£ tem mais: como o gêsso fechada está associado a fraturas já tratadas e em fase de cu 
ra, o para-médico chefe deve deixar bem claro (ao paciente, e depois no hospital) que 
não foi feita tentativa alguma da alinhar a fratura, e que o gêsso deve ser removido 
no hospital para que a fratura seja tratada. □ gêsso foi colocado apenas para proteger 
o membro fraturado de problemas adicionais durante a remoção.

Jpolcir* 
G s ir y  j c a J

Um colar cervical tem que ser usado se 3e suspeita de lesão ossea na area do pescoço -
- sempre que o paciente está comatoso ou inconsciente depois de uma queda ou de ter le 
vado uma pancada, ou se o paciente refere dores no pescoço ou apresenta lesões no cab^ 
ça (uma lesão na cabeça implica num agente traumático que também pode ter provocado u- 
ma fratura de coluna cervical.

Um 3uporte ainda mais rígido ê necessário quando ae suspeita de fratura da coluna em 
outras áreas além do pescoço - geralmente a propria maca ou pelo menos uma tábua sufi
cientemente longa, dos pés □ cabeça ou pelo menos da bacia à cabeça, com um orifício 
ou depressão que acomode o capacete e o impeça de rolar, ainda que pouco. Gomo pacien-» 
tes em resgate em caverna ficarão amarrados a estas pranchas por tampo muito mais lon
go que um paciente típico trazido de ambulância, o conforto torna-se muito importante
- por isso, é bom que sejam generosamente acolchoadas, e um enchimento discreta mas su 
ficienta seja colocado debaixo dos joelhos e da curva lombar.

bragas.

C A possibilidade de usar drogas analgésicas, sedativos ou antibióticos vai depender da 
disponibilidade de pessoal médico que pos3a decidir, aconselhar ou legalmente permitir 
o uso delas. (Mo ürasil, antibióticos e sedativos que não provoquem dependência física 
ou psíquica (embora legalmente exijam receita médica como qualquer outro medicamenta)9 
são na prática vendidos e administrados irrestritamente, fazendo com que qualquer um 
possa carregá-las e dacidir uaá-laa num resgate - o que não deveria ser feito sem um 
aconselhamento médico, já que a droga pode nãa ser a mais indicada.

já não é o caso dos analgésicos morfínicos (tipo Demerol, üolantina) que são estrita
mente regulamentados e controlados através de receita obrigatória - e estas são as dro 
gas mais importante3 num resgate em caverna. A dor não só e extremamente desagradável 
para o paciente, como pode também piorar o choque (hipatensão), e aob o terra o dor po 
de ter que ser suportada por um tempo mais longo e sob circunstâncias mais peno3as que 
na maior parte doa resgatea à superfície. Esta é □ razão pela qual muitoa médicos cspe 
cializados em reagate acham que os analgésicos morfínicos deveriam fazer parte de qual^ 
quer G3tojo da trauma, e seu u3o permitido por gualquer para-médico ou socorrista davT 
damente instruído nan vantagens e cantraindicaçae9 da seu uso, ainda que (para efeit03 
legais) sob a responsabilidade de3te médico, meamo que não presente ao resgate au na 
local do acidente. A questão é controversa: delegar o uso destas drogas par pessoal 
não autorizado e uma grande responsabilidade e uma decisão pessoal do médico envolvido»

u
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D reverso da medalha é que uoses adequadas destes morfínicos deixam o paciente "grogue:l 
por algumas horas, e incapaz de responder adequadamente às situações^ ou de^ajudar pe
lo menos um pouco nas passagens apertadas ou difíceis. Tais drogns sao tambem totalmari 
te contrairidicadas sempre que um paciente apresenta^lesões^de cabeça e / ou qualquer d:L 
minuição do seu estado de consciência, bem como lesões torácicas ou qualquer comproma-

* ti me rito ou dificuldade respiratória, justamente porque ela3 abolem alguns dos reflexas 
de defesa que podem ajudá-lo a sobreviver.

üois fatores ajudam a diminuir a dosagem necessária destas drogas: administração efici 
ente e programada delas; e o cuidada em imobilizar e transportar o paciente para que 
não sinta dor.

Injeções subcutâneas num paciente hipatermico ou hipotenso sãü menos eficientes que i_n 
jeções intrarnuscul®re3 ou endovenosas. Uariao injeções 3ubcutâneas dadaa ao longo das 
horas podem ser absorvidas simultaneamente (à medida que o reaquecimentn ou outro tre 
tamento aurnentam o fluxo sanguínea su subcutâneo), e seu efeito acumulado pode ter re
sultados drásticos.

A dor que o paciente 9ente é geralmente maior durante a aplicação das talas ou gotei
ras e sua imobilizaçSo ns maca. A droga, se aplicada nesta hora, vai agir so depois,, 
quando o padente confortavelmente instalado, já não sente dor. Estas considerações slj 
gerem que o melhor compromisso num resgate em caverna é injetar uma dose pequena, de 
preferência intra-muscularrnente (IM) suficientemente antes, para fazer efeito justamen 
te pela hora em que se esta imobilizando as fraturas, digamos cerca de 30 minutos do~ 
pois - a hora em que a maca e as talas estão chegando.

d ,
Com estas drogas, que podem causar vomitos, todo o pessoal medico e os carregadores da
maca devem ser instruídos a vigiar cuidadosamente o paciente, observando quaiBquer si
nais de dificuldades respiratórias, para reagir instantaneamente. Um paciente amarrado 
numa maca está quasa completamente indefeso e pode mesmo morrer se ninguém ajudo-los 
aspirando os vômitos e secreções, ou pelo menos virando de lado a maca,

Líquidos intravennaa3„

A administração da líquidos endovenosamente (abreviadamente EU) é outro campo para oi£ 
cussões. Apena3 o pessoal com prática (médicos, para-médicos) deveria poder fazê-lo - 
sabendo como, o quê, e para que fazê-lo.

A imobilização e isolamento térmico do paciente amarrado à maca devem permitir um ace£ 
so relativamente rápido aos melhores lugares de infusão endo-venosa. 0 para-médico che 
fe deve ser claro aa enfatizar esta necessidade, e em sugerir uma outra maneira de imo, 
biliza-lo antes que a equipe tenha acaüado de embrulhar e amarrar o paciente.

A posição ideal para um frasco de soro ou plasma artificial é cêrca de um metro ou me
tro e meio acima do paciente, mas isto é geralmente impraticável ou impossível (ou no 
míhimo, muito difícil) na maioria daa condições em caverna. A vantagem dos frascos dc 
çlástico sôbre oa de vidro, para líquidas EU, será óbvia imediatamente lá dentro - se 
é que ainda não deu para perceber. Colocar o fra3co plástico debaixo do paciente (para 
que u peso mantenha o fluxo EU) não é aconselhável devido aos prováveis impactos e sa
cudidas. Um aparelho de pressão acoplado ao redor do frasco, e com a pressão ajustaoa 
para 120 mm de mercúrio (verificando-a a intervalos) pode ser usado para manter um flu; 
xo EU relativamente constante, t necessário em qualquer caso tirar todo o ar do frasco, 
bem como do gntejador, no equipo, ajustando depois a taxa de infusão que se pretenda 
administrar.

Us pontos de administração EU estão limitados pela necessidade de conservar calor*, pe_ 
las formas das passagens que exigem uma movimentação limitada ou pelo menos estranha9~* 
pelas condições do paciente, etc. As vantagens de se cateterizar uma veia profunda (no 
lugar de 3e pegar uma vaia superficial, com a probabilidade de a agulha perfurar a ve
ia, inutilizando-a) devem sar pesadas contra o risco de contaminação, e a f a l t a  de pas 
soai treinado a cateterizar e manter uma veia profunda. No entanto, 3e as veias superb 
ficiais estão ociuídas pela vaso-constrição (mecanismo de defesa em hipotermia) e po£ 
tanto difíceis de achar e pegar, pode ser que dissecar uma veia profunda seja ainda a 
unica maneira de conseguir reposição de volume — um recurso à disposição então apenas 
de médicos e para-médicos competentes.

A temperatura do líquido a ser administrado EU pode afetar drasticamente ea condições 
do paciente. A equipe méoica pode carregar os frascos junto ao corpo, debaixo das rou
pas para mants-loa aquecidos, ou havendo disponibilidade de egpaço e recursoo, aquecê- 
los ante3 de administra—Ias — em agua morna, à temperatura mais elevada que a mão itner 
sa consiga suportar sem desconforto.

J 0 proposito geral dos líquidas EU administradas em resgate é como expansores de volume
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ae plasma - plasmas artificiais, soluções sulinas - em casos de choque (hipatensão) gra_ 
ve; e durante reaquecimento rápida, para impedir a choque par liberação do fluxo às ex 
tremidadeu e periferia súoitamente reaquecidos, e para impedir lesões renais pela hipo 
tensão.

" lulo se recomenda usar líquidos EV como fonte de energia (p/ex. soluções glicosadas con 
v centradas) já que é desconhecido ou inadequadamente estudade o comportamento dos meca
nismos bioquímicas de absorção e metabolismo de açúcares em vítimas hipotérmicus ou du 

o rante reaquecimento» algumas evidências sugerem que o nível de glicemia (açucax-ea) no 
sarigue de vítimas de hipotermia já está elevada, pais as enzimas de tecidas resfriados 
não metabolizam o açúcar como normalmente. Ja nos cavernistas sofrendo de exaustão pu- 
rs, sem hipotermia, a administração de açúcares pode ser benéfica, mas o mesma resulta 
ao pode ser obtido quase tão rapidamente par alimentos energeticos, via oral.

Uma última palavra - o paciente geralmente ficará na maca por longas períodos. Num pja 
ciente relativamente estável, a diurese (isto é, a produção de urina) não para; em hi 
potermia grave, pode até estar aumentada. □ paciente necessitais de oportunidades perjL 
ódicaa para urinar durante as langos resgates. Em pacientes com suspeita de lasao de 
coluna, que nao padem se mexer, pode ser adequado cateterizar a bexiga através de uma 
□onda uretral, ou 30nda de Folley.

HIPOTERMIA

Sempre que uma vítima de acidente em caverna recebe (ou não) qualquer tratamento medi
ca, ela deve também ser constantemente observada para detectar sinais de hipotermia 
(temperatura corporal anormalmente baixa), e geralmente deverá ser tratada para tai. 
Exceto era cavernas excepcionalmente quentes ou sêcus, qualquer acidentada em caverna

?deve ser visto corno uma vítima, real ou em potencial, da hipotermia.

Causas - ü corpo perde calor de muitas formas. Cada vez que uma pessoa expira ar morno, 
o calor se perde. Mais calor é perdida par evaporação de superfícies úmidas ou molha
das: a pele suada, o macacão encharcado. A maior parte dos cavernistas já se acostumou 
às nuvens de neblina que se desprendem dos seus tnacaGÕes malhados, quando param para 
descansar. U calor também é perdido por condução, de um corpo quente (o cavernista) pia 
ra um corpo mai3 frio (a lama, a rocha), ü corpo também perde grande quantidade da ca
lor por radiação para o ar, especialmente da cabeça, pescoço e mãos (areas não cober
tas). A canvecçao por correntes de ar ou pela água de um rio, sequestra ainda mais ca 
lar.

Cj

A água e as correntes de ar são dois doa maiores inimigos da luta contra a ■.^aterrlc, 
Uma brisa mal percebida pelo cavernista são, sêco e ativo, pode ser crítica par® o ca
vernista cansada, molhado ou ferido. Resfriamento pela venta não está presente apenas 
am "tuneia de vento", ma3 em praticamente toda3 as cavernas» E a água corrente rouba 
calor do corpo ainda mais depressa que as correntes de ar. Mesmo a água parada conduz 
calor cerca de 25 vêzes mais rapidamente do que o ar à mesma temperatura.

Jarios fatores contribuem à habilidade que o corpo tem - sob circunstâncias normais e 
durante 23 fases precoces da hipotermia, - de repor o calor perdido ao ambiente: entre 
êles, a ingestão de energéticos, a atividade física, e especialmente o isolamento atra 
vés de varias camadas de roupa (de preferência, sêca). Exaustão física, baixo nível de 
açúcares no sangue (tanto por doençu, como por alto consumo ou ingestão insuficiente) 
e choque (nipotensão devida a sangramentos, infecção ou medo e dor) - todos êste3 fato 

I “
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res api'ea3«am o desencadeam«nto de uma hipotermia. Li tipo fiaico tambem e urn fators peji 
□□as penuana3 e magrao perdem calor mai3 rapido q u e  aquelas maiores ou mais gordas» 
Forrna física e aclimatação ao frio aumentam a habilidade de uma pessoa de resistir ao 
stress por resfriamento*

Fiaiclogia - A medida que o corpo Be adapta no ambiente frio, diminui o fluxo ds san
gue a periferia (pele, braços e pernas). U fluxo principal de sangue é desviado para a 
n ú c l e D  do corpo (cérebro r órgão3 centrais) para manter aquecidos êstes orgãos vitais» 
5e o resfriamento pru3aegue, 03 vasos sanguíneos perifericos se contraem ainda rnais, 
limitando o fluxo n periferia (para q u e  o 3 a n g u e  não se esfrie) e conservando maio a 
mais sangue aquecido, circulando apenas pela núcleo ao corpo» Isto deixa frias as ex 
tremidades e a pele, mas mantem aquecidos as orgãos centrais, muito mais importantes»

A concentração do suprimento sanguíneo, restrito só aos órgãos do núcleo, leva a ou
tras conseqüências:
- 0 metabolismo na periferia transforma-se e começa a acumular-se ácido lático coma 

3ub-produto do metabolismo anaeróbico (isto é, produção de enercjia sem o oxigênio eu 
prido normalmente pelo sangue)» Como tantas reações químicas criticas no metabolismo 
corporal são sensíveis ao equilíbrio ácido-bãsico do corpo^ muitos problemas podarn 
surgir depois, com êste desvio em direção à ucidose trazido pelo acúmulo de acido lá 
tico.

- 0 volume relativamente aumentado de sangue no núcleo do corpo estimula 03 rins a ca 
livrarem dêste aparente "excesso de líquido", eliminando-o como urina, o que ê conhe 
cido como "diursse por frio". 5e nêste ponto, o reaquecimento aumenta o fluxo 3anguT 
neo novamente para a periferia, não haverá sangue suficiente para encher completamen 
te o reservatório do sistema circulatório, o que resulta num choque (hipotensão) por 
falta de volume (hipovolêmico).

- 0 coração ê muito sensível «ao frio, aos desvios ácido-básicos, e ao baixo volume» Rj; 
aquecer as extremidades em primeiro lugar desloca sangue frio e ácido ao coração, po

rém meamo sem êste stress adicional, qualquer sobrecarga ao coração de um paciente 
gravemente hipotérmico pode ser fatal, Qualquer paciente cuja temperatura central bs 
teja abaixo da 33° C deve ser transportado horizontalmente, se possível. Todo eafôr» 
ço deve ser feito para evitar sobrecarregar o coração, que pode entrar em fibriiação 
(contrações rápidaa, irregulare3 e incoordenadas das fibras cardíacas), e sem o re
curso de equipamento de cuidados intensivas (ista é, um hospital ou ambulância espe
cializada), com certeza à morte.

Se □ vítima hipotérmica não é tratada, o processo continuado de exposição ao frio aca
bara eventualmente por suprimir o calor armazenado no núcleo do corpo. Êle também ae 
resfriaráo Quando êstes processos vitais do núcleo não podem mais ser mantidos, o paci_ 
ente morre.

Reconhecimento - A medida que a atividade física desenvolvida se torna insuficiente p£ 
ra manter o calor corporal, uma pessoa com frio começa a tremer, num esforço extra do 
corpo, de readquirir calor e se aquecer. Êstes calafrios e tremores incontroláveis são 
bem menos eficientes que o trabalho muscular coordenado, maa ainda assim, um reflexo 
fisiológico de que o ortjanismo lança mão para ls defender - e para alertar a peaaoa.
Em seguida, ela começara logo a mostrar ainais de progressiva incapacidade de penaur 
claramente, de coordenar seus movimentos, e de se concentrar em alguma tarefa» Meamo 
uma vítima de hipotermia leve deve ser vigiada atenta e continuamente, especialmente 
nos lances delicados ou de risco. Lis socorristas devem estar alertas a indicações da 
hipotermia iminente, não só no paciente, mas também em outros socorristas. Um ancorris 
ta levemente hipotérmico já pode e3tar um tanto incapaz de realizar tarefaa de respon
sabilidade como montar uma ancoragem ou inatalar um sistema de poliaa e cordaa, com 
eficiência e confiança, (\lão s culpa dêle: êle se torna cada vez maia 'distraído" ou sa 
esquece de pontoa cnticoa, à medida que a hipotermia vai se intalando e o inutilizan
do.
Calafrios intensas e incontroláveis ocorrem geralmente ao redor de 35°C, num eafôrço 
de ultimo recurao de ae aquecer o corpo pela atividade muscular. Abaixa de 35°C as mús 
culaa estão muito frio3 para trabalhar normalmente, e a perda de coordenação da vítima 
começa a se tornar muito evidente, Se está caminhando, cambaleia e tropeça, e a fala 
se torna enrolada e arrastada. Isto lhe dá quase um aspecto de embriaguezs que poda 
ser interpretado pelos maia desavisados, como pura exau3tão.

A cerca de 32°C o corpo praticamente perde sua capacidade de se reaquecer paios calat- 
frio3e Se não fôr fornecido calor pelo próprio ambiente (o que em cavernea é muito im- 
provavel)^ou ativamente pelos^outros, o paciente continuará a perder calor (já  que nao 
mais dispõe aos mecanismos próprios de produção de calor) e morrerá. Pessoas hipotérroi 
cas que já atingiram êste estágio, referem uma profunda exaustão. Se um paciente que 
ainda estava anüando se senta, não conseguirá mais se levantar. l\lo entanto, enquanto 
ele ae desloca aos tropeços, calado, sem reclamar mais do frio, pode parecer perfeita-



mente normal. Incoerência progreoaiva, desorientação,_diatração, aparente alheiamento 
no ambiente e movimentos erráticos aumentam a impressão de embriaguez. A pessoa pode 
mesmo aofrer alucinações.

Se a temperatura central continua a cair» a vítima perde seu sentida de equilíbrio e a
* que restava de sua coordenação motora, e começa a sentir-se insensível e comatoso. A 

medida que a temperatura cai para baixo dos 30°C, a^vítima desliza rumo □ inconsciência 
et. üs muaculos se enrijeceram e a pressão arterial é difícil ou rnesmo impossível de ma 

:'y dir. Ms pupilas dilatadas não mais respondem à luz. Nêste ponto, profundamente hipatér 
rnica^ a vítima pode parecer morta. Mas os socorristas não devem assumir que e3teja mo_r 
ta so porque não conseguem detectar quaisquer sinais vitais - movimentos respiratórias 
ou batimentos cardíacos. A regra mestra é que um paciente não esta morto^ enquanto não 
tiver sido reaquecido e ainda assim, continuar morto, üu seja, a definição de morte 
por hipotermia deve ser apenas insucesso em reanima-lo mesmo apos reaquecimento» 0 p® 
ciente ainda pode sobreviver com tratamento apropriado, que pode incluir transporte ae_ 
reo por helicóptero para o hospital, entubação traqueal e ventilação por presoHo posi» 
tiva com oxigênio (aquecido), massagem cardíaca, reaquecimento ativo central, correção 
do equilíbrio âcido-básico e eletrolítico ~ em suma, todo o recurso técnico da moderna 
terapia intensive, que pode no entanto começar na própria gruta sob supervisão da urn 
médico ou para-médico competente, ainda que desprovido de aparelhos sofisticadoa6 _ £
claro que se nesta altura o paciente jé não se encontra próxima à boca da gruta, não 
alcançará toda esta terapia intensiva a tempo.

Temperatura
retal

aproximada

37°

36° a 35°

35°

35° o 33°

33°

32° a 29° 

29° b 2a0

27°

26°

2Ü°

16°

SINAIS DE HIPOTERMIA 

Sinais típicos

Temperatura normal do corpo.

Tremore3 e calafrios intensos mas controláveis; o ritmo dos passos di“ 
minui; a coordenação muscular começa a ae ver prejudicada.

Calafrios incontroláveis, intensidade máxima.

Capacidade de julgamento e coordenação diminuídos; caminha ao3 trope
ções; fala arrastada ou pastosa.

Os calafrios diminuem; Pulso e Pressão arterial começam a cairB 

HIPOTERMIA GRAVE ABAIXO DÊSTE PONTO ----------

Os calafrios ces3am; aumento da confusão, incoerência e lapsos de memó 
ria; os movimentos se tornam erráticos; as pupilas começam a dilatar»

Üs músculos se enrijecem; as pupilas estão dilatadas; Pulso fino ou ir 
regular; Respiração lenta; pele azulada; vítima irracional, deslizando 
para a inconsciência.

Perda da consciência; as pupilas não mais reagem à luz; perda dos rnovî  
mentos voluntários; A VÍTIMA PODE PARECER ESTAR MORTA»

Coma profundo; a temperatura do núcleo começa a cair rapidamente.

0 coração pára.

Temperatura mais baixa à qual uma vítima de hipotermia acidental já so 
breviveu - isto, com cuidados intensivos e imediatos.

Tratamento de campo.

Na sua forma mais simples, o tratamento para hipotermia consiste na prevenção precoce 
de perdas adicionais de calor, e reaquecimento precoce. Nunca é demais enfatizar que
o segundo passo é inútil sem o primeira. De fata, a insulação ajuda no reaquecimanto?
porque se insulado adequada a gracocemente„ a produção metabólica de calor pode pelo 
menos manter ou aumentar a temperatura corporal.

Considerando as maneiras pelas quais o calor é perdido, algumas maneiras de impedí-io
são;
-■ Vestir roupas sêcas no lugar das molhadas, ou pela meno3 torcê-las se estiverem mui 

ta encharcadas.
- Removendo o paciente que eatá na água ou expostu ao chuvisco, para uma área sêca ou
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su as lesões ubsolutamunte impedem qualquer movimento, pelu menos protegendo-o com um 
ploatico.
- Acrescentando insulação na forma de camadQ8 adicionaia da roupa, cobertores, aaco 

de dormir e qualquer outra coisa, incluindo gente. Não se esqueça de cobrir cabeça, 
pescoço, e até as mãos. Sacos de dormir especiais, chamados sacos de vítima ou de 
hipotermia, podem ser levados de rotina, se a caverna em questão é bastante molhada.

Uwi s a c o  
de. I4ifc>òtéürmia_

o

*

O

Uma pessoa levemante hipatérmica que não esteja muito exausta, deve ser encorajada a 
fazer algum exercício. üó forçar um cavernista excessivamente cansado a fazer^ exercí
cio, só aumentará sua exaustão e o tornará mais vulnerável à hipotermia, mas de qual
quer modo, uma pessoa nêste estado geralmente não se deixará convencer tão fácllmente 
a fazer exercício algum. A perda de calor deve ser interrompida daa maneiras já menci 
onadas, e então tal pessoa deve ser assistida a sair da caverna, nurna maca se necessa 
rio. U cavernista exausto e / ou hipotérmico deve ser içado nos lances verticais, mes
mo que não esteja ferido. Todo cuidado é pouco, nenhuma precaução ê demais.

ü paciente consciente sem suspeita de lesões internas pode tomar bebidas e comida 
quente3» Nunca dê álcool (ou bebidas alcoólicas): o álcool é um depressor que provoca 
diiatação dos vasos sanguíneos e certamente agravará o choque e a hipotermia. Chá 
quente bem açucarada e outros alimentos quentes não só fornecem calor como também e- 
nergeticos. Mesmo alimentos frios como mel, chocolate, leite condensado, balaa ou dex 
trose certamente ajudam, se os processos digestivos ainda funcionam normalmente - is 
to ê, se a hipotermia ainda não se agravou abaixo de um certo limite. Concentre-se em 
alimentos altamente energéticas e de fácil digestão.

T ~ ? ------------

c.orv\o - la..

- Interpondp algum isolante entre o paciente e a rocha, lama, etc. na qual êle está 
sentada au deitado, e restringindo seu contato com objetos frios.

- Fazendo o paciente sentar encolhido, se suas lesões o permitem: pernas dobradas e 
braços abraçando aa pernas, diminuindo sua área de perda de calor.

- Providenciando um quebra-vento na forma de saco plástico ou terrno-tenda. Saco3 plás_ 
ticos grandes podem ser levados fácilmente nas mochilas da equipe de ataque ou nos 
estojos ue trauma da equipe médica. Vestidos sôbre o corpo, com ou Bem cortes ou fiJ 
ros para a cabeça e braços, eles são úteis tanto para prevenção da hipotermia, como 
para tratamento precoce. Uma termo-tenda pode ser fácilmente construída a partir de 
uma fôlha de plástico de 3 x 2,5 metros, com espaço suficiente para conter lá den
tro, a maca com a vítima, um ou dois cavernistas mais hipotérmicos e um au dois lam 
piões de carbureto que podem fornecer surpreendente quantidade de calor contido den 
tro da barraca - tomando-se o devido cuidado para que ela nao pegue fogo.

Plástico
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Uma técnica simples e agradável de aumentar a insulação e fornecer algum calor, é o 
método do espremedor humano...

O  e a p r f e m e .d o r

0 cavernista hipotérmico é "espremido" entre dois ou mais cavernistas mais quentes 
que êle, com estreito contato e permuta de calor entre seus corpos. Mesmo se os mais 
quentes também estão molhados e com frio, a técnica ê surpreendentemente eficaz. Ela 
e ainda maia eficiente se o paciente e um ou dois mais quentes são enfiados num saco 
de dormir grande, ou num saco de lona ou qualquer outro espaço bem insulado. Cavernijj

• tas pequenos e magras são preferidas, tanta por caberem mais fácilmente, quanto par
que a camada de gordura dos mais gordos impede a permuta de calor. Embora socorristas, 
especialmente da mesmo sexo da paciente, possam se sentir compreensívelmente embaraçja 
dos ou sem jeito de usar esta técnica, ela é simples, eficiente, segura, e deveria 
ser encorajada, pois pode salvar a vida de um amigo...

m

* Os socorristas de montanha inventaram o sarong hidráulico, uma modificação de campQ 
üo cobertor elétrico usado em hospitais. Êle consiste em poucas palavras de um cober
tor ou dois, forradas de finos tubos de plástico flexíveis, pelas quais circula água 

J marna, a cêrca de £*5°C. Um fogareiro de camping fornece o calor, e uma bomba manual é 
usada para circular a água. Sarongs hidráulicas podem ser fabricados em casa.

Reaquecimento ativo é um tópico complexa. Como já foi explicado, a mesma técnica que 
funciona taD bem com um caso leve de hipotermia, pode matar uma pessoa gravemente hi_ 
potérmica - de choque. A decisão sôbre qual técnica usar, deve ser feita apenas após 
um exame cuidadoso do paciente, que permita concluir qual o nível de hipotermia dêle. 
uste nível é a chave no reaquecimento. Se o paciente ainda eatá tremendo bastante e 
portanto está consciente, então insule-o bem e use uma daa técnicas mais benignas de 
reaquecimento, como a do "espremedor humano", bebidas quentea, ou o aarong hidráulica, 
Se no entanto, êle já não consegue nem tremer, ou treme pouco, ou se está inconscien
te, então é preciso partir para uma técnica mais agressiva, uma técnica de reaqueci- 
meritu central, fornecendo calor ao próprio núcleo do corpo.

*

o

o "T^eaLOjueciwiantci cenfraA bor~ 1 de  a.r cmente.
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Dg princípios básicos do inalador de ar quente suo de que ar úmido e quente inspirado
* pelo paciente, tran3fere parte do seu calor diretamente ao núcleo do corpo, cate ca

lor pode ser fornecido pela reação do CO2 ao ser liberado da garrafa e através do car 
tucho de grânulos de cal sodada: a cal sodada absorve o CÜ2 numa reação exatermica
(isto é, que produz a desprende calor), Ü ar, passando tarnbem por dentro do cartucho 
de cal 3odada, aquece-ae e sendo em seguida inspirado pelo paciente, transfere para 
êste seu calor, A reação guímica evita o risco de ga3es tóxicos que seriam produzidos 
por exemplo, pela combustão de um fogareiro, Apenas cal sodada do tipo usada em aneE3 
tesia deve ser usada» Uutros produtos semelhantes podem ser impuros para e3ta finali
dade.
0 sistema ê fácil de usar. Abre-se a válvula da garrafa de CU2 deixando o gás passar 
através da cal sodada no tanquinho. Depois de 2Ü ou 30 segundos, fecha-se a válvula 
(deixá-la aberta pode produzir uma perigosa superdosagem de ÜÜ2 ao paciente) e limpa- 
se o sisterna do CÜ2 ainda não absorvido, apertando-se o balão 2 ou 3 vêzes, Aplica-3e

• a máscara á faca do paciente, monitorizando cuidadosamente a temperatura do ar com um 
termômetro comum, que faz parte do sistema, 0 gás inspirado deve estar morno o sufiçi 
ente para aquecer o paciente, mas não tão quente que queime as membranaa (dos pulmões, 
no caso), A melhor temperatura eatá por volta dos 456C, Se a temperatura do ar subir 
muito, remova a máscara e limpe o balão do ar excessivamente quente, apertando-o vari 
as vêzes durante cêrca de 1 minuto.

Se se usa oxigênio adaptado ao balão, a concentração diste no sistema deve ser baixa 
para produzir seus benefícios sem introduzir seus riscos: uina concentração de 30% ou 

de oxigênio no gás inalado, ê provavelmente suficiente,

£ necessário enfatizar novamente que nenhum dos métodos de reaquecimento, incluindo 
êste método descrito de reaquecimento do núcleo do corpo, é suficiente a não ser que 
o paciente seja adequadamente insulado, protegido de perdas adicionais de calor, A 
inaulação do paciente deve ser iniciada antes e prosseguir durante quaisquer esforços 
de reaquecimento.

Enquanto os tratamentos para hipotermiag menos graves são condutas seguras e simples 
que qualquer primeiro-socorrista pode realizar, reaquecimento ativo do núcleo (por se 
rem mais graves os casos) envolve riscos calculados. Médicos e para-médicos treinados 
em reanimação de hipotérmicos têm que prestar atenção cuidadosa aos sinais vitais e 
balanço hídrico do paciente, prontos a lidar com possíveis complicações. Mesmo esta3 
pessoas treinadas porém, estão limitadas pelo equipamento e técnicas disponíveis numa 
gruta. Prevenção, rápido reconhecimento e tratamento precoce, bem como evacuação rêpjl 
da e cuidaüosa, são as melhores estratégias para lidar corn a hipotermia.

Cuidados Psicológicos.

Medo... Dor... Desorientação... Frio penetrante,.. Pânico..,
Vitimas reais e "vítimas" em exercícios de resgate, ambas referem sentir a pressão 
dêstes sentimentos após um acidente debaixo da terra.

Para a vítima de um acidente em caverna^ tempo é algo cjue se alonga indefinidamente, 
üs minutos tornam-se horag, "Quando sera que virão ?" e uma pergunta constante e arra 
sadora durante os lapsos de consciência, A vítima está preocupada com a espera e com 
a situação, A companhia de outros membros da equip^/& judará a afastar aiguna mêdos, p£ 
la conversa, pelo calor de estarem juntos, e pelas luzes que afastam as sombraa. Os 
medos persistem porém, e pressionam tanto a vítima quanto aqueles que esperam com ela.
Preocupação com outros membros da equipe também feridos, exacerbam a inêdo. Se houve

» alguma morte, a vítima ficará conjecturando sôbre e3te aspecto, e sôbre sua própria
mortalidade,

0 Quando as luzes aparecem nas galerias, com a chegada dos socorristas, os mêdos recuam,
* A vitima espera ser savada logo da sua situação - examinada, tratada, eliminada a dor

e removida com o maca em questão de minutos "como na TV", A realidade de uma evacua-

Em anos recente3 , socorristas de caverna têm trabalhado num sistema portátil para for 
necimento direto de color através dos pulmões - inaladores de ar quente, üs kits para 
isto estão Bendo sempre melhorados, maa os mais cuinpactos cunsiatem de uma mascara de 
anestesia, uma garrafa de CÜ2 e um cartucho de cal sodada, um produto química que vem 
em grânulos.
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ção virá coino um choque a vítima hipotermica^— o tempo vulta a arraatar—ae. Medo... 
Uor... Uesorientação... Frio penetrante..» Pânico... Ua inimigos voltam a ameaçar.

Atenção calma e positiva ao paciente como peaaoa, é responsabilidade de todoa os socor 
ristas, particularmente da equipe médica, e du para-médico que acompanha a maca. ^Ua 
socorristas devem abordar o paciente, não suas lesões. Avaliação primária e secundari 
a devem ser feitas essumindo-se que o paciente já está um pouco hipotérmico, e ja um 
pouco desorientado. Lembre-se que ficar deitado com üor e no frio por horas (e muitas 
vêzes no escuro), pode fazer uma pesaoa em geral racional e razoável comportar-se de 
modo bastante irrascível. ü paciente pode depositar nos seus socorristas esperanças 
ou desejos irrazoáveis. Uma pesaoa hipotérmica geralmente apresenta o raciocínio ene
voado e o senso crítico prejudicado, e tentativas de raciocinar junto com o paciente, 
acabam por ser muito frustrantes.

Um toque ocasional pode ser muito reconfortante, mas esteja atento à reação do paci
e n t e ,  já que umas poucas pesaaua detestam aer tocadaa especialmente por outrus de seu 
próprio sexo. Falar com o paciente, fazendo-o tomar conhecimento de que B a b e m  como 
êle se sente (que êle provavelmente se sente com frio e desconfortável, e possívelmen 
te assustado), pode dispersar parte da ansiedade. Us socorristas devem perguntar e 
U3ar o nome do paciente, e oferecer os seus nomes - poder ser tratado e tratar os ou
tros pelo nome, é muito reconfortante para a vítima.

Luze3 montadas sôbre capacetea aem expressão - são tudo o que o paciente pode ver 
cum aombras impessoais e vozes por trás delas, ü paciente precisa ver (e conhecer) os 
socorristas, para poder confiar nêle3„ Enquanto avalia o paciente, o para-médico che_ 
fa deve pedir a outro socorrista um pouco de luz para que o^paciente poasa vê-lo. Um 
paciente 3e sente muito vulnerável, especialmente 3e aa lesões ou sua imobilização na 
maca restringem 3eus movimentos. Aquelas pequenas coisas como um lápis ou qualquer ou 
tro instrumento no bôlso do para-médico, quase espetando ou caindo sôbre a face do pa 
ciente, podem aumentar sua ansiedade. Tropeçar, pular por cima, ou inadvertidamente
pisar no paciente, são até pior.

Explicar a conduta envolvioa na avaliação e tratamento, ê vital para ganhar a confian 
ça do paciente e elevar-lhe o moral, fazer perguntas a um paciente que tope conversar, 
não só fornece maia informação sôbre a história e extensão provável das lesões- maa 
também oferece uma avaliação do seu nível de consciência, e cria uma "ponte" entre a 
vítima assustada e o para-médico. Cuidado com o paciente "inconsciente": há muitos ça 
sos de pacientes em coma, "morrendo", e que sobreviveram para relatar (com detalhes 
embaraçosos) a conversa de parentes e outros, discutindo o paciente "moribundo" e a 
situaçao toda. Mesmo que o paciente pareça inconsciente, os socorristas nunca devem 
soltar comentários desrnoralizantes como "...Bah, olha esta perna, como está feia"... 
ou ".. * Pou (\iós nunca VBmo3 conseguir passar por aqui..." ou meamo "..(urn palavrão).."

Explicar o tratamento que está sendo feito torna-se ainda mais importante à medida 
que o desconforto aumenta. Uma fratura dói quando as ponta3 do osso quebrado são muvi_ 
das durante a imobilização. Be o paciente está desorientado pela hipotermia, êle pode 
sentir-se atormentado pelos "socorristas" que só estão é reavivando a dor. Remover as 
roupas malhadas para colocá-lo em cobertores sêcos, torna-se uma intrusão à sua inti
midade, perdendo u paciente a "proteção" que as roupas representam. (Experimente ex
plicar o que você está tentando fazer, a uma paciente, feminina, assustada, rodeada 
de figuras masculinas anônimas e na penumbra...)

Restrições impostas pela amarração do paciente numa maca, o assustam ainda mais. Se 
possível, deixe seus braços livres: o paciente pode não conseguir ajudar muito, mas a 
preciará o sentimento de mobilidade. Uma cautela contudo: dedos fora das bordas da ma 
ca podem ser fraturados ou esmagados se prensadas contra a pedra, p/ex. em passagens 
estreitas, ü movimenta oscilante e caótico da maca quase obriga o paciente a se agar
rar à borda. IMeste caso, as mãos devem ser frouxamente amarradas dentro da maca, ex- 
plicando-3e à vítima o porquê disto.

U paciente na maca também gostaria de poder manter os olhos abertos, se estiver cons
ciente, para ver o que se passa ao redor. Algum tipo de visor transparente é essenci
al para que a água e detritos não caiam em seus olhos, Êle é incapaz de desviar o roa 
to, portanto os próprias socorristas devem cuidar que a própria lama dos seus m a c a c õ e s

nãu caia sôbre a cara do paciente.

I\Jb maioria aos resgates, durante aa primeiras k ou 6 horas de evacuação, os socorris
tas conseguem realmente tratar do paciente como uma pessoa real. Daí em diante, êle 
deixa de ser um paciente e paa3a a ser simplesmente "alga" a ser arrastado para fora, 
às custas de um trabalha penosa, no menor tempo passível,, Imobilizado e embrulhada no 
pacote como se fôsse uma múmia enlameada, torna-se urna carga a (de alguma forma) ser
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transportada sôbre terreno difícil. üs problemas técnicos acabam sobrepujando em im
portância o cuidado pessoal com o companheiro ferido, e logu "êle" passa a ser "isto". 
"Isto vai ter que subir de cabeça para cima, com uma corda-guia amarrado aqui no pe;l. 
Üu mesmo pior: "Esta p.... empacou de novo» Puxa com mais força." üuidado3

Através da operação o paciente deve ser acompanhado por um socorrista em especial ou 
por um para-médico designado apenas para isto, e encarregada apenas do cuidada ao pa
ciente. IMeste contexto, "cuidado ao paciente" inclui a tarefa de humanizar a operação 
e assegurar um suprimento contínua de otimismo e confiança, e de comida e bebida quen 
tes quando apropriada.

* Embora ainda não ae tenha tido notícia de socorristas exaustos usando o paciente e 
sua maca coma banco para sentar, é freqüente (por falta de atenção) colocá-lo debaixo 
de estalactites pingando, ou esquecer de incluí-lo, consciente e .lúcido, na divisão 
do lanche nas paradas. A medida que passam as horas, é cada vtz mais fácil esquecer 
que existe alguém na maca. A mente no entanto 'e algo poderosa e capaz de afetar o 
corpo positiva au negativamente. 0 cuidada extra atendendo às necessidades psicológi
cas do paciente pode exercer uma influência pouerosa tanto no físico como nas condi
ções mentais e no moral (algumas vêzes no 3eu simples apego a vida, fazendo-o sobrevi_ 
ver a lesões que teriam destruído um outro)„

Quando se consideram os aspectos psicológicos de um resyate em caverna, não 3 0 pode 
esquecer do3 socorristas - êle3 também estão sob stress. U Coordenador do resgate au 
o Chefe de Pessoal não podem esquecer que os socorristas, saindo e entrando na caver
na, necessitarão de descanso^ comida e bebidas quentes. Devem também saber que não fo 
ram perdidos ou esquecidos; ales têm também o direito de saberem o quê está se passain 
do. Liada líder de equipe tem a responsabilidade especial de avaliar 0 bem estar físi- 

^ co e mental das membros da sua equipe.

Estojcs de trauma a Pacotes Médicos para Reagate em Caverna,

A despeita da3 grandes variações nas condições de cavernao9 a quase sempre^certo que 
equipamento medica vai exigir embalagem especial para chegar ao pacienta lá dentro, 
intata e estéril. Os estojos normais de primeiros socorros raramente são adequados,,

Oa estojos de equipamento têm que ser pequenos, relativamente leves e solidamente con£ 
truídos para resistir à água, à lama (ou poeira), ao atrito9 e ao manuseia bruto® Ge
ralmente são usadas pequenas caixas de munição do Exército^ ou caixas de metal ou fi
bra de vidro. Os pacotes precisam conter um acolchoamento que envalva instrumentos 
frágeia cama aneróidea de pressão arterial ou reguladores de oxigênio, maa ainda assim 
o estojo inteiro taro que ser compacta,, Pode ser necessário dividir o equipamento em 
dois estojos, para permitir que passe por constriçSt;ss

Os itens dentro dos estojos devem ser embalados em sacos plásticos fechados a quente, 
ou em embalagens herméticas*. Tupperuare e outras embalagens do tipo, especialmente 
se seladas com um esparadrapo à volta toda, para não abrir, podem funcionar muito bem. 
Marmitas de alumínio e3paradrapadas podem ser ótimas para resistir à pressão dos maus

* He uma diferença entre "à prova d’agua" e "à prova d'agua em cavernas"t A habili
dade que a lama e a água têm, de penetrarem embalagens supostamente impermeáveis ê já 
legendária, tia aumenta mais au menos jeamétricamsnte na razão direta da distancia da 
trangpurtc através de seçõea "desagradaveis" de cavernas. Embalagens protetoras co
muns geralmente não suportam aa condições mais rigorosas ern cavernas.
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tratas e carregar certos itens, mas não resistem â penetração da^ãgua; podem conter 
todavia os sacos plásticos devidamente selados, para que êstes não rebentem ou se es 
traçalhem. Os sacos plásticos fechados a quente são impermeáveis, e seus conteúdos 
permanecem visíveis e estéreis.

, Dependendo das características da3 passagens, os estojos podem tsr que ser carregados
na mão, numa mochila às costas, ou arrastados por uma fita presa ao cinturão do socar
rista. Q equipamento médico pode variar do kit de primeiros socorros ou estojo de 

Q  trauma mais espartano, a recursos hospitalares como drogas, oxigênio^e mesmo monito
res cardíacos. Cada situação de resgate vai envolver necessidades próprias de equipa
mento, e algum equipamento terã de ser improvisado. Criatividade ê de fato uma das 
chaves do sucesso em reagate. Oa estojos precisam estar prontos para sair a qualquer 
aviso. Arrumá-los na hora geralmente consome tempo, e um estojo não vai ajudar em na
da se chegar ao paciente atrasada.

0 estajo de ataque deve incluir os itens geralmente mais necessários à avaliação ini-
• ciai e estabilização da paciente:

Vias aéreas: Cânulas oro-faríngeas de Guedell - três tamanhos de adulto.
Pera de borracha ou bomba manual de aspiração, com cateter grosso.

Compressas cirúrgicas estéreis, 35 x 35 cm.
Campressinhas de gaze estérei3, 7,5 x 7,5 cm ou similares.
Esparadrapo de 5 cm de largura (pode ser cortada em largura3 menores)» 
Atadura - crepe, elástica, de 10 cm de largura.
Sabão de ccco, e 'álcool, para limpar as feridas.

Ataduras gessadas rie 15 e de 20 cm de largura, para goteiras.
Algodão ortopédico de 20 cm de largura.
Faixas - crepe, elásticas, de 15 e de 20 cm de largura.
Tipoia para braço, da nylon.
Prancha dorsal, para fraturas de coluna (ou maca rígida).
Colar cervical, para fraturas de pe3coço.

Instrumentos: Tesoura., faca, lanterna de bolso, aparelho de pressão arterial, termô
metro clinico sub-normal (para hipotermia), abaixadores de língua, pin
ças hemastáticas (Kelly), Caderneta e lápis.

Conforto ao Paciente: Sscos plásticos grandes, ou "Lençol Espacial".
Agua - mas nãa quando se suspeita de traumas abdominais.
Saco de vitima, ou saco de hipotermia» Termo-tenda.
Alimentos energéticos, como chocolate, leite condensado, mel, balas»

Drogas já foram discutidas há pouco, e em relajâo ao eatojo de ataque„ não o serio 
mais» Morfina (exceto em lesõea de cabeça ou torax, e em pacientes inconscientes) de
ve oer devidamente considerada sempre que possível: sua analgesia vai ajudar o pacien 
te enormemente a tolerar a espera por cuidados médicos adicionais, e os rigorea da e- 
vacuaçao.

Sugestões para estojos complementares.

Estojos adicionais aão mais comumente preparados a partir dos estoques de suprimentos 
médicos na cena ê superfície, e consistem de itens específicas para as lesaes observa 
daa, e de equipamentos especializadas como inalador de ar quente, equipamento de atími 
nistração de oxigênio, sondas endotraqueais e laringoscôpio, equipamento adicional dê 
imobilização, macas, cobertores, etc* Drogas e líquidos para administração EV padem 
agora ser também considerados com mais minúcias e cuidados.

Oa estojos adicionais podem ser muito melhor talhados à_luz daa informações cjue cne- 
gam do fundo, da que as estojos de ataque. As comunicaçoes por esta altura ja terão 
aido estabelecidas na hora em que uma equipe de atendimento médico mais avançado pene 
tra, sabendo com muito mais pormenores dos lesões e necessidades do paciente.

Trauma;

♦
Fratura:

O
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FOLHA DE AVALIAÇRO SECüNDftíUA DD PACIENTE 

(Anote suas observações Junto cora o hore)

Examine os relexos e respostas neurológicas (veja a ficha de observações neuroló 
glcas, seções II a V).

Se estiver consciente, perounte-lhe sôbre as circunstâncias do acidenta, queixas, 
tíôr, e detalhe3 de história médica.

Examine a csüeja (face e couro caceludo) para descobrir lacerações, sangrasentos, 
coritusoss, inchaços (inçXuindp equinosea logo strSs C*s orelhas).

Palps o crânio para descobrir depressões, inchaços a fraaraentcs de ossos (área 
de fece inclusive - fronts, raaçâa do roato, raandíbula).

Examine ouvidos nariz e bôca, para descobrir sangrarcentos ou saída de líquido
clsro cerebrospinal.

Verifique a cor da faca e e  expressão do roato.' Sinta s teoparatura da pele.

Verifique o ritmo e regularidade dos aons respiratórios. A respiração tera odor
cetônico ou um leve odor de fruta ?

Exeoine ss pupllea: tamanho, reflexo à luz e siiastria. Vaja ss usa lentes da con 
tato.

Examine o psecoço, palpando-o da leve, pare descobrir deformidade ou dor.’

Palpe o eaterno e es costelas para dsscubrlr aoforxidads, dor, depressões, ou
crepitação que indique fraturas.*

Observa oa movlnentoa torácicos; veja regularidade e profundidade da reaplraçlo; 
descubra quaisquer assimetrias ou movimentos paradoxais.

Palpa o sbdcniaa para descobrir espasmos, flacidez, rigidez de parede.

Palps a cintura pélvica, pressionando e bacia de ambas oa lados para descobrir 
dor, dafornldade ou crepitação. Observe a simatrla.

Exssilns a área genital para descobrir dor, sangramentos, prlapisrao, inchaços, a 
equimoses.

Exaalne ss costas, palpBJido-B3 (especialmente sôbre as espinhas vartabrais) para 
dascobrir dor, deformidade, crepitação (de pontas da costelas fraturadas).

Exssslna sa nádegas, tentando descobrir der, deforroidades, assimetria.

Exaatins cs seobroa sugeri ores (clavícula, braça, antsbrago e cão) para deacGbrlr 
dor, deformaçoes, essinatria, «ovimento e senssçoes. Se estiver conscien 
te, tanta oa reflexes.

Verifique a côr a reeposts circulatória do leito das unhas.

Exsslna as cssârcrc infatlorea ccjwj foi fslto coa os «astros auperloraa.'

Pulao (ritoa c tipa) Hore Rsopireção (ritao e tipo) H°ra
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I SINAIS VITAIS

II COHPCRT AMENTG

III FALA
I

IV ACORDA A

V REAÇSO A DOR

VI PUPILAS

VII CONSEGUE MOVER

I

VIII REFLEXOS DE 
BASINS iil

FfilHA OE OBSERVAÇÕES NEUROLÓGICAS

Pulsa

Respiração 

Pressão Arterial 

Tecíierotura
•

Orientada (rafer# 
seu notre, dia 8 

loccl).

Oesorientedo

flgitída

Agressivo

Clara e lógico 

Murmúrios 

Gemidos 

Incoerente

Nenhuma

Chamados 

Sacudidelas 

Leve alfinetada 

Baliscío forte

Apropriada
(afasta-se)

Inapropriada
(movc-ae, mas não 
eficiantemant*).

Oaacerebrado
(axtrem. rígidas)

Nenhunia

Tamanho à direita 

Tarcanho à esquerda 

Reage à direita 

Reage à esquerda

Graça direito 

Srago aaqusrdo 

Perna direita 

Perna esquerda

Palsna direita 

Palma asquarda 

Planta diraita 

Planta esquerda

Prsaaão Artorial Hora Tacparatura Hora



TRANSPORTE DO PACIENTE
Trêa categorias de veículos podem Ber uaadoa para tranaportar alguém que ae acidentou 
au que não pode se safar 3ozinho de uma situação - os métodos improvisados, os veícu
los flexíveis, e os veículos rígidos.

Os métodos improvisadas são os mais rápidos e fáceis de usar. Uma simples cadeirinha 
ou um arnês completo podem ser usados para baixar ou içar uma pessoa com lesões míni
mas, poupando tempo e evitando problemas de progressiva piora no estada geral da víti 
ma. Mas êstes métodos, que exigem urna idéia clara do problema, e boa dose de improvi
sação, são muitas vêzes esquecidos pelas equipes envolvidas, ou por equipes de resga
te que tendem a concentrar 3eus esforços em sistemas complexos e técnicas ortodoxas, 
mas que demandam treinamento especializado.

Ser carregado numa maca em passagens difíceis é incômodo mesmo para uma "vítirna" sau 
dável durante urn mero exercício. Ter que esperar por uma maca, muitas vêzes enfraque
ce e exaspera a vítima mais do que pôr-se em marcha e - com a ajuda dos outros - sa
far-se logo daquela situação.

Muitas vítimas reais não estarão realmente machucadas, rnas às vêzes apenas perdidas, 
com frio, cansadas, assu3tada3. Mas mesmo vítimas com lesões rnenores - um pulso torci_ 
do, uma fratura estável de tornozelo - são factíveis de rápida remoção, às vêzes ate 
de se deslocarem por conta própria com alguma assistência (gente ajudando, muletas im 
provisadas).

Para pessoas nestas condições, sem problemas médicos maiores, mas incapazes de resol
ver um lance vertical com suas próprias forças, uma cadeirinha pode ser a solução ide_ 
al. Um arnês completo tamoém pode ser útil tanto para pessaa3 inexperientes ou esgota 
das como também para vítimas mais fortes, quando uma maca simplesmente não passaria

Mas há outros métodos, ilustrados acima, improviBadoa com cordas, anorak3s bastões. 
Êles não são necessariamente confortáveis, nem para a vítirna, nem para os socorristas, 
mas são sirnples e rápidos. Macas também podem ser improvisadas, bem como qualquer do3 
veículos flexíveis descritos adiante - com as mesmas indicações, vantagens e desvanta 
gens. (As macas de corda porem, como machucam muito, devem ser generosamente acolchoja 
das).
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Os veículos flexíveis já são equipamentos especializados de resgate sem^uma platafor
ma rígida, podendo por isso ser dobrados e enfiados numa mochila para fácil transpor
te» 0 exemplo clássico é o tragsitz, basicamente uma mochila de lona e fita de nylon, 
ou uma super-cadeirinha que permite a um socorrista carregar uma vítima às costa3. 
Criada e multo favorecida para resgates em montanha, ela tem contudo 3uas limitações, 
como qualquer outro veículo, é claro: o socorrista deve ser forte o suficiente para 
suportar o pe3o da vítima, especialmente nos ângulos menores que a vertical. Socorris 
ta e vítima são amarrados independentemente à mesma corda, sendo porém extremamente 
difícil separar-se um do outro, a não ser numa plataforma com espaço para soltar-se e 
mover-se.

esquemáíicos>Cjl

G. S 6 U 5  U S O S

É uma razão que impossibilita a assistência de Primeiros Socorros se a vítima desen
volve algum problema médico durante o transporte. A vítima deve ter portanto apsna3 
lesões menores, e não pode correr o ri3co de perder a consciência ou de sofrer qual^ 
quer obstrução respiratória.

3 ce.stãL â.lpma_

Outro veículo desta classe é a rede de resgate com vários pontos de suspensão, usada 
çara baixar ou subir na posição horizontal uma vítima, também com um mínimo de lesões 
ossea3 - por exemplo, um acidentado hipotenso ou hipotérmico. Tanto a rede como o

G V
peia
"torax
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Transportes rígidos.

As funções de uma maca são proteger o acidentado de qualquer outra lesão, e evitar 
que seu estado deteriore ainda mais, mantendo-o tão confortável quanto possível»

Transportes deste tipo permitem o máxima suporte e proteção à vítima, por sua constru 
çãa inflexível_- embora uma ou outra maca possa ser dobrada ou desmontada em 2 ou 3 
partes» APcompTeta ê a maior vantagem. Suas desvantagens incluem para começar: o pêso 
e o tamanho de uma maca, que a torna incômoda de carregar até a vítima, e faz difícil 
sua passagem por passagens estreitas; além disto, a vítima precisa ser amarrada den 
tro da maca, sua assistência ao processo de transporte ficando bastante limitada,, e 
pelo menos um acompanhante tem que se encarregar de conduzí-la ao redor ou por dentro 
dos obstáculos, ao mesmo tempo em que presta atenção I vítima, pronto a prestar-lhe 
cuidados médicos em caso de necessidade.

UKvia. tmâ-dâ-

Stõkes
ou m a c a  -  c e s ta ...

Duas macas são mais usadas em resgate em cavernas:
A primeira é a maca Stokes ou maca-cesta, a mais popular e tradicional em resgate em
montanha. Construída em PUC grosso ou em fibra de vidro, com uma borda em tubo de aço
que lhé aumenta a rigidez e permite agarrá-la, ela é muito forte e tem a combinação
razoável de peso, tamanho e portabilidade para trabalhos de resgate.

A outra é a IMeil-Hobertson ou maca-feixe, primitivamente uma maca militar compacta, 
mero feixe de varas fácilmente carregada e guardada em qualquer lugar. Muito usada pja 
ra operações verticais em lugares estreitos, e também para as passagens horizontais 
mais apertadas, a maca consiste atualmente numa estreita armação de aço provida de ca 
pacete, e de um sistema de lapelas reforçadas por varetas enfiadas em bainhas do envo 
lucro de nylon (ou lona) que abraça a vítima, todo o conjunto sendo amarrado com cin 
turões de nylon.

Entre suas desvantagens, o nylon raspa, desgasta-3e e rasga (e se o tecido fôr de lo
na, acaba apodrecendo), as varetas se quebram, Além disto, o paciente tende a rolar 
excessivamente de um lado para o outro,(a raaca é mais difícil de carregarJ, e partes 
do seu corpo ficam mai3 desprotegidas do que na maca-ce3ta, mas em contra-partida o 
volume da maca (ou seja, sua seçao no caso de galerias estreitas) acaba sendo sempre 
pouco maior que o da corpo da acidentado.

transitz dificilmente são construídos especialmente para tal fim - é tão fácil impro
visá-los. A rede, montada com uma corda suficientemente longa (pelo menos 2U metro3) 
é chamada então de rêde alpina e pode tanto ser montada a partir dos pés, como come- 
çando-se pelo tórax da vítima, deitando-a sôbre a corda préviBmente dobrada em suces
sivos Zês, e generosamente acolchoada para não machucar a pessoa que se pretende remo

Uvr>a_
rê.<d&- d e -
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Mas não são so estas dua3 opções 
espessa camada de borracha dura, 
través de passagens horizontais 
por trechos baixos, ligeiramente 
gida, e até ser carregada sôbre 
são não proteger bem o paciente 
ra amarrar a vitima muito duros

as únicas em Resgate em Caverna. A esteira acima, de 
é usada para remover pacientes sem lesão espinal a- 

relativamente desimpedidas, tia pode ser arrastada 
fletida para pa33ar curvas que deteriam uma maca rí- 

terreno horizontal acidentado. Us inconvenientes dela 
dos ressaltos, e serein os agarradores e orifícios p_a 
de cortar. Ela não ae presta para trabalhos verticais.

Muitas outras macas existem, desenhadas para outros tipos de trabalho, para resgate 
dm montanha, para acidentes em estrada, para u sd  em helicópteros - mas não para resg[a 
te em caverna. A maca perfeita para êste tipo de trabalho ainda não existe. f\la verda
de, embora a preocupação de desenha-las prossiga, é pouco provável que se possa che
gar a uma única maca, perfeita para todas as situações. l\lo momento, estas três macas 
citadas são as melhores ou mais disponíveis e parecem oferecer o melhor compromisso 
para as situações difíceis.

As necessidades de tratamento do paciente e a natureza da passagem vão acabar deternti 
nando qual tipo de maca funciona melhor, Êstes fatores se interferem mutuamente. Se 
por exemplo o paciente necessita de transporte de maca, as opções de tala3 e imobili
zação serão limitadas pelo que cabe naquelas macas que conseguirão atraves3ar aa pas
sagens. Se por outro lado um paciente apresenta suspeita de fratura de colunav uma ma 
ca completamente rígida ou uma prancha dorsal são imperativas. Qualquer do3 veículos 
descritos acima estará disponível, dependendo do tempo e esrôrço envolvidos, maa o pja 
ciente pode ter morrido no interim. As vantagens de se usar a melhor opção devem em 
cada situação ser cuidadosamente pesadas contra sua disponibilidade - isto é, o tempo 
gasto para tê-la no local do resgate, ü paciente sofrerá mais pela espera, ou pelo 
transporte / proteção inadequados ?

Preparando a 1/ítima para Transporte.

Todas es macas (mas especialmente as de fundo de lona, rêde de arames, ou fitas) prçj 
cisam de alguma forma de acolchoamento no fundo, tanto pBra proteger o acidentado do 
frio ou de superfícies molhadas^ como para forrar-lhe as costas. Um colchonete de es
puma (especialmente espuma de células fechadas) funciona muito bem para isso. 0 col
chonete de espuma comum ê melhor, mai3 macio, mas encharca de água, o que não aconte
ce com o rie células fechadas.

Se a caverna é muito molhada, coloque por cima da e3puma um plástico grosso, grande o 
suficiente para envolver totalmente a vítima ao final. Qoia cobertores de lã (ou um 
saco de dormir especial para resgate - chamado então saco de hipotermia) são coloca
dos a seguir sôbre o colchonete como se vê abaixo.

â  r  r a  r> \o 
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Cate arranjo oferece então proteção (calor) suficiente e vai permitir acesso fácil 0 0  
pulao e pescoço^ para controlar os batimentos cardíacos. Com a maca Neil-Robertson um 
único cobertor e melhor, para evitar grandes volumes - afinal, trata-3e de uma maca 
para pasBagena estreitas. A prática de amarrar a vítima à maca para transporte verti 
cal deve ser exercitada oastante antes de um resgate, com tempo de sobra e em condi
ções mais arnenas do que na base de uma cachoeira con lama e com a vítima em estado 
grave, com os segundos contando,

Nesta altura o acidentado já deveria ter sido tratado para evitar ou interromper o 
processo de hipotermia - o maior problema médico durante urn resgate, quando a vítima 
já com suas lesões originais, muitas vêzes hipotensa e sem reservas energéticas, ê o- 
brigada ainda a permanecer horas imóvel, sem chance de produzir calor por exercício 
físico. Roupas molhadas foram despidas, e roupas sêcas e abrigos de lã extras foram 
vestidos na vítima, Se as condições do acidentado o permitem, e especialmente se se 
espera trabalho vertical, um tipo qualquer de cadeirinha ou combinação com arnês pei_ 
toral deve ser instalado 9Ôbre as roupas ou sôbre (ou sob) qualquer tipo de saco de 
hipotermia ou cobertores - o que funcionar melhor. Êste sistema de amarração para a 
vítima é usado como suporte se a maca acaba tendo que ser colocada de pé, e como uma 
salvaguarda no caso muito remoto de acontecer qualquer falha com a maca, (.sempre lem 
brando-se da Lei de Murphy),

Se 0 pessoal para-médico acreditar que um colar cervical ou uma prancha espinal são 
necessários, êles devem então ser instalados agora, Todo mundo numa equipe de trans
porte deveria saber a maneira correta de colocar um paciente sôbre uma prancha espi
nal (para suporte ria coluna vertebral, no caso de suspeita de fratura ou lesão de es
pinha), mas para o caso de não saberem, o procedimento é delineado aqui em rápidas pei 
lavras - assumindo que o paciente, já com o colar cervical instalado, se encontre no 
chão, rieitado de castas:

1, Deite a prancha dorsal no chão, ao lado da vítima. Coloque 3 pessoas no outro lado
- uma nos ombros, outra na altura das cadeiras, e a última nas coxas - e uma quar
ta pessoa à cabeça da vítima, de frente para ela.

ranrio-a e exercendo suave tração que ajudo a manter o cabeça alinhada à coluna ver 
tebral, üs outros 3eguram o lado oposto da vítima, agarrando-a firmemente pela rou 
pa.

3, Com a pessoa à cabeça da vítima dando instruções e segurando a cabeça enquanto o
corpo gira, (de modo a nunca torcer o pescoço da vítima), as pessoas ao lado rolam
o paciente, puxando-o na sua direção,

U, Uma quinta pesaoa desliza agora a prancha dorsal, até encostá-la ao flanco do paci. 
ente, ainda em contato com o chão, Se não houver uma quinta pessoa, a que está na
altura daa coxas estica um braço e puxa a prancha para debaixo da vítima,

5, Ainda com a pessoa ã cabeça dando instruções, todos revertem a vítima à posição o
riginal, rolando o corpo de volta, lentamente, £ importante manter 3uave tração a-
xial na cabeça durante tôda a operação, movendo cabeça e corpo alinhados, em mono- 
bloco,

6, Em seguida cruze as mãos da vítima aôbre o corpo e amarre-as frouxamente se fôr o 
caso - o objetivo não e restringir a vítima ou seus movimentos, maa apenas facili
tar o transporte, por isso se a vítima protestar a despeito das explicações cu ra
zões, deixe-a livre,

7, Usando fitas de nylon, amarre solidamente a vitime è prancha. Em especial, csrtifi
que-3e que a cabeça esteja bem presa e não ae rnova, Um cobertor enrolado e ajusta-
da em U ao redor da cabeça pode para isto aer amarrado junto ou prêso com fitas.

i\lem 3empre no^entanto existe uma prancha dorsal ou similar^ e a vitima pode aer insta 
lada a maca rígida e amarrada sem o recurao daquela. Coloca—la na maca em monobloco 
pode exigir alguma ginástica física e mental, ma3 não é difícil - exige aperiaa mais 
socorristas.



Um cobertor pode ser enfiado por baixo da vítima da mesma maneira que a prancha e em 
seguida (mas com maior cuidado) êste é levantada por 6 a 8 socorristas que seguram as 
bordas enroladas deste cobertor - sendo a maca deslizada pelo chão, por entre as per
nas do socorrista à cabeça ou aos pés. üu então a vítima pode ser levantada sempre em
monobloco por 6 a 7 socorristas usando apenas as mãos:

1. Ajoelhem-se ao lado do paciente, com um joelho em terra.
2. Enfiam as rnãos sob o paciente de maneira alternada como se vê na figura, a pessoa

à cabeça tomando o extremo cuidado de, tracionando-a, mantê-la alinhada â espinha, 
em monobloco,

"Disposição ciâ-S 

maios -Sob o 
pacie ntè., pa ra. 
re-v^oçãTo -Sem 
pQvic-laa ciorsa-l 
ou c o b e rtõ r.

"Levanta1*.
U, Uma pessoa fora do grupo desliza a maca aoa pés da vítima^ por entre a3 pernas dos 

socorristas e ao^comando de "Deita" o paciente é baixado a maca, sempre com o máxi 
mo cuidada. Be nao houver nenhuma pessoa extra, são os socorristas que caminham "a 
maca, carregando a vítima, e a deitam»

c claro que se o paciente pode prestar assistência e deslocar-se para dentro do maca 
por conta propria - bem melhor, üs métodos acima, com menos socorristas, podem ser u- 
sados para transferirão paciente a maca, mesmo quando não se suspeita de fi'aturas de 
coluna, por uma questão de conforto para êste. Se se suspeita de uma fratura de mem
bro inferior (ou mesmo superior), este membro deve ser tracionado suave mas firmemen
te durante o transporte a maca, para evitar lesões maiores e mais dor ao acidentado»

Irac íone .
u m  m e m b ro  ^ ^ t u r ü c io  

S e m p re  ĉ ue. jo r  “írarnsporllir

i mobiliz^ar.
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Nü3 te punto o para-inédico chefe poderá querer inaLijiar um aparelho de pregaão arteri- 
al e estetoscópio ao braço da vítirna, mantendo a bomba e o relógio fora dos coberto
res. Q arranjo dos cobertores pode ter que ser modificado por sugestão dêle, para a- 
cesso aos pontos de infusão endo-veno9a ou pontas de controle de pulsação cardíaca, ü 
para-médico precisa de fato encontrar um meio têri^o entre a necessidade rie tal trata-

* mento ou informação diagnostica, e a necessidadie de conservar ou aumentar a quantida
de de calor corporal do paciente (vital em resgates de longa duração).

n Se os braços e mãos de um paciente consciente sãu deixados livres, êles devem ser man_ 
tidos dentro da maca-cêsta para evitar lesões ou esuagamentos (de dedos, principalmen 
te) à pessagsm de galerias estreita3. l\la maca-feixe os braças podem ser amarrados ou 
deixados do lado de fora das "lapelas" da maca. Se o paciente está inconsciente ou u 

. ma manobra vertical está iminente, é melhor passar os oraços para dentro das lapelas. 
Mãos devem ser protegidas com luvas de couro.

Uma viseira de plástico transparente (tipo proteção industrial) acoplada 8 0 capacete 
protege o paciente dos respingos, da lama que cai, e de eventuais pedrinhas, sem impe 
dir que o para-médico possa constantemente observar a face deste. Este viseira deve 
estar afastada do roato o suficiente para que não embace, ou que a própria condensa
ção do vapor não fique pingando sôbre êle. (Mo entanto, ela será o ponto mais alto de 
uma maca, e pode ter que ser removida durante passagens muito baixas, o que muitas v£ 
zes aumenta a ansiedade do paciente consciente, assustado com a velocidade a que o te_ 
to pode cheqar a deslizar, a centímetros do seu nariz, durante uma evacuação realmen
te rápida. E um dado real a ser lembrado sempre, o ponto de vista do acidentado, as- 

o sustado, imóvel numa macaj impotente para modificar sua situação geral, mas ainda as
sim consciente do que esta acontecendo ao redor, e do que pode acontecer nas mãos de 
gente cuja habilidade êle geralmente desconhece uotalmente - e da qual êle não tem 

f' portanto condições ainda de avaliar e de confiar.

l\io lugar de uma viseira inteiriça, óculos de motociclista são uma proteção melhor do
* que nenhuma, e podem ser usadas quando aquela realmente atrapalha. CJ acidentado que 

usa óculos deve poder ficar com êles sempre que possível. Isto não só evito que se 
percam e protege seus olho3 de respingos e poeira, mag também promove o bem-estar psj;̂  
cológico do paciente - um acidentado míope pode sentir-se inacreditavelmente vulnerá
vel sem os óculos. D para-médico pode é ter que decidir entre deixar ou não lentes
‘de contato, pois em certas condições elas podem mais prejudicar do que ajudar. Pe3s_o 
as que usam tais lentes em caverna geralmente carregam uma caixinha própria, no bôlso 
^ou na rnochila, e ê nelas que as lentes devem ser guardadas.

Uma vez na maca, o acidentado deve aer generosamente almofadada com roupas extras, sa 
colas, mochilas e cordas. A cabeja deve aer especialmente bem calçadaB^Colocar acol- 
choamento entre joelhos e tornozelos (antes de amarrar as pernas) também é jmprescin- 
divel para dar mais conforto â vítima e evitar feridas pelo constante roçar de um con 
tra o outro.

Se se prevê muito trabalho ao lado de cachoeiras ou chuveiros ou muito respingo, é 
bom acrescentar mais uma camada de plástica grosso sôbre as cobertores ou saco de hi- 

„ potermia, colocado tambem de modo a interferir ao mínimo com as necessidades do para
médico.

IMa maca íüeil-Robertson a cabeça do paciente deve repousar dentro do capacete e 03  pês 
devem ser amarrados ao guarda-pé, e3te devidamente ajustado e fixado. Amarrar uma pes 
soa à maca (\ieil-Rob e simples: as lapelas da maca são simplesmente enroladas ao redor 

„ da vítima, e os cinturões fechados. Ü socorrista iniciante ou mais tímido quase sem
pre deixará os cinturões muito folgados, receando machucar o paciente ou aumentar-lhe 
o sofrimento. Quase sempre no entanto, os cinturões se afrouxam durante a evacuação,, 
a medida que o paciente se acomoda - e por isto os cinturões precisam sempre seir vari 
ficados e reapertados de tanto em tanto. A longo prazo, movimento excessivo da vítima 
dentro da maca é maia incômodo e doloroso para ela, devido justamente ao roçar da um 
machucado contra outro ou pela mobilidade daa pontas de ossos quebrados.

Amarrar um acidentado â maca-cêsta já é mais complexo. Exceto nas cavernas mais am
plas e horizontais, o paciente tem que ser solidamente fixado à maca de modo a não ea 
carregar para baixo ou para os lados quando a maca é virada ou posta de pé. Há doi¥ 
métodos — suspendê-lo çor uma cadeirinha ou por laçadas passadas pela base da3 coxas; 
ou suspendê-lo pelos pés.

Lesões como fratura daa pernas ou de bacia podem ditar da necessidade de um ou de ou
tro método. Se se prevê que a vítima vá ter que ficar na vertical por muito tempo e 
ha tempo suficiente para colocar os doÍ3 3istemas, faça isto mesmo, Quando só são usa 
das fitas nos pes, 0 3  joelhos da vitima tem uma tendencia a se dobrar para frente ao

- Ber esta colocada em pe. Laçadas ao pe, quando indevidamente colocadas, podem escorre
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gar para cima ou para baixo, soltar-se totalmente, ou mesmo torcer o pé» Um método 
que funciona é amarrar o pé a um rió com duas laçadas, como o b a l 3 a  pelo seio (também 
conhecido corno lais da guia duplo), colocando uma laçada por trás do tornozelo e ou
tra por baixo do pé. Dutra solução é passar o estribo por dentro de um "pé de galinhalí 
£ interessante sempre que possível manter os tênis ou sapatas da vítima no própria pé.

Se as fitas e cinturões da própria maca são de nylon forte, com fivelas não deslizan
tes, você pode uaa-la3 juntamente com as fitas de pé ü u da cadeirinha. Us cinturões 
devem ser firmemente presos, e as pontas amarradas ou enfiadas em lugar do qual não 
escapem, ü acidentado pode também ser amarrado com fita de nylon de 25 mm, e tanto fi 
taa como cinturões devem ser bem apertadas. Uoltas-do-fiel passados pela guarnição de 
aço ao redor da maca, evifcam que aa fitas escorreguem ou se afrouxem. Ainda em rela
ção à maca-cesta, a cabeça do paciente colocada dentro do capacete, pode ser fixada à 
estrutura por meio de fitas que envolvem o capacete como é mostrado abaixa.

e s tr ib o
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do capacete.

Transporte horizontal.
«•

0 movimenta mais simples numa caverna é sôbre terreno razoavelmente horizontal, numa 
galeria larga o suficiente para 3 ou k pessoas nela andarem lado a lado. A maca deve 
ser carregada, não arrastada. Para reduzir a confusão, pode-se convencionar que só um 
dos dois carregadores da frente dê as instruções sôbre como enfrentar o terreno à 
frente. Isto mesmo com um Chefe de Transporte andando à frente da maca, escolhendo o 
melhor caminho em areas confusas* U para-médico chefe deve indicar qual ponta da macs 
deve ficar mais elevada - isto se houver tal necessidade. Com lesões de cabeça p/ex. 
a cabeça deve ficar levemente mais elevada que o resto do corpo, ao passo que na :nsi 
or parte dos casos de choque (hipoten3§o) s aconselhável manter 03 pés elevadoSo



Em certa3 situações estranhas, um socorrista pode usar 3eu próprio corpo como suporta, 
como alavanca, ou ajudando a carregar a maca como uma "tartaruga", já que as perns3 
3ao obviamente mais fortes que os braços, mesmo uma pessoa pequena pode manobrar uma 
maca pesada surpreendentemente bem, desta maneira. A "tartaruga" é claro que não con
segue ver muito, e vai precisar de constantes informações.

'I A maca também pode ser pas3ada de mão em mão, de socorrista a outro por aôbre uma obs

Uma maca com um paciente é pesada. Us carregadores oa maca vão ter que ser trocadas 
frequentemente, portanto o Chefe de Pessoal deva certificar-se de poder dispor de gen 
te suficiente. Aqueles carregando uma maca numa cnverna pela primeira vez frequente
mente ae surpreendem de corno e3ta torefa po33a 9er exaustiva. pBra aliviar 03 múscu
los (se uma única equipe se vê a braços com a tarefa de transportar a maca) pode-se

- rodiziar os carregadores ao redor dela, mantendo os mais frescos sempre à frente (já
que estarão mais alertas aos detalhes do terreno, e poderão mais descansadamente dar

o instruções aos outros), e em seguid8 transferindo-os progressivamente para tras, ora 
para um lado, ora para o outro. £ muito exaustivo agarrar a borda da maca o tempo t£ 
do. A mão ajuda, mas uma fita longa, passada em alça pelo ombro, é muito mais prática, 
Uma laçada ao ombro aposto è maca transfere a carga aos músculos das C03ta9 e das per 
nas, em vez de fazê-la recair apenas nos músculos mais fracos dos braços. Uma opção 

' ainda melhor do que uma alça de comprimento fixo, é usar uma alça mais longa passeds
pelo ombro e segura pela mão oposta à maca. A mão ajusta automaticamente o comprimen
to de fita (do ombro I maca), mantendo o sistema mais flexível em terreno irregular.

O  U5.o ole-
• jifas.. -

Quando a passagem se estreita demais, a maca pode cer que ser carregada ao ombro ou 
sôbre as cabeças, ou em certas situações, apenas por dua3 pessoas, uma em cada ponta, 
modos progressivamente mais exaustivos, mas possíveis em trechos curtos.

p a r a .  
c a r r e g a r  
â. m a c a .

Em trechos muito baixos, ela pode ser arrastada, reoocada por uma fita acoplada à es
trutura. Linhas-guia na3 dua9 pontas da maca vão permitir manobrá-la com certa flexi, 
bilidade. Alguem deve acompanhar de perto o paciente, observando em especial, proje
ções do teto que podem acabar batendo no visor do capncete, ou ameaçar a face do paci 
ente, fisicamente ou psicologicamente.
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truçao que ocupa toda a passagem, au em galerian de pequena seção, onde não há espaço 
para os socorristas se deslocarem com facilidade, mas o espaço e suficiente para se 
sentarem lado a lado. Esta técnica também é útil quando há um desnível na passagem, e 
vitando que os socorristas trepem ou pulem, carregando a maca: ela e simplesmente pa£ 
sada às mãos de outra equipe esperando do outro lado do desnível, obstrução, etc.

o

Em alguns lugares, pode acabar sendo necessário virar a maca de lado, para que pa3se. 
•• já não existe justificativa alguma para viró-la de barriga para baixo - se ela passa 

de barriga para baixo, passará também na posição normal. LI sistema de amarração porém 
deve ser seguro o suficiente para manter o paciente no lugar do mesmo jeito, para o

tas_- ou em curvas e cantos que a largura da galeria imçede a maca de dobrar. Se as 
* lesões do paciente permitem, a maca pode ser posta de pé e rodada, depois novamente 

baixada à posição horizontal.
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Se numa passagem de pequena seção, existe gente sufiente para forrá-la de ponta a pon 
ta, ótimo. Se não, Ds socorristas devem se preocupar em passar à frente, assim que a 
maca passou por suas mãos, rastejando por baixo, ou por cima^ ou pelo lado - se o ea 
paço permite - de modo que nunca se esgotem as "mãos" disponíveis e a maca se deslo
que suave e constantemente, sem se deter.



Maa maama cavernas horizontais podem apresentar alguns problemas melhor resolvidos 
com cordas e sistemas de poiias e blocantes, ou com aparelhos de rappel. Por exemplo 
carregar uma maca sobre terreno inclinada ou sôbre uma ladeira escorregadia, pode 
ser perígGao ou incômodo sam uma corda, quer como "corrimão" para os carregadores, 
quer como linha-guia para a maca, ou ambos. 0 Chefe de Evacuação tem que prever isto
- por exemplo, a conexão com a maca tera que passar pelo ponto de ancoragem ds um so 
corrista, e a solução tem qua ser imaginada antes que o pessoal chegue a um ponto 
morto, e a situação comece a se deteriorar.

Cordas duplas podem ajudar muito, se há cordas e tempo suficientes; elas devera e3tar 
afastadas o suficiente para evitar que ae enredem. Dutra situação em que tais ciste
rnas podera aer uteis9 á era ladeiras inclinadas, mas não tanto que exijam içar a maca 
verticalmente* Uma corda ancorada e segurada do tôpo da ladeira pode ser amarrada à 
cabeça da maca, oferecendo mais segurança em caso de escorregar um dos carregadores, 
ou uma polia pode ser montada, com ’•contrapesos" descendo a lecSeira enquanto carrega 
dores e a raeca se deslocam ladeira eciroa.

A variedade de problemas especiais é quase infinita e transporte eficiente, tanto 
quanto quaisquer outros aspectos do resgate, vai depender da flexibilidade mental, 
visão_dos problemas, e capacidade de improvisação dos socorristas. Exercícios de si
mulação de resgate^são valiosíssimos em dar aoa socorristas em potencial uma boa J.dá 
ia do que vai ou nao vai funcionar, e em desenvolver a capacidade de pensar criativa 
mente^ em vez de apelar para fórmulas específicas. 0 máximo que um livro ou um texto 
coma este pode fazer, é sugerir algumas idéias gerais para um repertório básico» D 
resto é com vocês.

Transporte Vertical.

0 mais simples 9istema de suspensão de uma maca ê na teoria um sistema de dois çon- 
tos, com uma corda ao pé e outra à cabeça da maca. Por razões obvias, êle e porem i- 
naceitávelmente instável, permitindo que a maca vire de barriga para baixo muito fá
cilmente.

Um sistema de k pontos ê melhor, e há pelo menos duas maneiras básicas de montar tal 
sistema. 0 primeira usa duas cordas amarradas I maca em diagonal, e cruzando-se num



mosquetão central ou laçada de cordaj que a puxa. Se os comprimentos de corda são
curtos o suficiente, de moda que o vertice do sistema de^suspensao esteia cerca de
50 cm acima do fundo da maca, conseguimos um 9 istema estável e muito bom. Outra op
ção mais flexível é usar quatro cordas curtas, conectadas â corda principal.

da por um mosquetão, ou diretamente à borda de aço, e entio a nos de prusik, cada lî  
nha pode então ser rápida e independentemente ajustada para controle do ângulo da ma 
ca.

0 sistema de quatro pontos de suspensão também pode ser ajustado para um sistema de 
duas cordas de suspensão, simplesmente conectando as duas linhas em cada extremidade 
da maca, a cada uma das cordas principais.

0 melhor sistema de suspensão é um sistema de seis pontos, similar ao de quatro des
crito acima, mas com uma terceira linha em cada extremidade, conectada â ponta da^ma 
ca. Êste sistema oferece oferece um pouco mais de estabilidade e segurança a tambem 
pode 3er conectado tonto a uma como a duas cordas principais.

Si3temas convencionais já prontos, montados em fita de nylon com anéis rie conexão 
nas ponta3, podem ser feitos em casa mas geralmente os grupos de resgate preferem re 
almente equipar as macas com cordas, prusiks e mosquetões. Como sempre, deve-se usar 
da muita cautela e de muita senso critica, ao apelar para um sistema que alguem fa 
bricou em condições desconhecidas. Qualquer que seja o siatema porém, e melhor conec 
tar a aranha de suspensão â armaçãu da maca, com mosquetões em vez de amarrar nele 
diretamente. Isto poupa a corda dos pontosmais vulneráveis a atrito, e permita tam
bém clipá-la ou desclipá-la da maca mais rapidamente. Coroo em outr03 pontos críticos» 
só davem ser usadas mosquetões de trava, e as trovas devem ficar do lado de dentro, 
junto aa paciente. Algumas armações de maca porém, não aceitam as mosquetões por se 
rem muita grossas; nêste caso obviamente não há escolhe senão passar aa cordas dire
tamente pela maca»

Para qualquer coisa maior que os lances mais curtos, um ou mais acompanhantes devem 
permanecer com o paciente para atender âs necessidades dêle, continuar monitorizando 
os sinais vitais e fornecer-lhe atendimento para-médico em quaisquer emergencias, o 
lidar com quaisquer problemas da maca propriamente dita. Embora os acompanhantes poa 
som conectar-se a cordas separadas, isto pode causar confusão e problemas de enreda- 
menta ds ccrdas. Com uma quarta corda curta em cada ponta (a) ou uma corda unica no 
meio (b), o acompanhante (ou acompanhantes) pode ser conectado à corda principal. 0 
conjunta de linhas de suspensão, com tal grau de complexidade,, i chamado de "aranha".

Se em vez de serem conectadas à armação da maca por nós em oito^ cada corda e passa-
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Algumas variações no aistema de suspensão da acompanhante transformam a "aranha*1 num 
sistema muito flexível que permite que êle ajusta sua posição para cima au para bai
xo, e me3mo em situações complexas, que êle possa subir bem acima ou descer bem abai 
xo da maca, pura desencumbir-se ds tarefas essenciais como desencravar de uma fenda 
a própria corda, ou limpar uma plataforma de pedras soltas que podem ameaçar todo o 
sistema de evacuação.

Estas variações incluem um estribo (au dois) e uma fita â parte, providos amb03 de 
um Gibbs ou Jumar (ou meamo um nó de Prusik), permitindo ao acompanhante o reajuste 
de eua posição em relação ao vértice de suspensão da maca,

A posição do acompanhante em relação à maca é algo que só pode ser sentido na práti
ca. 0 acompanhante fica meio sentado no ar, suspenso por sua cadeirinha um pouco aba 
ixo da mace, e empurrando a parade com as pernas, traciona a maca para fora0

Quando esta está sendo puxada para cima, o acompanhante colaca-aa em relação à maca 
quase automaticamente. Jã guando I preciso baixar com a maca, colocar-se em posição 
acaba sendo... um ato de fe.

Conexão 
a  air-<av\Ka..

coral a
J u m a r ^
com
jtSfribo-s

Em primeiro lugar (já conectado n aranha), desce-aa à maca tomando o cuidado da não 
pisar na vítima. Então, ar,arrendo-3e às cordas, baixa-se o corno lentamente até en 
cantrar a parede com oa pe3. Da primeira vez ê arrepiante, mas com a prática, o acom 
panhante se acostuma a encontrar qualquer posição com calma - suspenso abEÍxo5 de pe 
em cima da maca (durante uma tirolesa) ou mesmo sentado ao lado.

0 acompanhante serve também de olhos àqueles dirigindo a operação de tsansporte ver 
tical, que geralmente não conseguem ver b 3ituação da maca muito bem. £ o aeompanhan 
te quem grita os oomandos:

- Cabeça para Cima (ou para Baixo) - içar (ou baixar) a linha na extremidade da cabe
ça.

- Pás para Baixo (ou para Cima) - baixar (ou içar) a linha na extremidade do3 pés*
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- Cabeça para Baixo Rápido - baixar rápido, a linha na extremidade da cabeça»

- Para Baixo Devagar - baixar vagarosamente ambas as corda3 (ou a corda única).

- Pára - parar de içar (ou de baixar) e in3talar um blocante»

- Parou» Parou, Porquê Psrou? - nada se move, e nós queremos saber porquê?

Esta última ordem 5 necessária porque uma inesperada ausência de movimento poda ser
causada tanto por uma parada no3 trabalhos ou falha da equipe em responder a uma or
dem de movimenta, corso também (e isto é importante) a algum problema nas cordas como 
ter-se ela encravado em alguma fenda ou enroscada em algum lugar, insuspeitadamente. 
Nêste último c b s Oj se a equipe nas cordas continua a puxar ou a baixar a maca, e a 
corda ou maca ê subitamente liberada e cai, a queda ou súbito impacto na corria podem 
causar tíancs à própria corda ou lesõe3 no paciente, com conseqüências fatais»

Se per qualquer razão os acompanhantes não podem acompanhar a maca, algum tipo de 
dispositivo deve ser providenciado ao menos para manobrar a maca, tanto horizontal 
como verticalmente, caso ela 3e encrave debaixo de um teto ou algo do gênero» Linhaa 
guia, ou seja, cordas amarradas ao pi e à cabeça da maca e controladas pelo3 oocorrij3 
tas abaixo, oferecem justamente a possibilidade de asaim manobrá-la»

□s socorristas abaixo, envolvidos em tais manobras, não devem se esquecer da procurar 
proteger-ae de,pedras caindo enquanto se deaencumbem de aua3 tarefas*

Infelizmente ha lugares em caverna através dos quais uma maca na horizontal não pas
sa, IMêate caso a maca precisa ser içada ne posição vertical - ou o paciente tirado 
da maca e içado (ou baixado) numa cadeirinha ou arnês, A corda principal ê amarrada 
então aos elos finais do cabo de aço â cabeça de maca, no caso ria maca-feixo (Neil- 
Robertson)*1 Ou no caso da maca-cêsta, ela ê amarrada com um nó em oito ou nô de pass
eador, depois de enrolada algumas vêzes em torno da guarnição de aço da borda**

colocada.
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EQUIPAMENTO E TÉCNICAS V E R T I C A I S  g
Em resgates em caverna, o que desceu por si só, geralmente tem que subir par outros 
meios. 0 trabalho do socorrista é nio apenas fazer subir a vítima, mas fazê-lo ccm 
segurança e eficiência.
Êste capítulo vai introduzir algum equipamento, e as técnicas disçonívels a uma equi 
pe de evacuação para um reagate vertical. Um sistema elevador sera montado passo a 
paaoo, começando com &s peças básicas e descrevendo quoio particularidades sa dava 
procurar em diferentes itens para resgate em caverna. Então serio discutidos o siste 
ma básico da contrapeso, alguns si3temas de descida e de tirolesa.
Alguns tópicos são tratados com muito mais detalhas da que outros. Isto nao reflete 
uma opinião de valores relativos, mas apenas do que não foi cobarto em profundidade 
em outros textos já escritos scbre as técnicas de caverna.

Hebilidades Básicas.

Em primeiro lugar supõe-se que o leitor seja um cavernista vertical competente ou 
escalador de rocha jâ familiar com aa habilidades básicas e equipamentos uaados nas 
tartifas verticais.

Êstes tópicos são discutidos, mas primariamente com respeito a suas aplicações em 
resgate em caverna, e de certa forma, como uma revisão» Se você nio possui estas ha 
bilidades básicas, você precise aprendê-las entes de tentar um resgate vertical* 0 
socorrista de cavernas precisa da um amplo conhecimento prático das técnicas vertJL 
cais com corda (TVC) e deve estar à vontade com as pés desgrudadas do chão. Fazer to 
dos os nóse rapelar e subir pela corda - tudo isto deve ser praticada ate que possam 
ser feitos nu escuro (ou com os olhas fechados). Pode ser realmente preciso.

A Segurança»

A primeira coisa que um socorrista deve ser capaz de fazer, é prover uma ancoragem a 
qualquer um trabalhando numa área exposta vertical; D termo segurança inclui qual» 
quer método que ofereça proteção a alguém em po3Íção^tal qua um escorregão, queda ou 
falha na equipamento possa causar um acidente ou lesão a esta pessoa. Isto pode ser 
tio simples como conectar uma fita de nylon passada por algum ponto de ancoragem, à 
cadeirinha de um socorrista à beira do abismo, impedindo-a de cair acidentalmente 
borda abaixo. Tal segurança ê chamada segurança estática au seja, não hS meios de ab 
sorver o choque, ou energia acumulada, de uma queda. Qualquer impacto é transferido 
qus3e completamente aa ponto de ancoragem, e ao infeliz que caiu. Segurança estático 
deve ser usada apenas quando virtualmente toda a folga pode 3er tirada do sistema tís 
segurança, para impedir o carpo que cai, de ganhar impulsa - isto ê, mantendo retasa 
da sua ligação com a ancoragem. Ela funciona bem, por exemplo, em lances curtos equjL 
pados com escadas de cabo de eço0 Qualquer lance de 10 metros ou menoa deva ser equjL 
pado com escadas, já que subir ou descer uma escada é muito mais rápido do que insto 
lar e tirar equipamento vertical (blocantes) « e todo o lance de escadas deve ser su 
bido ou descido com segurança sempre.

Uma técnica mais versátil ê a da segurança dinâmica, que requer equipamento entreina 
«, mento especiais. Numa segurança dinamica, a maioria das forças de uma queda san ab 

sorvidas pelo equipamento, tal como cordas "dinamica3M que absorvem choques e / nu pe 
la ação da pessoa atendendo ã 3egurança. A segurança dinâmica clássica (com a corda 

0 passada pela cintura) é tipicamente usada por escaladores para "travar" a queda da 
um companheiro. Ela é muito menos usada por cavernistas, por uma série de razões - 
maa deveria ser aprendida.

«
Todo mundo, não ^mporta qual seu grau de experiência, está convidado a rever tais 
técnicas, descritas no texto "Técnicas de Segurança em Escalada". 0 socorrista deve 
sader como dar segurança, e deve ter praticado como cair e como freiar quedas antes 
sequer de tentar dar segurança e um companheiro em situações de resgate. A vida des 
te companheiro está literalmente nas mãos do segurador,

A "segurança de baixo" tem aplicações ocasionais em resgate, e todos os cavernistas 
devem aprende-la de qualquer modo, para o caso de alguém precisar de ajuda para con 
trolar seu rappel. Basicamente êle consiste em aplicar peso à ccrda abaixo do apare*» 
lho de rappel ou seja, abaixo da pessoa que desce. Isto aumenta a tensão, e produz 
mais atrito no aparelho de rappel, o que diminui ou pára por completo a descid3. Êle 
so^funciona, é claro, com métodos mecânicos de rappel, e apenas 3e sa perdeu o con
trole devido a tensão insuficiente» Não vai funcionar por exemplo, num rappel elássi 
co, ou se a pessoa montou seu aparalho errado e eatá caindo da corria» A apostila de 
"Rappel" fala um pouco mais do assunta,
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Ancoragens»

Ancoragens apropriadas exigem bom planejamento, aplicação habilidosa e equipamento a 
dequado» Parece bom começar por êste último,

Uma "fita1* ê um pedaço de fita de nylon (tubular, de 25 mm de largura) com aa pontas 
costuradas ou Bmarradas para formar uma laçada* Fita tubular ê o material maia popu
lar porque ê forte e fácil de trabalhar. Ela vem em várias cores que„ usadas com sa 
bedoria, permitem ao cavernista identificar facilmente as peças individuais do siste 
ma montado» £ importante usar fita3 fabricados para escaladores ou cavernistas, Acha 
te um pedaço de lado, para expor nurc plano as bordas da fita, pinçando os diferentes 
lados e puxando em direções opostas face e verso# Examine com cuidado a borda da fi
ta (agora no meio), Ela deveria ser contínua, mostrando que a fita foi tecida como
uma única espiral. Algumas fitas parecem ter suas duas metades costuradas juntas co
mo em (b) ou (c.). Tal fita inferior pode ser perigosa jS que os pedaços podem sepa
rar-se se aquele fio em especial é cortado.

Um bem nó para amarrar as pontas da fita é o nó de fita (veja em "As Cordas e Nos")*'1 
Para laçados da corda, um pescador duplo ê a melhor escolha. As fita3 devem ser exa
minadas frequentemente para detectar piques, áreas puídas ou queimaduras leves» A re 
sistincia estimada de uma fita tubular de nylon de 25 mm, anda por volta de 2000 leg, 
mas êste material é especiHlmente sensível^ao atrito ou a^derrsrter-ee, e dsvaria ear 
descartado ao primeiro sinal de deterioração. Um liraite mêxircjo razoável de cargo da 
trabalho anda por volto dos 250 kg...

Mosquetões são bastante descritos em livros e catálogos e alguns novas designs apore 
cem todo ano, Nas pontos do sistema que dependem dos mosquetoes, U3e oempre mosqua« 
tões de trava ou dol3 mosquetõaB lisos dispostos com os fechos opostos ou reversão9 
de modo que seja praticamente impossível abrirem ambos simultâneamente*,

d e  T?SlVc3l

Conheça os limites de carga daa seus mosquetões, e limite-se a 1/3 ou 1/U desta mâxi 
mo, como limite de trabalho, Era resgate em caverna é essencial limpar oa mosquotoes 
com frequência: poucos componentes são tão abrasivos como a argila calcária de eavsr 
nas,' Como com qualquer outro equipamento,! prudente descartar qualquer moaquetão ao 
primeiro indício de danos ou da desgaste significativo. Fechos torcidos, ferrugem ou 
pinos desalinhados indicam sempre um mo3quetão sob suspaita,

bongs
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Pitons eram até há pouco tempo o ponto forte do mundo alpino, A ênfase recente era 
"escalada litnpa'1 levou ao seu quase abandono (justificado) nas escaladas de rotina»
A consideração pela vida de uma vítima de acidente no entanto, sobrepuja as conceitos 
estéticas ou filosóficos, o qua faz com que oa socorristas sejam menoa "puristas” que 
os escaladores, £ claro que danos desnecessários à caverna devem ser evitados, maa ae 
consideração pela eficiência e pela segurança da vítima e dos socorristas pode justi 
ficar o uso de pitons e grampos pelas pessoas qualificadas,
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As "nuts" o outras cunhas metálicas substituíram largamente os pitons o grampos dos 
escaladores de rocha, e o uso de tais cunhas tornou-se para eles uma secunda nature
za. No entanto, a colocação de cunhas em calcário molhado ou enlameado e muito dife
rente de sua colocação à superfície, e diferentes tensões recaem também em ancora
gens durante trabalhos de resgate, do que em escaladas de rotina. Pitons e cunhas 
precisam encaixar naa dimensões das fenda3 e gretas disponíveis, sendo preciso por
tanto levar um sortimento dos diversos tamanhos - o que representa um lote a mais na 
já atulhada mochila repleta de roupas?, ferragens, aparelhos, estojo de trauma, e e 
cloro, lama...

| /

Cunhas e pitons têm sau lugar sob a terra, mas aprender a usá-los com segurança em 
caverna exige muita experiencia, e resgate ou treinamento em resgate, não são as sl_ 
tuações para adquirir tal experiência. Aqueles interessados em adquirir mais conheci 
raento sôbre o assunto devem recorrer a textos coma "Equipamento era Escalada", suple 
mentando-os porém com prática sob a orientação de alguém com muita técnica e experi
ência (inclusive na seu usu dentro das cavernas), em situações em que nenhuma vida 
esteja em jogo.

Qrampos de expansão são essenciais em resgate em caverna. Muitas vêzes não há eacolha 
sôbre onde uma ancoragem deveria ser montada, e os grampos são então a única alterna 
tiva. Embora com certeza seja mais fácil aprender a colocar grampos seguros do que 
pitons ou cunhas seguras numa caverna, a técnica de grampear também exige trátíca e 
orientação de um grampeador experiente. "As Técnicas Verticais com Cordas" contêm u 
ma seção extensa a respaito de grampos. Os tipos mais comuns de grampos aceitáveis 
para resgate em caverna são:

ro s e a  
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- Os chumbadores de rôsca externa - eles exigem uma broca separada, montada num cabo. 
Os de 3/8 da polegada (10 mm) e os de 1/2 polegada (13 mm) funcionara muito bem pa 
ra resgate em caverna, e não se deveria recorrer jamais a grampos de diâmetro me 
nor.

- Os Chumbadores de rôsca interna ~ êstes nio exigem broca I parte, pois s possível 
abrir uma perfuração com a própria coroa de dentea que pos3uem. Alguns calcários 
são porém tão duros, que se precisará de pelo meno3 dois (as vêzes três) grampos 
para abrir um furo profundo o suficiente, já que os dente3 ae gastara muito rápida-» 
mente.

A fôrça de um como de outro tipo de grampo vem do fundo do orifício, onde a rocha foi 
roenos fraturada, e onde a cunha que expanda o grampo raalmente exerce a maior força* 
Alguns cavernistas preferem os chumbadores de rôsca interne, auto-perfurantes, per 
que o grampo se adapte precisamente ao furo, a que no calcário ajuda a impedir a á- 
gua de se infiltrar entre rocha e metal, e soltar o grampou No entanto, o grampo de 
ve ser cuidadosamente testadó antes de usos subsequentes,, ou de preferência destruí
do após o resgate, já que ficou provado na prática que tais grampos podem ter uma vi 
da útil muito curta.

Como quaisquer outras ancoragens, os grampos estão sujeitos a falhas e devem ser res 
guardados. Se se usa um segundo grampo, coloque-o a pelo menos 30 cm ou mais do pri~ 
melro grampo, para diminuir a possibilidade de abalar a rocha encaixante. Carregue 
sempre um® lima e brocas extras, e use óculos para proteção contra frsgmentoa...

Ag chapeletas devem ser tão fortes quanto os grampos a mosquetões usados® Chapeletas 
suficientemente fortes podem ser feitas em casa, com cantoneiras de ferro grosso, 
serra e furadeira...
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A colocação das chapeietas s um fator crítica na segurança dos grampos. Aa chape.leta3 
dsvem ficar encostada» ao plano ria parede, Salisncies na pedra podem aer removidas 
cora um martelo, para críar uma área plana. Verifique a diroçio da fôrça para estar 
certo de não introduzir torque ou "momento" tentando arrancar o grampo da parede. A 
tração deve aer perpendicular ao eixo longo do grampo# Não aperta demais a porca qua 
prende a chapalata, poia isto pode apenas tracionar o grampo contra a face da parede, 
abalando sua ponta expandida e enfraquecendo-o. Tampouco martela a chapelete ou a 
porca*

As formas naturais da rocha oferecem pontos de ancoragem que podem tanto ser total
mente â prove de bomba, como completamente inadequadas e e geralmante difícil adivi
nhar qual ê o caso. De modo geral, confie apenas nas feições formadas na rocha, por 
dissolução, e não nos sspelectemas, formadas pele deposição mineral secundária, La 
cas e placas de pedra s§o difíceis de avaliar, já que podem parecer seguras e^no en
tanto quebrar à menor força. Trações paralelas ao plano da rocha suportante são sisujl 
to mais seguras que trações perpendiculares a âste3 planos de rocha» Avalie qualquer 
ancoragem natural com um ôlho atento ao tipo de rocha, às fenda3 e fissuras aa redor, 
e â direção da tração. Procura imaginar o que pode acontecer quando uma carga pesada 
fôr aplicada na direção que se pretende - um pouco de física básica e boa dose de 
bom senso podem impadir uma tragédia.

baiso  
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Os noa mantêm as coisas juntas na maioria dos sistemas» A fôrça de uma corda em boas 
condições geralmente excede a demanda imposta nela, tornando irrelevante a eficiênci. 
a do no.‘ Em resgate no entanto, as cordas são geralmente carregadas com várias vêzes 
0 limite normal de trabalho, e um nô pode se tornar o elo fraco do 3ístema. Um angu 
lo agudo diminui o força da corda nêste ponto, devido â distribuição de forças atra 
vés da corda. Ê3te fator torna-se negligível a cêrca de oito vêzes o diâmetro da cor 
da, portanto uma corda de 12 mm dobrada ao redor de um objeto de 10 cm de diâmetro 
perde multo pouco da sua fôrça. Já não é o caso de uma corda ao redor de um mosque- 
tio, rie diâmetro praticamente igual, quanto mais apertadas as voltas num nô (como em 
cutra3 portes da corda), maior a perda de fôrça estática útil,

As tsbelas de forças de nós, em vários livros, 3ao inconsistentes em parte porque as 
resistências dos nos variam com diferentes tipos de cordas. Asaim, nio oferecemos da 
d03 específicos, rcas apontamos apenas que alguns nós acabaram ganhando maior aceita
ção em trabalhos de resgate em cavernas o nô de fita, o pescedor duplc, o nó-em-oito, 
j volta-do-fiel, e o prusik. Cada um tem suas aplicações, algumas das quais são suge 
ridaa ao longo dêste texto.

Sistemas de ancoragens.

Em sistemas de resgate, geralmente insistimos em (pelo menos) três ancoragens separa 
daa para qualquer sistema do qual dependBm vidas. Em muitos cnsos, para um simples

64



rappel bastam duas ancoragens, maa em qualquer ocasião em que a carga de uma peasoa 
adicional ê acrescentada, ou a de um sistema de subida ou descida de macas, três an
coragens a prova de bomba são exigidas. Ha 3egurança noa números, e três parece aer 
uma boa escolha.

Ancoragens múltiplas podem ser montadas de uma variedade de formas, A maioria são a- 
penas ancoragens simples independentes, unidas num único ponto para prover um aiate 
roa de ancoragem»

Ancoragens auto-equalizades distribuem a carga igualmente por todos os pontos de an
coragem, Indiferentes a mudanças na orientaçaa da tração.

Ura ponto geralmente pouco entendido ê o tíe que ângulos afetam a carga individual da 
ancoragens ou de partes de ancoragens. D ideal a que não houvesse ângulos num siste
ma tíe ancoragem: a carga seria aplicada diretamente, e a fôrça serie orientada apenas 
numa direçio. No entanto os ângulos raramente podem aer evitados. A medida que aumen 
tam os ângulos entre os ramos componentes do sistema de ancoragem, aumentem as cargas 
impostas nas ancoragens individuais* A traçao no par de componentes pode acabar sen 
do maior que a própria carga, como pade s«r visto nas figuras abaixa.

t f

Para aqueles que gostam de calcular as forças pera qualquer ângulo, a fórmula ê:

T =

F

2

C O S

onde T e a  tensão nos remos do sistema.
F 2 a fôrça, ou seja a carga jogada no sistema. 
A é o ângulo formado pelos ramos do sistema.

A

2

□ gráfico ao lado mostra a ralação entra angu 
lo e tensão nume ancoragem, para uma carga F 
de 200 kg - vítima, maca e acompanhante.

Como ae pode ver, quanto mais aberto o ângulo, 
quanta maia proximo a 1Q0°, maio? a tansão am 
cada ramo da corda, ou do sistema de ancora
gens. A 175° a tensão e mais do que onze vêzes 
a carga.
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Agora, em vez de duas ou três ancoragens, visualize um único ponto de ancoragem, 
grande como por exemplo uma pedra, ao redor da qual foi passada uma corda» Novamente 
um ângulo muito aberto (como 120°) vai impor uma tensão excessiva à corda. Tente man 
ter os ângulos menores que 90° - com certeza nunca maiores nue 120° '

 ̂90

Planeje seu sistema e então pense no que aconteceria se qualquer parte dêle cedesae. 
Se uma das ancoragens cede, as outrss ancoragens sofrerão um impacto? A carga esca 
pará da corda? Mosquetões cairao? Preveja sempre.

Sistemas de ancoragem são apenas isto: sistemas. Deve-se cuidadosamente considerar 
suas necessidades, os materiais disponíveis, e os recursos à mão no momento, e cons 
truir algo que funcione» Ha hora3 em que é precisa tsmtsém confiar num sistema qua 
noa a totalmente à prova da bomba, já que gastar maia tempo vai pôr a vida de alguém 
em risco ainda maior - um risco calculado portanto, mas toda tarefa á uma série de 
riscos calculados* Procure montar os sistemas melhores e mais seguros que possa, da 
dos o tempo e materiais disponíveis. Os fatôre3 principais num sistema de ancoragem 
são planejamssnto apropriado, segurança disponível e prática»

Das cordas de nylon, seus usos e cuidados, falamos algo em "Aa Cordas e Nos". Al 
go merece sar dito porém sôbre sua construção. Ha uma granda variedade na performan
ce das várias cordaa de nylon. Isto é devido «wnos ao material (já que praticamente 
todos os fios de nylon são muito semelhantes em suas propriedades físicas) do que ao 
design e construção» A maior parte dos dados de performance aerá avaliada em termos 
de elasticidade» Muita gente usa o termo "dinâmica" para cordas elásticas e "estáti
ca" para as inslástlcas«

Cjovdkâ.
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Corda.

“Trayiç*ad<3L

Em termos de design há dois tipos de cordas: as torcidas e as trançadas» As cordaa 
torcidas foram as primeiras a serem fabricadas em nylon, já que cordas anteriores era 
si3al, manila, etc, usadas ern marinharia também eram assim construídas. TrÍ3 compo 
nentes são torcidos uns ao redor dos outros, cada componente formado também de ou 
tros feixes também torcidos, e cada feixe construído par sua vez a partir de feixes 
mals_finas - até que se chega à fibras individuais, tôdas elas torcidas. £ esto cons 
trução torcida em múltiplas espirais que dá a tais cordas sua extrema elasticidade 
(causada paio destorcer das fibras à medida que a corda ê tracionada). £ também esta 
construção qúe explica a tendência que objetos livres pendurados a tais cordas tim, 
de entrar em lento movimento de parafuso.

Já a corda trançada consiste numa "alma" ou "núcleo" coberto por uma "capa" ou "man
ta" trançada. (Algumas cordas tim duas ou mais capas). £ a alma nestas cordas que su 
porta na maior parte, o pêsa de uma pessoa ou maca^ absorve os impactos, e determina 
se a corda é estática (inelãstica) ou dinâmica (elastica), Numa corda de escalada, 
que pode alongar-se até quase 50% a alma é geralmente construída a partir de vários 
feixes, todos formados de fibras torcidas, ou de feixe3 também trançados frouxamente. 
As fibras torcidas se destorcem como na corda torcida, mas como há vários feixes, ca 
da um se contrapondo às espirais dos outro3, nio há uma tendência tão pronunciada ao 
"parafuso". Os feixes frouxamente trançados da alma de outras cordas trabalham meçâ 
nicamente de forma distinta, mas igualmente esticando-se à tração» Já numa corda ina 
lástlca ou estática, como a PMI ou a Blue Water II ou III, a alma é feita da fibras 
paralelas contínuas, o que signifies que qualquer alongamento px-esente e devido an 
nylon propriamente dito e só - cêrca de 17% à ruptura, mas muito pouco (por volto 
de 1 ou 2%) às pequenas cargas de 100 ou 200 kg com aa quais estas cordas são uaa
das em Técnicas Verticais ou mesmo Resgate»

0 design da capa reflete o propósito para o qual a corda foi construída, e contribui
para aua performance» Uma corda de escalada,, por precisar ser multo manuseada, cor
rer através das costuras, atar e desatar nós, tem que ser flexível e de fácil manuse



io„ A cepa g por conseqüência menos densa do jua a de ̂ cordaa de cavurna, q circunda 
frouxamsnte o alma. Em contrapartida^ a capa -r* raais fêcilroerte danificada pelo atri- 
tc, uai permitir que a poeira e argila panetrer. maia fàcilmantc no núcleo da corda, 
e se oe rompe» a capa desliza uma boa distância ao longo tia alma0

3b a capa tíe cordaa estáticas ou inelásticas ê tecida enertadaments de modo a ter 
boa resistência è ebrasão e à penetração de partículas e se ancaixarã ao redor da al 
ma mais apertedamente, de modo que s® a copa se rc ?sf um blac&nte da subida ccm cer 
teza deslizará, mas muito poucra." No antanto, tais cordas nãa sãa tão flexíveis, tão 
"goat^sas"9 sendo mais difícil fazer nús com elas.

0 comprimento de cada feixe de fibras correndo exposto^entra rada dois outros faixes 
transversais da capa tecida, ê chamada de "trama'1® 0 número ds "tramas" por centíme
tro de capa ds corda tem grande importância na resistência da corda ac^atrito. Quan 
to mais "tramas" por centimctrc no cemprimant ria corda, mais eepessa ê a capa a tam 

' bem menos exposta cada fibra corre antes de mergulhar prr baixo do feixa seguinte,, U 
ma construção 'por cima de um - por baixo de um' como na trama sm diamante ou em mo 
saico, significa mais "tramas" e maior resistência^ao atrito. Uma trama em espiga ou 
domino, 'por cima d*? dois-por baixo d̂ . dais' , terT menos "tramas" e consequentemen
te mencr resistência ao atrito»

Outra coisa a observar ê o tamanho, a espessura da cada feixe da capa. Quanto cais 
es^êsse cada faixa, mais fios ha para desgastar pelo atrito antes de expor □ alma.

*Sg cordas clásticas (ou as nossa3 semi-elásticas ccsrdas nacionais) ou cordas inslás- 
ticas são as mais adequadas para restate - ê motiva para uma boa discussão0 Aquâlcn 
que acivagam o uso de corda3 "semi-elasticas" acreditam que em certos casci a elastl 
cidade poda ser vantajosa; par exempla quando baixando um pucientn, se hS qualquer 
choque, queda ou impacto, esta elasticidade pode proteger o paciente e tDtío o siste
ma ds ancoragens.

Uma das razões principais pelas quais os cavernistas verticais se voltaram para ao 
cordas inelásticas (onde estas cordas existem) é que o molcjo delas, sendo manor, its 
nns danos impõe â corda pelo atrito contra uma borda de rocha0 St»a cana mais fechada 
também ajuda a diminuir o risco da tais atritos danificaram sigr.ificantemanta a cor 
da - superior resistência ao atrite»

No que concerne aos aparelhos de subida, blocantes com dantes (Jumar, Clog) provável, 
mente não deveriam ser uaadas quendo grende3 sobrecargas sio impostas â corda, ccrra 
em tiríjiesas e 3istema3 de subida de maca» Blocantes que apenas comprimem o ccrda co 
mo o Gibbs (em vez ds morder a capa) 3ao preferíveis. Ê3te argumanto poram a muito 
sujaito a debates.

Mas a maioi preocupação está relacionada â elasticidade ou não ds uma corda, que po 
de criar problemas como momentânea perds de controla devido o um estiramanta síbitcf 
(como quando uma maca ê baixada por sôbre uma borda), a "barriga0 que ae forma numa 
tirolesa, e a grande perda de energia num sistema tíe subida (puxando a corda até que 
pere de se esticar à tração^imposta). Coma foi apontado antes poram, dar segurança a 
cavernistas exige cordas elásticas» Uma queda amparada par corda inala3tica pede não 
quebrar a corda, mas mer^o numa queda curta, pode resultar em lesão cu mesmo morte 
para quem cai.

Ccmo com tedos as outros instrumentos de resgate, haverá campromisaoa na escolha das 
cordas. Vantaqens têm que ser pesadas contra as desvantagans. Uma maior variedade tíe 
cordas disponíveis vai permitir escolher na hora qual se presta melhor à tarafa em 
particular.

Folias.

As poiias num 3istema de subida servem principalmente para mudar a direção da uma 
força, ou para aumentar a ventegem mecânica de um sistema. A eficiência de uma polia 
depende principalmente do diâmetro da roldana, e do tipo de mancais usados. Quanto
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maior o diâmetro da roldana e quanto maia macia de rodar, mais eficiente ela sera,*

Os pontos principais a observar numa polia para resgate síia;
- Guarnigão em alumínio ou liga, com as orelhas orientBdes da modo que quando uma

carga e aplicada è roldana, elas não a prendam de m~do algum,
- Uma roldana de metal, Roldanas de nylnn tende 1 a se aquecer sob tração, e então ge 

ralmente elea se er-pand^m e entalam dentro da guarr.ição.
- Uma biela de latão (levemente oleada) ou mancaís cum rclamentc9, de preferência se 

lados contra a lr na.
- Orelhas da guarnição de tamanho e forma que protejam a corda do atrito contra a ro

cha, quando a corda daslir"’ entre a roldana a a parede.

Blocantes são aparelhos mecânicos que mordem e seguram a corda. Suas funções num sis 
tema do subida são oferecer i.taior segurança e transferir o E3fôrça tíe içcr o corda 
principal. Os nos blocantes (Prusik, Bachmann, Macharú) executam a mesma tarofa e 
sãr algumas veres usados no lugar dcs blocantes mecânicos. Ao contrário tijstec, oa 
prusiks parecem falhr.r lentamente, começando a deslizar quando as trsções se aproxi
mam tio limite tíe segurança, para su entao ceder por ccmpleto a 400 ou 60U kg de tra 
çio máxima. Por esta razão há mesmo grupos que preferem 03 nos blocantes ao invés 
tios aparelhos.

Os aparelhos mais populares soo o Jumar e o üiggs - embora existam também utros co
mo o Clog, o '"stzl, e agora o CMI,

Os Giggs trabalham muito bem na maior parte das condições - e erpecinlmer,_e em resg^ 
te. tlss são faltes^ leves, versáteis» de uso relativamente blmpleo9 e não parecera 
estragar s corda. Sbo no entanto um pouco incômodos de montar, c ê preciso acosiumar 
se a monta-los tie novo sempre que süo tirados do corda, poÍ3 um descuido ou uma m3nn
bra infeliz pode fazer partir-ae a corrente ou fita qua segura os componentes, com
perdas muitas vêzes desastrosas.

Içar uma maca pode envolver furçss tremendas, portanto os blocontas precisom oer for 
tes. Muitas falhas foram documentadas a grandes sobrecargas nos rcodilos mair antigos 
do Jumar (motíêlc cinza)„ particularmente de fraturas na crraarão, e por irjta os Jumai* 
tísvem ser evitados em sistemas tíe recgste» A Jumsr redesenhou o caba9 o o novo rnod^ 
lo (o Rmaralo) parece rer bem mais forte.

Sistemas tíe subida.5

Sistemas de poiias não 330 mágico. Êles não fazem u trabalho rie içar uma maca mais 
f^cll, êles Epena3 o tornam pc33ivela Sistemas de vantagem mecânica rerfuzon a força 
imediatamente exigida para içar urna c^rga, mas aumentem a distância ao longo da qual 
ela tem que ser aplicada. Em têrmos mais simples, sistemas tíe VM tcrnam po3síve.l re 
pôr a força bruta pela persistência. Menns fôrça ê aplicada, mas por maia terrpoa Por 
exemplo, ura sistema 2:1 faz^com que u>..a carga de 200 kg pos3a aer levantaria (nn tuc- 
ria) com apenas 100 kg de fôrça, mas para levantá-Ta 10 metros, os socorristas terão
que puxer 20 metros de corda.

Blocantes.



Uantagem raecânice é definida como a razão entre cargo, e a fcrça que é exigida para 
levantar esta carga. A vantagem mecânica tecrica despreza o atrito das pclias, jã na

* . . # „ - , . p , , » . JL _ 14 _ _ 1_____ _____ * _ » __ _
prática é preciso lavar em conta uma pequena diminuição de tal vantagem mecânica, tte 
vido ao atrito e calar liberados pelo sistema# ou seja» na prática a fôrça exigida e 
sempre um pouco maior do que na teoria»

A figura (a) acima mestra o mai3 simples dos sistemas de forças uma cart^a, e uh®  cor 
da que tsnto 3erve para sustentar a carga (a corda principal) como tambem para puxá- 
la para cima (a corda ativa).

Um aparelho de segurança foi acrescentado na figura (b): um blccante ê colocado, tíe 
motío que o peso posso ser seguro por uma ancoregem. Êste blocante é chamado de freio 
ou trova do sistema. Quando montado, a trava impedirá que a carga deslize de volta, 
se os socorristas por acaso soltarem a corda ou ocorrer qualquer outro incidente, Pu 
xandc acima da trcva, a equipe que trabalha pode descansar ou se rrposicionar»

A figura (c) mostra a adição de urna polia fixa, direcional. Uma polia direcional ape 
nas muda a orientação de una fôrça; ela não acrescenta nenhuma vantagem mecânica. A- 
liás, a perda de eficiência por atrito na polia significa mesmo que uma fôrça ligei
ramente maior acaba tendo que ser aplicada para de fato içar a carga«! Esta perda por 
atrito pode ser compensada pela maior facilidade ou conveniência de puxar na nova tíJL 
renan. rin nue sobre tp?rpnn inrílinsdn on nheio rit? ohatanulon.

A figura (a) mostra agora um sistema 2:1 simples, 3em quaisquer outras peças. Note 
que ele usa uma polia móvai: eo contrário da polia fixa, esta aqui acrescenta uma 
vantagem mecânica. A força imediatamente necessária para levanter a carga vai igua
lar grosseiramente metade tíe pêso da cargs - mas e tração precisa oer exercida por 
uma distância duas vêzes maior que a distância que a carga precisa subir, o que sig
nifies que em qualquer dos casos o trabalho realizado é o mesmo. É mais facil contu 
do puxar ccm o sistema de polia mãvel, porque o mesmo trabalho ê agora distribuído 
por^uma diQtância maior (ou por um tempo mais longo). Acrescente uai blocante-freio e 
você terá o sistema mostrado na figura (b).

0 Básico.



Já a figura (c) mostra como um pequeno sintema de poiias (com uma corda curta) pode 
ser usado para içar uma corda principal muito irais longa» £ óbvio que sera êste sist^ 
ma você teria que ter uma corda de 200 metros para puxar a carga 100 metros acima» 
Mas usando outro blocante (chamado blocante móvel) na corda principal com um freio, 
os socorristas podem, puxando a corda mais curta, içar a longa corda principal, en
tão trensferir a carga para o blocante-freio e repoaicionar o sistema móvel (polia e 
blocante móveis) novamente abaixo, para mais uma puxada na corda curta.

Cordia-

pri nci pa.1

Coirci<a_
«ativa..

ÜlocaFiTe.
move.1

í)\ocak te 
T r e  \o

lira sistema de Vantagem Mecânica 3:1 0 Sistema Z.

0 3istsma Z tem íÍ3te nome devido à forma que a corda apresenta ao passar pelo siste
ma. Novamente a corda principal e a corda que é puxada 3S0 a mesma corda. Êste é o 
sistema rnais simples que oferece uma vantagem mecânica razcável, usando uma única 
corda .k
Imagine agora a figura acima em operação: as duas poiias (uma direcional, outra mó
vel) irio se aproximar uma da outra à medida que a corda e puxada. Quando elas se en 
contram, 0 blocante-freio é usado para travar o sistema, e o conjunto polia-bloconte 
é recolocado abaixo, na sua posição original, para maÍ3 uma puxada na corda.
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Um sisteme de Vantagem Mecânica 4:1

.StTva

Êste sistema ê essencialmente um 2:1 puxado com outro 2:1 e dando uma vnntagem mecâ
nica teórica de 4:1. A curta corda ativa ê dividida ao meio com ura nc em oito, anc.2
rado. Metade dela ê U3ada para montar ura sistema 2:1 com o blocante rôvel, passado 
pela corda principal. A ponta desta metade de corda é conectada a uma segunda polia,
e a segunda metade da corda ê usada para montar por esta polia, outro sistema 2:1.

0 sistema oferece, é claro, uma vantagem mecânica maior do que o sistema cm Z com a 
mesma quantidade de material, mais uma corda extra» 0 sintema Z ê maio fácil de man 
tar com uma única corda, £ possível montar ura 4:1 com uma única corda, mas isto exi
ge um nó cu dois, extras. £ claro que em condições extrema3 é possível ccm 3 poiias 
e 3 blocantes montBr um sistema 6:1 (ou seja, um sistema 2:1 puxando um sistema em Z) 
ou mesmo um 9:1 (um sistema Z puxando outro sistema Z), ma3 tendo aprendido êstes 
dois sistemas, os socorristas podem puxar uma maca com razoável vantagem mecânica in 
dependentemente de terem uma ou duas cordas disponíveis.
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Cnmentárics a respeito dD blocante-freio.

0 blocante que serve ds trsva ao sistema deve ser posicionado abaixo rio alcance naxi
mo do conjunto polia-blocante móveis. Êle será o dispositivo de segurança último, cn 
sc o resto da sistema falhe. Num sistema em que a corda principal e a cordc qus puxe 
sâo peças de corde separadas, a corda principal pode ser rerolhida manualmente9 como
se estivesse dando segurança com ela.

Na figura (a) o bloca.ite-freii. está colocado correiamente: sua ancoragem esticcria, 
sem folga alguma entre blocante e ancoragem,, Se se permite ao bloca .£e aer arrastado 
com a c o n  a principal, ocorre uma situaçao como a da figura (b), Então, ae falha o 
sistema de subida, a folge determinaria ura impacto no bíocante-fraio e sua ancoragens, 
provavelmente lev3ndc-os a folhar também. Isto pode aer evitada com um cabo elástico, 
ccm uma fita curta, nu meamo com alguém mantendo o blocante em posiçaT.

Colocar o blocante-freio acima rio conjunto móvel blocante-polia (ao invês do ebaixo) 
pode permitir aoa socorristas dar urr.a puxada maior, mas casn o blocante movei dar .fi 
que a corda ou mesmo falhe (estando mais sujeito a falhar do que o blocante-freio jfJ 
que é maior e m.ais repetida a fôrça aplicada nêle), então o blocante-fraio estaria 
colocado acima do ponto de lesão ou falha, onde êle seria inútil. Alguém teria tnm- 
bém que puxar manualmente a corda pelo blocante, já que ela não seria mela automati
camente puxada atn-yés dêle pelos socorristas.

Comentários Gerais a respeito dis Sistemas de Subida.

ü lidei’ da equipe de evacuação tu.a que decidir qua' sistema de subida é o melhor pa 
ra uma dada situação, baseado em:
- pêso da carga*
- número de socorristas disponíveis.
- quantidades de corria e aparelhos disponíve?3.
- a possibilidade ds se enredar ou prender a curda em qualquer coioa.
- o espaço físico disponível para montar o sistema e distribuir as pe9s uas.

Qualq.-ar que seja o sistema escolhida, algumas regras simples devern sei sanpre obsrr 
vadas:
1 - Use boB3 e sólidos ancoragens, resguardadas por pelo menos mais du-:s.

Inspecione aparelhos e cordas antes e depois do uso, particulnrmente aa poliacu 
Limpe todo o eqvipamento após cada uso, de modo a estar pronto para o pro::ima 
chamada.
Cuidado com a f icção na borda - êles podem destruir qualquer vantagem mecânico 
que voce possa ter conseguido, "Rara. náo tieáííoAr" a corda «a borcia., urw prôtído/"...

- De segurança à carga, e e qualquer um em posição exposta, nempre qun possível»
- Coloque uma pessoa dirigindo a operação, e combine os sinais e order,a antes* nua 

na hora. As seguintes ordens sâo as maiB convenientes e mris uoudas ei sistemas 
de subida em resgates em caverna.

2 -

3 -

PUXA. - 

PARA. -

SOLTA. -

A equipe puxa; o encarregado do b3ocante-freio mantem-no em posição*

A equipe para de puxar e afrouxa a corda apenas o suficientu para engatai 
o blocante-freio; o encarregado do blocante-freio certifica-se Ca que êa 
te de fato agarrou na corda.

A equipe solta a corda e^folga-a, reposicionando ahaixD o conjunto movei 
pc? io-blocante. A carga é mantida r=m posição peio blocente-freio, enquan 
to o sistema á re-ajustado. Esta é a razão pela qual o blocante-freio

due aer chacado para ver sa agarrou, antes que a ordem de SOLTA saja
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Geralmente é mai3 seguro e mais eficiente que o encarregado do blocante-freio ds aa 
ordens, jã que eota pessoa (devidamente ancorada), esta geralmente em posição de var 
e ouvir o que se passa tanto com a carga, como com a equipe que puxa.

Técnicas de Contrapeso.

□ princípio por trás das técnicas de contrapeso é de que um pêso descendo por uma 
corda de um lado da polia, puxa para cima um pêso igual ou ligeiramente menor, do ou 
tro lado. Como exigem muito pouco equipamento no topo do lance, os métodos cie ccntra 
pêso são muito úteis onde não há espaço suficiente para montar um sistema de subida 
mais elaborado. £ preciso que haja porém pelo menos em algum ponto, espaço suficien** 
te para gue o paciente e o contrapeso passem um pelo outro. Técnicas de contrapeso 
também sao úteis quando o número de socorristas é limitado.

Ha riscos em potencial: queda de pedras, uma descida / subida descontrolada, maior 
desconforto para o paciente. Mas êste poda ser um método razoavelmente intíolor ca í~ 
çar um paciente consciente e estável.

0 sistema básico usa ume pesaoa camo contrapeso, descendo anrarrada a uma ponta de 
corda, enquanto a csrge (pacienta na maca, saco de equipamento) sobe amarrada â ou
tra ponta. Uma alternativa é o contrapeso colocar-se na corda com equipamento verti
cal, e subir por ela... sempre no meamo lugar. Esta pequena modificação torna possí
vel posicionar o contrapeso acima ou abaixo de uma constriçeo que po3sa de outra for 
ma apresentar qualquer dificuldade. “



Tanto o paciente como o contrapeso devem Ber segurados,|tanto por questões de seguran 
ça como para controle de descida / subida.

A não ser que o contrapeso pese muito mais que a carga#jfuma pequena ajuda será neces 
sária para pôr o sistema em movimento, Quem dá segurança ao paciente pode ajudar» pu 
xando a corda de segurança, e içando a diferença entre os pesos de ambos (mais bs 
perdas por atrito no sistema). Alguém em baixo deve conectar e ir soltando lentamen
te uma corda-guia b maca, para impedí-la de entrar em parafuso. Um socorrista, de 
preferência o para-médico chefe, deve subir acompanhando o paciente, se fôr possível 
montar uma corda separada ou mesmo uma escada.
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Sistema Contrapesa-Rappel.

Êste sistema já permite que uma equipe pequena ice um paciente fácilmente a nio re
quer segurança ao contrapeso. No entanto, duas pessoas precisam geralmente oer usadas 
como contrapeso, para superar o atrito adicional do aparelho de rappel. Os dois são 
clipados juntos com uma fita curta (nio mostrada na figura por uma questão de simpli. 
cidade). A pessoa acima controla tudo, isto é, controla o aparelho de rappel. Amb03 
os contrapesos sio amarrados a corda principal, mas só o de cima esta conectada è 
corda de rappel. Os contrapesos devem ser escolhidos para se possível * exceder a car 
ga apenas o suficiente para superar a fricção do sistema. Isto quer dizer em miúdos, 
não use dois carag rie 60 kg para içar uma vítima de 55 kg.

Um blocante-freio no lado da carga oferece uma medida extra de segurança ao 3Ístema. 
Tire tôda a folga da corda antes de começar, ou o contrapeso baterá no chão antes de 
carga chegar ao topo.

Sistemas de descida.

As vêzes uma vítima tem que ser descida em vez de içada. Um exemplo muito comum ê o 
cBvernista "encalacrado" no meio de um lance de corda ou rappel, por qualquer razão 
- mêdo1 ferimentos, falta de forma física, hipotermia ou esgotamento, cabelos ou rou 
pas presos no aparelho de rappel. Se a caverna tem uma entrada mais baixa, poda tam 
bém ser mais fácil baixar uma maca com vítima alguns lances, do que içá-la um único 
lance que seja. Ou mesmo a entrada da gruta pode ser no meio de um penhasco, tornan
do obrigatório baixar a maca para conduzí-lo ao transporte externo»

Socorrendo alguém prêso no meio da corda.

Ha várias técnicas para resgatar alguém preso no meio da corda ou numa plataforma no 
meio da parede. Duas estão descritas abaixo. A extensão das lesões da vítima vai de
terminar qual delas usar.

Se as condições da vítima são desconhecidas, ou se sabe que ela não tem lesões ou a- 
penas lesões leves, os socorristas devem seguir os três primeiros passos do método 
para um único socorrista» Se as lesões da vxtima forem então consideradas sérias, mu 
da-se para o método para descendeur fixo no tôpo, que permite que o socorrista na 
corda po33a prestar tôda sua atenção è vitima no percurso até o chõp0 Se já de sara 
se sabe que a vítima está seriamente incapacitada ou ferida, e baixa-la para trata
mento parece ser melhor que puxá-la para cima, os socorristas devem preparar-se ime
diatamente para baixá-la com o descendeur fixo no tôpo.
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Metoda com um único socorrista.

Equipamento: Cadeirinha e aparelho de rappel para o socorrista*
Corda suficientemente lonça para chegar ao chão, maia três me troa.
Um estribo de fita e uma fita curta.
Seis metros extras da fita tubular de 25 mm; ou uma cadeirinha extra.
Um pruaik ou blocante mecânico.
Um aparelho de reppel para baixar a vítima.
Vários mosquetões.
Uma faca - Imperativo.
Kit de Primeiros socorros, pequeno.

Instruções:
1) Ancore a corda de rappel com boas ancoragens. Baixe-a, da preferência tentando

mantê-la fora do alcance ria vítima.
2) Comece a descer de rappsl. Procure caminhar rumo â vítimap mas mantenha-se fora

do alcance dela. Pars cerca de meio metro acima da vítima e amarre ou trave o seu
aparelho de rappel. Nao enrole a corda na aua pe^na, contudo.

3) Clipe aquela fita curte ao seu aparelho de rappel (cora um mosquetão ao olho do a- 
parelho). Então, com muito cuidado pendule e clipe a outra ponta da fita à vítima: 
â sua cadeirinha ou arnês, ou pelo menos ao redor do torax dela. Agora a vítima 
está segurada ao seu 3istema. Se a vítima não está acoplada a alguma corria, o es
tribo vem agora muito a calhar, para ala por os pêsò'

0 quê vem agora depende da situação. A vitima pode precisar apenas ds algum onireo ou 
mesmo de pequena ajuda e então continuar por si sóa As lesões podem ser leves e o so 
corrista pode prosseguir com os passas abaixo» Ou a vítima pode estar realmente em 
muito más condições, e terá de ser removida para cima ou para baixo, para atendimen
to impraticável pendurados no ar. IMa maioria dos casos ê mais rápido, e portanto ms
lhor para o paciente, seT baixado para tratamento, enquanto um bom sistema de cordas 
(se fôr necessário içá-la depois) é montado pelos socorristas no topo do lance.

4) Trate quaisquer lesões que seja possível, seguro ou praticável tratar "no ar".

5) Instale um prusik ou blocante meio metro acima do seu próprio aparelho de rappel, 
e clipe o segundo aparelho de rappel (de preferência um oito, manhone ou reco) a 
êste blocante, devidamente resguardado com um mosquetão passado ao redor ria corda 
do rappel.

6) Puxe a ponta da sua própria corda de rappel, faça um nô em oito na ponta, e clipe 
o na cadeirinha da vitima» (Você poda ter que montar uma cadeirinha na vítima com 
a peça adicional de seis metr03 de fita). Nunca baixe uma pessoa com a corda sim
plesmente amarrada ao redor do tórax„

7) Depois de amarrar a ponta da sua corda â vítima8 monte-a no aparelho ds rappel 
(instalado ao blocante acima do seu próprio aparelho) e trave-o da masma formo» A 
gora a vítima está clipada a você de duas maneiras: pela fita de segurança e pela 
corda passando através do segundo sistema de descida*

8) Se esta fita de seguranja estiver esticada, 
elimine a folga que voce puder da corda en
tre a vítima e o aparelho da descida» Reti
re a fita de segurança. (Se o pêso ria víti** 
ma já estiver na fita, corte a fita com a 
faca. Se nio houver folga no sistema, a vi
tima não cairá).

9) Desamarre a corria ou deatrave o aparelho de 
desciria e baixe a vítima até o chao„

10) Retire os aparelhos^extras da corria^ e vol
te a descer.’ Esta técnico não á difxcil ca 
mo parece„ mss tem que ser aprendida» Tenta 
a da primeira vez com um voluntário suspen
so metro e meio acima do chão»

Você também poderio ter clipario a vitima ao 
seu própria aparelho de rappel,, e entao sim 
plesmente continuado a descer, levando-a a 
reboque como na técnica de contrepêso com 
rappal descrita na pagino anteriora

Corda, de rappel 
i* do 'SocorrÍ5~ta.

Corda.
d a
Vftmoa.

/"Fila.
curta



Baixando a vítima com um aparelho de rappel fixo no topo»

Êste é um bom método para baixar uma vítima com ferimentos ou lesõe3 sérias. Exige 
dois ou três socorristas e boa comunicação falada ou através de apitos.

Equipamento: Um reco (Oitos e outros aparelho3 não oferecem suficiente variação no a
trito, para poderem ser úteis)»

Uma ou duas cordas longas o suficiente para alcançarem o fundo, mais 
três metros.

\Jirios mosquetões.
Cadeirinha ou arnês tanto para o socorrista como para a vítima.

Instruções:
Se já se sabe que a vítima está seriamente ferida ou incapacitada, começa-se pelo i- 
tem (l)w Se o socorrista já se encontra com a vítima, outros socorristas no tôpo pro 
videnciam o item (1)9 depois jogam a ponta da corda um pouco abaixo do socorrista 
junto à vítima, e providenciam o item (2),’ Então a socorrista passa da corda (à qual 
estava seguro) para a corda instalada no aparelho fixo lá em cima, e continua a ope
ração com o item (3),

1) Monte uma ancoragem e resguarde-a com outros pontos fixos. Conecte a ela, o raco 
ou uma série de manhones.

2) Monte a corda (ou cordas) pela aparelho fixo.

3) Clipe uma corda à cadeirinha da vítima, e cutra □ do socorrista. Se há apana9 uma
corda, conecte ambos à ponta desta.

4) 0 operador do aparelho da descida, lá em cima, controla agora a descida de ambos,
vítima e socorrista, controlando a velocidade da passagem da corda pelo aparelho. 
Um terceiro socorrista pode aer necessário para ajudar o operador do aparelho a
resolver noa, desemaranhar a corda ou apenas escutar ao ordens lá de baixo,,'

Baixando uma maca com paciente.

Um aparelho fixo no tôpo poda ser usado também para baixar um paciente com a manca* A 
primeira corda é conectada a aranha â cabeça da maca, e uma segunda corda aos pês da 
maca - ou no ca30 de uma única corda, ao sistema de suspensão inteiro. A suspensão 
da maca e as ordens de comando já foram tratadas no capítula anterior, era Transporte 
Vertical. Sinais de apito estão no fim do capítulo de Comunicaçces*

Baixando com um aparelho móvel»

Êste 3istema toma um bocado de pratica para adquirir o controlo, jâ que o acompanhan 
te controla tudo. TUDO. Como êle já esta ocupada controlando a velocidade de clescida, 
há menos atenção disponível para monitorizar o paciente e prestar-lhe atendimento iras 
dico em caso_de urgência. No entanto, ae só ha um ou dois aocorrisfcsín por ali, ou sa 
as comunicações são críticas ou impossíveis, êste sistema pode ser a melhor cpçao. 0 
mesmo equipamento usado no sistema de aparelho de rappel fixo ê necessário, maa o 
sistema de aparelho móvel só funciona ccm uma corda*
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InatruçSeas
1) Mante S3 ancoragens e resguarde-ao. Conecte a corda òs ancoragens.

2) Conecte o reco au série de manhones à maca, e monte o aparelho à corda»

3) Rsppele com a maca como você faria normalmente - maa com muito mais cuidado e maia 
lento.

Tirolesas.

Uma das técnicas de reagate mais espetaculares á a tirolesa ou cabo aéreo. Seu propó 
sito ê trazer com rapidez e menor esfôrçoi uma vítima,, socorristas ou suprimentos 
por cima de ura vão. Na superfície» êste vao pode ser um rio ou uma fenda; debaixo da 
Terra poderia ser um poço, um desmoronamento instável, ou um problema aquático. Uma 
tirolesa pode oer mais ou menos horixontal (cruzando p/ex.’ um poço) ou em ângulo (co 
mo tio tôpo de uma cachoeira para um lugar sêco abaixo.

Croziaiado u m a  “tirolesa...
c o m  u m

r

oo rebocado 
por uma. condâ -cjuia.

A tirolesa mais simples é apenas uma corda através do vão, pela qual uma pessoa pos
sa deslocar-se, acoplada por um arnêa e puxando-se mão a mio ou com um blocante. Is-^ 
to parece fácil de montar e tranqüilo de usar. A maioria dos mortais nao consequents 
zer uma corda levitar atravéa de um vão a ancorar-se do outro lado - 3Ózinha. Alguém
prscisa caminhar, escalar, rastejar ou nadar através do obstáculoB lavando uma ponts
da corda. Ha também outros fatores importantes a considerar ao montar o sistema, in 
cluindo o tipo de corda, a segurança das ancoragens, e a tensão adequada» E além dis 
so, bonitas como são as tirolesas uma vez montadas, um sistema com "barriga*1 sufici
ente para ser seguro, terá que ser mais ou meno3 descido de um lado e subido do^ ou
tro (assumindo que o sistema seja horizontal). Vamos considerar priirsciro oa fatores 
na montagem.

A corda deve ser de construção razoavelmente inelástica - mas pelo fato de ser da nj£
lon, não totalmente inelástica. - forte e de confiança. £ difícil predizer a tensão
com cordas elásticas e elas tendem a formar "barrigas" enormes demais, sob carga* 0 
êrro mais comum - e potencialmente mais perigoso - é o de esticar demai3 a corda.
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Lembre-3e (dos ângulos na página 65) que quanto maia próxima a corda chega^de uma ho 
rizontal perfeita, mais bb forças para baixo são multiplicadas na corda ate que ela3 
se igualam a infinito, quando em teoria uma mosca caminhando sobre a corda consegue 
rebentá-la. Para estimar a barriga mínima exigida, a regra é multiplicar o comprimen 
to da corda entre as ancoragens pelo número de pessoas (ou carga equivalente) pendu
radas na tirolesa, e entãu tirar 10% - é r regra dos dez po cento. Assim se o vão é 
de 20 metros com uma pessoa pendurada, a '‘barriga'1 tem que ser de^pelo menoa 2 m ~ 
daí para mais» Com duas pessoa3, 4 ou 5 metros pelo menos, Se o vão fôs3e de 10 m, 
com dua3 pessoas, novamente a "barriga" teria que ter pelo menos 2 metros. f\!io deve 
ria haver jamais mais de duas pessoas (ou carga equivalente) numa tirolesa.

Para maior garantia, socorristas podem instalar uma linha adicional, paralela à p ^  
meira mas com ancoragen3 separadas, e clipar as pessoas ou macas atravessando o vão,

Para resgate, o mais interessante á um sistema que permita cruzar uma maca (ou seja, 
uma carga passiva), A maca é suspensa à corda por poiias e uma corda ã parte ê conec 
tada a cada extremidade da maca, segurada de amboa oa lados do vão.
Para^evitar a "barriga" da corda de secjurança e imçor muito esfôrço aos seguradores,
em vãos muito longos pode ser aconselhável fazer nós em oito na corda de segurança, 
clipando-os com mosquetões à corda principal. Lembre-se contudo de que esta técnica 
também acrescenta pêso à outra corda.

Para cargas pesadas, pode ser preciso um aparelho de fricção (como um oito ou reco) 
para descer a maca pela seção inicial da corda, barriga abaixa; e um sistema de van
tagem mecânica do outro lado, barriga acima. Tirolesas em ângulo, para baixo ou para 
cima, também irão necessitar de um sistema para baixar ou para içar a maca,

A própria corda da tirole3a pods ter seu sistema de tenaão usando um aistema 4:1 
6:1 ou 9:1 como vantagem mecânica. £ aí que alguns preferem os nÓ3 blocantes ao in
vés dos^aparelhos, pois os nós não falham subitamente, mas começam a deslizar quando 
as tensões ultrapassam seu limite de fricção, funcionando portanto como dispositivos
de segurança em relação ao limite de trabalho.

Sistemas de vantagem mecânica usadas para^ esticando ou folgando a corda, ajustur a 
barriga da tirolesa, podem aer usados também em formas maiB refinadas de remoção, pa 
ra tirar um acidentado do meio de um vão, como do fundo de um poço largo, ou num res
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PROBLEMAS COM A’GUA
A ágtio cria as cavernas, mas cria também problemas para cavernistas e espeleo-socor- 
ri3tas. A égua torna es pedras escorregadias. Ela penetra no equipamento e arruina 
tudo, a nio ser que seja guardado em embalagens ou containexa ã prova d'agua. A água 
esfria as pessoas. A água profunda ou impetuosa retarda o deslocamento através de 
uma caverna. A água que soba pode prender ou afogar cavernistas»

Muitos problemas causados por água e lama são discutidos em outros capítulos. £ate 
trata das inundações em cavarna, como lidar com êste e outros problemas da água, e 
finalmente como transportar pacientes através de obstáculos molhados.

Inundações em Caverna.

0 potencial de uma caverna para encher-se de água é determinado, pelo modo como a prin 
cipal fonte de água penetra no solo. Agua infiltra-se no karst de três maneiras típi 
cas:
- por_infiltração difusa através tíe poros e fraturas qus não são ampliados por dissô 

luçio.
- por escoamento através de dolinas e funis da drenagem locais, que coletam água ape 

nas da vizinhança imediata.
- como sumidouros ou saja, rios e riachos alimentados por uma bacia de drenagem de 

rochas insolúveis, relativamente larga»

Uma caverna complexa pode receber água de vários modos mas geralmente uma destas ca
tegorias gerais pode ser identificaria coma dominante.

Em cavernas alimentadas por infiltração difusa, as flutuações no nival d'agua são 
quase sempre pequenas, com tempos longo3 tíe enchente e vazante» Caverna3 alimentadas 
por dolinas podem apresentar inundação moderada, mas a inundação ê geralmente restri 
ta aos níveis inferiores da caverna. 0 tempo de inércia entra chuva e o pica tía inun 
dação é mais curto do que naquelas alimentadas por infiltração difusa, e a "maré" e 
geralmente mais intensa. Mo varão ou na época dB3 chuvas, quando o solo jã estã satu 
rado de água, esta escoa rapidamente pelos funis de drenagem inundando êste tipo da 
gruta geralmente com menos de um dia de intervalo após p/ex. uma chuvasca particular 
mente forte, toa época seca, quando a maior parte da precipitação é absorvida pelo so 
lo, e são altas as taxas de evaporação e transpiração, o intervalo é tíe pelo menoa 
um die (apÓ3 uma chuvasca especialmente notável), e o pico de inundação tenda a ser 
bem menor» No entanto, se a intensidade da precipitação exceda de longa a capacidade 
de infiltração do solo, & inundação de uma caverna alimentada por funis ds drenagem 
e dolinas pode atingir o pico am poucas horas apenas. Isto poderia acontecer durante 
uma tempestade pesada e prolongada, ou durante uma chuvasca normal se o solo já sa 
encontra saturado tía chuva caída no3 dias anteriores - tal como acontece no verão»
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Há pouco perigo na inundação de cavernas alimentadas por infiltração difusa ou por 
funis locai3 de drenagem, se houvar acessa a níveis superiores, nos quais buscar ra 
fúgio» Se as paredes dos níveis superiores nestas cavernas são limpas de tíatritos va 
gatais e lama, êstss níveis são provavelmente seguros até nas grandes inundações» Ca 
vernistas presos nio estaria ameaçados pela água a não ser que entrem sm pinico e 
nergulhem num nível inferior em inundação, para tentar escapar da caverna - muito em 
□ora passam mesmo assim assustar-se, e também entrar em hipotermia»

Cavernas alimentadas por rios ou riachos através de sumidouros, são de longe as mais 
susceptíveis a encher-se» A inundação é rápida e intensa, muitas vêzes enchendo a ca 
/erna até o teto num prazo muito curto. Dois tipoB de cavernas da3ta tipo podem ser 
reconhecidos: aquelas com paredes recobertas de lama espêssa e plástica; e aquelas 
com paredes de rocha escavadas a golpes de goiva, com escassos depósitos sediment»-
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res (araião, cascalhos). 0 primeiro tipo de caverna tem uma descarga insuficiente e 
as águas tendem a se represar, enchendo a caverna dos níveis inferiores para cima.
Ja o putro tipo a um condutor eficiente, nas ha o risco de inundar-se a montante de 
constrições na galeria principal. A água ae empoça acima do3 estrangulamentos forma 
dos por rochas insolúveis, blocos tombados, sedimentos e detritos, enchendo geralmen 
te a passagem inteira a montante da obstrução, mas deixando espaço aéreo abundante a 
jusante (ou seja, corrente abaixo), Uma equipa presa tem uma tendência a se dirigir 
as áreas com maior altura de teto; em cavernas que são boas condutoras de água porém, 
estas áreas que estão justamente corrente acima de tais obstruções são exatamente _a 
quelas que inundam mais intensamente. Nestes caso3, a equipe presa estaria então se
gura justamente apenas abaixa de tais estrangulamentos (e b houver tempo tíe alcança» 
los, e se nio houver galerias sêcas superiores disponíveis.

Em caso de inundações, os socorristas são aconselhados a esperar que ob águas baixem, 
procurando ao mesmo tempo acalmar as famílias e amigos das vítimas e a imprensa, e

* recolhendo roupas sêcas, sacos de dormir e comidu e bebidas quentes para os vítimas. 
Sob certas condições muito especiais, e â medida que espeleo-margulhadores começarem 
a estar disponíveis, êstes podem vir a aer chamados a ajudar»

Socorristas que penetram numa caverna após ter recuada o pico de inundação elevem re
dobrar aeu3 cuidadas em relação a nova3 pancadas de chuva. Mais chuva num terreno de 
drenagem já saturada, pode causar uma inundação mais rápida e intensa que □ anterior.

Lidando com a água.

A inundação extraordinária é apena3 um dos perigoa da água. NÍvsis ligeiramente mais 
altos porém, ou mesmo níveis normais podem complicar extraordinariamente uma evacua
ção. D que um cavernista é capaz de enfrentar como rotina, torna-se difícil ou impos 
sível para uma equipe a passo de tartaruga, arrastando uma maca*

Represamentos e desvios no cur30.

Pequenas represas construídas pelos cavernistas podem temporariamente alterar o cur 
so au reduzir a quantidade de água numa caverna ou numa galeria, Muitas vêzes p/ex. 
a água escoando para um poço pode ser canalizada para outra lugar, par tempo suficir 
ente para fazer subir a maca. £ importante porém prever ou prestar atenção para onde 
a água canalizada vai sa dirigir, ou ela pode inundar a área de operações ou outra 
parte da caverna.

Cavar uma trincheira e construir pequenos diques com sacos de areia, dois métodos 
mais comumente usados à superfície para desviar cursos d'agua, podem ser também ada£ 
tados para uso dentro da gruta.

A água de uma correnteza pode ser desviada para uma canaleta cavada em ângulo reto 
ao fluxo. A trincheira deve ser funda o suficiente para aceitar um fluxo aumentado e 
não entupir lago com quaisquer depósitos de material erodido, e deve ser localizada 
bem acima da cena para que não interfira com a operação de resgate» Trincheiras po 
dem também ajudar a desviar o fluxo em solos frouxos, onde uma correnteza real não

* era bem evidente. Em ambos 03 caso3 as trincheiras devem ser cavadas de modo a tirar
intagem de contornos naturais do terreno.

acos de areia podem funcionar onde o fluxo tíe água é pequeno e um desvio temporário 
num único local é suficiente. Escolhida uma seção estreita da pasoagem, comaça-se a 
construir um dique de sacos, partindo de ambas as paredes em direção ao meio, e dei
xando um pequeno espaça aí, de modo que uma pequena comporta posea aer acrescentada. 
Um pedaço de tábua ou compensado mais largo que b abertura, colocada do lado de cima 
do dique, funciona como uma boa comporte. Feche então a comporta e deixe enchê-la en 
quanto marca o tempo, para sabar per quanta tempo a dique consegue reter a água, e 
se o tempo asaim conseguido ê suficiente para a tarefa necessária.
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Na falta tíe sacos de areia, um ou maia corpos (humanas) podem servir. Em alguns ca
sos ista é praticamente tão eficiente quanta, e pode até ser mai3 conveniente. Para 
formar um dique humano, uma ou mais pessoas (devidamente agasalhadas) sentam-se ^na 
água num lugar de estreitamento. Se o gradiente da corrente é muito inclinado, vári_ 
os pontos de represamento podem ser mais eficientes.

Bs diques podem ser usados também para elevar o nível da água numa passagem - isto 
porém em lugares de conformação muito especial. Por exemplo, fazer flutuar uma maca 
num colchio de ar ou numa bóia similar através de longas seções de galerias pode ser 
mais fácil tanto para os socorristas quanto para o paciente. Isto tem que ser plane
jada bem antes de modo que flutuadores e corda-guia estejam prantos na local. Alguém 
deve estar com o paciente o tempo todo. Lembre-se que um paciente consciente e imobi^ 
lizado pode sentir-se extremamente vulnerável sôbre a água. Caso a maca vire de bar 
riga au afunde inadvertidamente, a paciente nada pade fazer para ajudar. Procure par 
issa diminuir o balanço dst maca sôore a água, e dê aa paciente atenção extra.

C r u 2iâ.ndo sôóy-e a. a ^ u a - W jiitto C U I d<ado!

"©A Ide. ou "tTna. 

de. pexdre^ulho

Ejetores hidráulicos sao usados por exemglo para drenar tanques inundados em navios, 
e são iguBlmente úteis para esvaziar sifões ou tetos baix03. A probabilidade de en 
contrá-los em departamentos de bombeiras porém é muita pequena, talvez nula na maio
ria dos casos. 0 ejetar propriamente dito é um dispositivo instalado em mangueiras 
para operação remota: êle funciona a partir de uma bomba de pre3süo que pod» se en
contrar a uma^boa distância dali. A água é sugada de um rio e então bombeada pela3 
mangueiras até o ejetor. A fôrça dêste fluxo d'agua cria sucção no ejetor (pelo feno 
mena conhecido como efeito de Venturi), puxando mais acjua, no caso do 3ifãa, e levan 
do-a por outra mangueira de volta. Para cada litro da agua injetada atravcs do ejetor 
um litro extra é removido da sifão. Isto significa que doÍ3 litros saem pala manguei^ 
ra de volta, é claro. Uma vantagem do sistema bomba-ejetor s que como a água é prea- 
sionada (não sugada), o empuxo vertical é praticamente dez vêzes maior. E mangueiras 
longas e flexíveis tornam poasivei seu uso bem fundo na gruta, ern lugares onde colo
car bombas seria quase ou totalmente impossível.

Bombeando.

Desviar a égua pode nãc ser suficiente. Quando diques falham, a3 bombas podem resol
ver. A fonte mais provável para conseguir bombas sao departamentos de bombeiras. As 
bombas de sucção no entanto sao limitadas a um empuxo vertical de 10 metros (ao ní
vel do mar) e são grandes e pesadas, tornando difícil sua colocação nos locai3 cer
tos. Elas também precisam de combustível - e muito.

M a. vnc»ue.i ra
li m  ej^for- cie.

hldra-uWCO ...
de. saída.
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Cachoeiras.

Agua e degraus (grandes ou pequenos) andam muitaa vezes juntos, portanto o que pode
ria parecer mais natural numa caverna do que quedas d 1anua? Infelizmente, cachoei
ras estão geralmente colocadaa na única passagem disponível através da caverna»

A maneira mais simples de trazer uma maca cachoeira acima é montar o aistema de cor- 
daa num ponto afastado, livre do trajeto da água.

Se isto é impossível, uma larga cobertura de plástico de espessura média ou grossa 
pode ser instalada acima da crista da queda d'agua, de modo que flutue na agua» 0 
plástico deve atingir a base da cachoeira se possível, podendo assim^ser amarrado^fo 
ra do alcance da água e evitando que seja sugado pelo pé da queda d'agua. Se um rolo 
de plástico não estiver à disposição, sobre-tetos de barracas podem ser ussdos no lu 
gar deste.

CjD

recobre. «3- c^c-UoeuTeà..

Êste MANUAL DE RESGATE EM CAVERNAS, traduzido e ilustrado às pressas para o 10 Semi
nário Nacional de Resgate em Csvernas - Iporanga 1982, é adaptação nossa do excelen
te “MANUAL OF U.S. CAVE RESCUE TECHNIQUES", editado em 1981 por Toni Leuiia Williams 
para a NCRC da NSS - National Speleological Society, dos EUA.

Na tradução do texto procuramos sempre ter em mente a realidade espeleologica nacio* 
nal a curto e médio prazo, não nos enoolvendo em técnicas e conceitos que a comunidi 
de espeleologica brasileira não tem condições de atingir, principalmente devido a es 
ca3sez de equipamento moderno e à falta de conhecimentos nas modernas técnicas de es 
peleologia, tanto básicaa como nãa-tão-básicas. Além disso foram tiradas idéias, coi 
ceitos, informações, ilustrações e mesmo as vezes parágrafos inteiros das seguintes 
publicações americanas, inglesas e neo-zelandesas:

- Cullingford, C. 1969 Manual of Caving Techniques.
- Ferber, P 1974 Mountaineering: The Freedom of the Hilla.
- Knutson, S. 1981 American Caving Accidents 1976-1979.
- Langmuir, E. 1973 Mountain Leadership.
- Maclnnes, H. 1972 International Mountain Rescue Handbook.
- Montgomery, N. R. 1977 Single Rope Techniques: a Guide for Vertical Cavers
- Setnicka, T. J. 1980 Wilderness Search and Rescue.

0 MANUAL OF U.S. CAVE RESCUE TECHNIQUES não foi traduzido na íntegra. Trechos refe
rentes a Atmosferas impróprias (intoxicação por CO e CO2 ); Medidas^Extremas (uso de 
explosivos); e uso de espeleo-mergulhadores para Resgate foram sumariamente cortados. 
A medida que se fizerem necessários, êstes trechos podem vir a aer incluídos no Ti 9 
tov bem como informações muito mais relevantes de como solicitar e lidar com o ui j 
de helicópteros, para rápida remoção de uma vítima grave da boca da caverna a um bom 
hospital.

Apêndices sobre recursos médico-hospitalares no eixo Iporanga- São Paulo, e sôbre o 
modo de acionamento da CNRC - Comissão Nacional de Resgate em Caverna da Sociedade 
Brasileira de Espeleologia também serão incluídos em futuro proximo.

Um pequeno apêndice sobre adestramento para resgate em caverna, iá resumindo nossa 
experiência^e conclusões apos o 1Q Seminário, também está disponível, bem como côpi, 
as extras dêste^texto, e demais textos do CEU - Centro Excursionista Universitário, 
a pedidos através de Sergio Beck Caixa Postal 58011 Cep 01302 São Paulo SP.

Esta apostila ê dedicada a Ildeschis Amorim - que foi um dos nossos.
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