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Sugestão de kits para pessoal com
nível avançado de primeiros socorros

Material para exame

EPI (Equipamento de

Equipamento para

Compressas e
b

Material para

Equipamento de

Outros itens

,

1 lanterna blindada (tipo Maglite)

5 pares de luvas de látex ou vinil

5 protetores faciais

1 máscara de insuflação tipo “Pocket”

1 conjunto de cânulas orofaríngeas
1 conjunto de cânulas nasofaríngeas

10 gazes-adesivas com tiras de 2,5
x

5 gazes de 12,5 20 cm
2 gazes de 25 75 cm (Universal trauma)
1 curativo de três pontas
4 rolos de gaze 7,5 cm 5 metros
4 rolos de gaze 12,5 cm 5 metros
6 bandagens triangular (tipóias)
1 rolo de esparadrapo de 5 cm
1 cobertor para queimados

2 (de cada) colares cervicais:pequeno

3 talas flexíveis (tipo SAM)
1 conjunto talas p/ extremidades inferiores

1 quebra-vidros manual (com mola)

2 cobertores descartáveis
2 bolsas de gelo químico
1 colete (jaqueta) com refletivo
1 extintor portátil ABC 6 quilos
(pó químico seco)
1 binóculo
1 ERG (emergências químicas) ABIQUIM

Proteção Individual)

ressuscitação

andagens

imobilização

extração

1 par de luvas de raspa de couro

1 aspirador de sucção manual

cm
10 gazes de 10 10 cm

x
x

x
x

médio e regulável

1 canivete multiuso com trava

EPI (Equipamento de 5 pares de luvas de látex ou vinil

5 protetores faciais
Proteção Individual) 1 par de luvas de raspa de couro
EPI (Equipamento de
Proteção Individual)

Compressas e
b

10 gazes-adesivas com tiras de 2,5
x

5 gazes de 12,5 20 cm
2 gazes de 25 75 cm (Universal trauma)
1 curativo de três pontas
4 rolos de gaze 7,5 cm 5 metros
4 rolos de gaze 12,5 cm 5 metros
6 bandagens triangular (tipóias)
1 rolo de esparadrapo de 5 cm
1 cobertor para queimados

andagens
cm

10 gazes de 10 10 cm
x

x

x
x

Compressas e
bandagens

Equipamento de 1 quebra-vidros manual (com mola)
extração 1 canivete multiuso com trava
Equipamento de
extração *Importante

Não se empregam umidificadores em
sistema de oxigênio de emergência,

nem equipamentos quebráveis.

Materiais que podem ser adicionados aos
kits avançados nas empresas

Fonte: Randal Fonseca
Ilustração: Beto Soares/Estúdio Boom

Estetoscópio adulto

Esfigmomanômetro adulto

Duas máscaras auto-inflável adulto

Desfibrilador Externo Automático

Pulso-oxímetro

Glicosímetro

Aspirador de secreção operado por bateria

* Cilindro de oxigênio portátil 6L “C”

Prancha longa com cintas e fivelas

Tala tracionadora para fêmur

Cateteres de aspiração

Imobilizador tipo KED

Prancha tipo SKED

Rádio para telecomunicação

Apitos

Throw-bag para salvamento aquático

Coletes de flutuação

Equipamento de proteção respiratória autônoma

Trajes de proteção Nível A e Nível B

Cadeira tipo HARE

DICAS DE EMERGÊNCIA

Na edição anterior a seção Dicas de Emergência apresentou
uma sugestão de Kit de primeiros socorros para
profissionais de nível básico nas empresas. Nesta edição
as dicas de Kits são para profissionais treinados em nível

avançado para prestar primeiros socorros nas empresas.
Neste caso, cada um dos socorristas deverá receber um Kit

de uso pessoal e intransferível, ficando responsável tanto pela
guarda como por levar consigo para a cena.
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