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DICAS DE EMERGÊNCIA 

Resgate em altura
Um resgate é sempre uma situação complicada. 
Resgate em altura é mais complicado ainda! 

Aqui vão algumas breves dicas sobre este tema
tão envolvente e diverso.

Existem inúmeras situações possíveis, e para cada 
caso uma forma diferente de ação: a vítima pode estar 

suspensa no vazio, suspensa e encostada em uma parede 
inclinada ou em um barranco (talude), ou ainda apoiada 

sobre uma plataforma (ou platô) suspenso. O acesso 
pode ser efetuado por cima ou por baixo, utilizando 

equipamentos extras, montando novas linhas de vida, 
ou ainda utilizando a própria linha de vida 

da vítima, caso seja possível. Os equipamentos 
dimensionados para resgate são resistentes e fabricados 

para suportar maiores esforços. Nas escaladas de 
montanhas, diferentemente do uso nas indústrias, 

muitas vezes estamos em lugares remotos e o que temos 
disponível são os equipamentos utilizados nas escaladas, 

tanto os equipamentos da vítima quanto de outros 
alpinistas. Neste caso, em uma emergência, são estes 

equipamentos que serão utilizados, e isto requer grande 
habilidade do resgatista para não colocar mais carga que 
o recomendado em cada item. Por isto, é sempre muito 
importante avaliar a situação e o que temos de recursos 

disponíveis, com muita calma e clareza.

Fonte: Rodrigo Raineri, engenheiro formado pela Unicamp, é alpinista profissional. Com mais de 26 anos de experiência em montanhismo, participou de diversos 
resgates e foi instrutor de trabalho em altura. É recordista brasileiro em ascensões ao Everest, totalizando três cumes. Empresário, palestrante e escritor.

Vamos supor que já foi identificada uma situação que exige res-
gate, com acesso por cordas, e que a vítima está consciente e 
estável:

1  A primeira regra de todo resgate é não colocar mais vidas 
em situações com alto grau de risco.

2 Avaliar muito bem a situação, forma de acesso e recursos 
disponíveis antes de qualquer movimentação é muito impor-

tante para o sucesso da operação. Em locais remotos é muito 
comum ter poucos recursos específicos para resgate em altura.

3 Muitas vezes, é possível efetuar o resgate sem acessar a ví-
tima, trabalhando diretamente no ponto de ancoragem. Ho-

je em dia, em atividades esportivas e de turismo de aventura é 
muito comum a boa prática de montar uma ancoragem, na qual 
a corda possa ser solta por meio de freios ou nós (não deixar a 
ancoragem estática). Desta forma, sempre que vamos montar 
uma linha de vida, o comprimento da corda deve ser duas ve-
zes o comprimento da altura, e ela deverá ser presa a um freio 
na metade do comprimento, sendo metade da corda utilizada e 

a outra metade será apenas utilizada em caso de emergência. 
Caso a pessoa que está utilizando a corda tenha algum proble-
ma é possível descê-la facilmente até o chão trabalhando com 
a outra metade que sobrou da corda e o freio diretamente na 
ancoragem.

4 Algumas outras perguntas devem ser feitas antes de iniciar 
qualquer procedimento:

• É melhor montar uma nova linha de vida ou acessar pela linha 
de vida já instalada?

• É melhor acessar por cima ou por baixo (caso exista opção)?

• No acesso por cima, existe o risco de algo cair na vítima?

• Existe necessidade de montar uma linha guia para afastar a 
vítima da parede, encosta ou de algum perigo (fios de eletrici-
dade, por exemplo)?

Espero ter contribuído um pouco para melhorar a percepção 
do que podemos fazer em uma situação de emergência em al-
tura.
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