
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

O TC3 é dividido em três fases distintas, resumidamente: 

1ª Fase: CARE UNDER FIRE (CUIDADO SOB FOGO) 

O atendimento é prestado por um operador tático no local do evento, enquanto ele e o ferido ainda estão sob fogo 
hostil eficaz. O risco de prejuízo para o combatente “socorrista” e do prejuízo adicional para os feridos anteriormente 
será reduzido se a atenção imediata é direcionada para a supressão do fogo hostil ou eliminação da ameaça. A 
guarnição precisa, portanto, inicialmente ajudar no retorno de fogo em vez de parar para cuidar do ferido. A situação e 
o ferido deverão ser avaliados antes de se iniciar o resgate ou a remoção levando-se em conta o risco extraordinário ou 
baixa probabilidade de sucesso. Nesta fase (Zona Quente) o ferido deverá ser removido (técnicas de remoção) para uma 
área coberta e abrigada (Zona Morna), onde deverá receber os primeiros cuidados efetivos. 

2ª Fase: TACTICAL FIELD CARE (CUIDADO NO CAMPO TÁTICO) 

A situação tática nesse momento mudará, o combatente socorrista e os feridos poderão não estar mais sob fogo hostil 
eficaz. Isso permite mais tempo e um pouco mais de segurança, para executar cuidados mais especializados. Nesse 
momento o fogo hostil eficaz poderá retornar. Nesta fase (Zona Morna) o ferido receberá os primeiros cuidados 
efetivamente. Reavaliação e contensão das hemorragias de extremidades, pesquisar lesões encobertas pelo uniforme e, 
muito pouco provável mas possíveis, cuidar das lesões em vias aéreas. 

3ª Fase: TACTICAL EVACUATION CARE (CUIDADOS NA EVACUAÇÃO TÁTICA) 

A fase dos cuidados na evacuação tática é a fase em que os combatentes feridos são removidos do ambiente hostil com 
técnicas de patrulha (TACEVAC), transportados por viaturas ou carros civis que não configurados para resgate de feridos 
(CASEVAC) e remoção por ambulâncias ou aeronaves de resgate (MEDEVAC) que foram solicitadas durante o conflito 
para um local mais seguro ou especializado aonde é possível serem iniciados os tratamentos médicos mais avançados. 

 

 


