
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

MAS EU NÃO SOU MILITAR, POLICIAL..... 

• EXISTE UMA ALTERNATIVA?????? 

• TECC – TACTICAL EMERGENCY CASUALTY CARE: é um curso civil, com foco nos perigos de um ambiente civil. 

Ensina um conjunto de diretrizes de tratamentos, recomendados e definidos pelo Comitê TECC (Co-TECC). As 

intervenções feitas pelo provedor de saúde podem ser guiadas de acordo com as políticas e protocolos locais e 

seu nível de prática autorizada. 75-90% de todas as mortes traumáticas ocorrem antes do doente chegar ao 

hospital. O destino do ferido geralmente recai nas mãos do primeiro contato (Paramédico Tático, Operador 

SWAT, Policial, Provedor de SME - Serviço Médico de Saúde, Primeira resposta Civil), a importância é que o TECC 

ajudará a manter os feridos vivos por tempo suficiente para que possam se beneficiar dos cuidados definitivos. 

Fornece assim diretrizes para o gerenciamento de traumas em um ambiente tático civil ou perigoso. Adotado 

nos EUA por: Agências Federais, Estaduais e Municipais de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, Serviços do 

SEM-Serviço de Emergência Médica para atendimento de ocorrências principalmente com atirador ativo, 

artefatos explosivos, feridos em local de risco. Cenários com feridos em situações táticas geralmente incluem 

uma situação médica em conjunto com à situação tática. Uma boa medicina em algumas situações pode ser 

uma má tática; táticas ruins resultam na morte de toda a equipe, e a missão não será cumprida. Aprender a 

fazer a coisa certa no momento certo é imprescindível  

• É um curso sobre os componentes médicos necessários para o atendimento inicial de pessoas feridas em uma 

situação tática ou perigosa 

• Não é um curso completo de operadores táticos, nem um substituto para o treinamento tático e também não 

oferece certificação como paramédico tático 

 

• Três fases de Cuidados em Ambiente Tático: 

• Cuidados Sob Ameaça Direta: que é realizado  sob ataque ou em condições adversas. O equipamento médico 

disponível nesta fase é o que o socorrista pode carregar (limitado). 

• Cuidados Sob Ameaça Indireta: Tratamento da Vítima Após a Ameaça Ser Suprimida, mas pode ressurgir a 

qualquer momento. O equipamento médico nesta fase é limitada ao que a equipe da unidade pode carregar, 

normalmente uma mochila. O tempo de evacuação para um centro de atendimento médico pode variar 

consideravelmente. 

• Cuidado de Evacuação: é prestado enquanto a vítima está sendo evacuada do local do incidente. É realizado 

uma vez que o ferido tenha sido entregue ao SEM- Serviço de Emergência Médica. Pode ser que pessoal 

adicional e equipamentos médicos tenham sido predefinidos em uma área de espera e estejam disponíveis para 

esta fase de cuidados. 

Portanto o TECC foi Projetado para situações perigosas, e NÃO é  para operações normais de trauma civil.  

 

 

 

 


