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AVISO GERAL

ACIDENTE COM M OTOCICLISTA
NA AV . 23 DE MAIO

Em relação ao acidente ocorrido com motociclista em 14/04/93 na Av. 23 de Maio, estamos
publicando na íntegra, Comunicação da Diretoria da CET distribuído à imprensa em
13/04/93.

“A CET informa que no acidente ocorrido ontem (14/04) na Av. 23 de Maio, onde morreu o
motociclista Danilo Benatti, procedeu de acordo com todas as normas de prestação de
socorro que visam preservar a vida dos acidentados.

A remoção de um poli -traumatizado grave deve ser feita com cuidados especializados, visto
que a remoção inadequada é o principal agravante das condições dos feridos, podendo
ocasionar lesões irreversíveis ou a morte.

No caso de ontem a remoção do acidentado era contra-indicada por tratar-se de um poli -
traumatizado grave necessitando de aparelhagem especial e viatura apropriada na remoção,
o que foi detectado corretamente pelo operador da CET.

Para atendimento de casos como este existe o Sistema de Resgate do Corpo de Bombeiros
que está de prontidão 24 horas por dia, em diversos postos estrategicamente localizados na
capital.

A CET mantém contato com aqueles serviços, através de sua Central de Operações. As
unidades de resgate do C.B. são operadas por pessoal altamente treinado, e aparelhado para
o atendimento de situações de emergência.

A CET socorre e transporta todos os dias vítimas de acidentes.

Nos últimos seis meses transportou 533 feridos a hospitais, enquanto o Resgate do Corpo de
Bombeiros, acionado pela CET transportou 120.

CRONOLOGIA

13h15 – Funcionário do posto de observação da CET informou acidente.

13h20 – Viatura da CET chegou ao local e solicitou o Resgate imediatamente.
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13h30 – Chegou ao local o médico Oswaldo A. Castrignano Oliveira (CRM 29.913), o qual
constou que a vítima estava morta, e que o procedimento adotado pela equipe da
CET havia sido correto, uma vez que a vítima fora encontrada em estado
gravíssimo.

13h32 – Acionada polícia Técnica e o Delegado do 5º D.P.

13h35 – Resgate chega ao local.

14h20 – Dr. Nino Faria Jr. (Delegado do 36º D.P.) autorizou a liberação da pista. Viatura da
CET levou a moto e acompanhou o ônibus para o 36º D.P., tendo sido o corpo
colocado na calçada.

16h10 – Polícia Técnica no local.

16h22 – Corpo removido.

A CET está emprenhada a esclarecer os acontecimentos relacionados com o acidente de
ontem, principalmente para reforçar a necessidade dos procedimentos corretos nas
emergências.

A desinformação a respeito de um resgate de poli -traumatizado pode impedir que muitas
vítimas sejam salvas e inibir as ações de socorro dos operadores da CET, influenciados pelo
noticiário da imprensa.

RELATO DO DR. OSWALDO CASTRIGNANO SOBRE ACIDENTE OCORRIDO
NA AV . 23 DE MAIO.

O Dr. Oswaldo Castrignano, cirurgião cardiovascular e membro do Grupo de Atendimento
Pré-Hospitalar (Resgate), circulava ontem pela Av. 23 de Maio, em sentido inverso ao do
acidente. Ao perceber o ocorrido, atravessou a pista, parou seu carro e constatou o óbito do
motoqueiro (segundo informações prestadas para o médico, o acidente havia acontecido
fazia uns 2 ou 3 minutos).
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O médico prosseguir, informando que pelas normas internacionais da ATLS (Suporte
Avançado de Vida no Trauma) e SAMU  da França (Serviço de Atendimento Médico de
Urgência), ninguém deve tentar remover um acidentado grave que não seja do serviço
paramédico ou do SAMU.

Para o Dr. Oswaldo, a CET agiu rigorosamente dentro das normas internacionais de resgate.
Para ele, a notícia veiculada na imprensa (de que a CET não permitiu o resgate) foi
totalmente irresponsável, uma vez que o óbito foi constatado em seguida ao acidente”.

U.O.  DE  ORIGEM :   S R H   /   D A


