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LOGÍSTICA E APOIO SANITÁRIO NA GESTÃO DA 
EMERGÊNCIA
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LOGÍSTICA

- A LOGÍSTICA abrange todos os problemas ligados à 
finalidade de fazer viver os MEIOS e disponibilizar os 
RECURSOS que alimentam a acção a desenvolver. 

- A LOGÍSTICA é a arte de “prever”, ou seja o
conjunto das operações que irão permitir às
diferentes equipas de uma cadeia de socorro
viverem, deslocarem-se e actuarem nas melhores
condições de eficácia de trabalho, tendentes ao
alcance do objectivo.
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- A LOGÍSTICA sujeita-se igualmente a uma
ESTRATÉGIA subordinada ao CONCEITO e à
ESTRATÉGIA operacional, mas sem aquela esta não
será viável

LOGÍSTICA

- DIFERENTES FUNÇÕES LOGÍSTICAS
- Armazenamento racional
- Encaminhamento em tempo útil
- Distribuição correcta
- Programação da rendição de pessoal
- Reciclagem e manutenção de   equipamento e 

material
- Recuperação de pessoal
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LOGÍSTICA
SPOT

Reforço Reabastecimento

Substituição                                

Renovação      Rendição

Melhoria     

Manutenção Reciclagem 

Actualização

Recuperação Reabilitação

Preparação

BAL
Logístic Reverse

Rear Admiral Henry Eccles
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LOGÍSTICA

Fisiologia de esforço

Relaciona a actividade física com a adaptação do organismo ao 
esforço e a sua forma de recuperação*

*Com a actividade motora o ATP, necessário ao consumo energético,
vai-se degradando e deverá ser restaurado com gordura, hidratos de
carbono, proteínas e descanso.
O GAS (General Adaptation Syndrome) refere que os períodos de alta
intensidade de combate têm de ser seguidos por tempos de descanso
e recuperação, que a não existirem determinam que o corpo fique
exausto , podendo ficar em overfighting e a sua prestação e
rentabilidade represente normalmente, menos de 50% do seu valor
real.
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LOGÍSTICA

Fisiologia de esforço

• A FADIGA é resultante do trabalho excessivo;
• A FADIGA desempenha um papel negativo no surgimento  de lesões, 

fundamentalmente pelas alterações electrolíticas, metabólicas e de 
coordenação muscular;

• A FADIGA manifesta-se quando o combatente é submetido a uma tensão 
excessiva e demorada, que pode ser física, psicológica ou mesmo de ambas;

• A FADIGA surge como resultado de um desequilíbrio entre a capacidade do 
organismo e a quantidade e qualidade do trabalho exigido;

• A FADIGA fisiológica desaparece após horas de repouso, sono reparador, 
alimentação energeticamente equilibrada, suspensão temporária do 
combate ou alteração da actividade e responsabilidade;

• A FADIGA fisiológica pode dar origem à fadiga psicológica de mais difícil e 
demorada recuperação.
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LOGÍSTICA

Fisiologia de esforço

1. HIDRATAÇÃO
2. ALIMENTAÇÃO RACIONAL
3. DESCANSO
4. BEM-ESTAR FÍSICO
5. CONTROLO MÉDICO-SANITÁRIO
6. RECUPERAÇÃO PSICOLÓGICA
7. INFORMAÇÃO OPERACIONAL ACTUALIZADA 
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LOGÍSTICA
Fisiologia de esforço
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LOGÍSTICA
Fisiologia de esforço
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“ Toda a operação deve ser feita por um
sistema, porque não é o acaso que faz o
sucesso. Tudo o que não é profundamente
meditado nos seus pormenores não produz
qualquer efeito” Napoleão Bonaparte

www.anafs.org

http://www.anafs.org/

