
ÁRVORE DECISÓRIA PARA 
EXPOSIÇÕES POR INALAÇÃO

Sim 
Continuar

Procure orientação médica se você 
sentir indisposição ou estiver 
preocupado.

{Tome precauções para assegurar sua própria 
segurança antes de tentar o salvamento (por 
exemplo. use EPI apropriado.} {Remova a fonte de 
exposição ou retire a pessoa do local mantendo-a 
confortável para respirar.} Procure orientação 
médica se você sentir indisposição ou estiver 
preocupado.

{Se exposto} {Se você se sente indisposto} 
{Se preocupado}: Chame um médico...* {Para 
tratamento específico.}

*…Recorra a instrução suplementar de um 
pronto socorro, se medidas imediatas for 
necessário.

Recorra a AJUDA ESPECIALIZADA 
(médico) se você se sentir indisposto.

Remova a fonte de exposição ou 
retire a pessoa do local mantendo-a 
confortável para respirar. 

Se estiver experimentando sintomas 
respiratórios: Imediatamente chame 
um médico...* Se for difícil respirar, 
pessoa treinada deve administrar 
oxigênio de emergência se assim 
instruído pelo médico...*  

Remova a fonte de exposição ou retire a 
pessoa do local mantendo-a confortável 
para respirar.  {Imediatamente} Ligue para 
um médico...* Tratamento específico {é 
urgente}.…* Se houver parada respiratória, 
pessoal treinado deveria participar do regate 
ou, se ocorrer parada cardiaca, 
imediatamente iniciar ressucitação 
cardiopulmonar (CPR) ou defibrilação 
externa automatizada.

…Recorra a AJUDA ESPECIALIZADA 
suplementar, se administração imediata de 
antídoto ou medidas específicas for requerido.

Se o contato direto durante respiração de 
salvamento for uma ameaça ao socorrista, 
recomende “Evitar o  contato boca a boca 
usando um dispositivo de barreira.”

Remova a fonte de exposição ou retire a pessoa do 
local mantendo-a confortável para respirar. 
Se estiver experimentando sintomas respiratórios: 
Imediatamente chame um médico...* Tratamento 
específico {é urgente}...* Se for difícil respirar, 
pessoa treinada deve administrar oxigênio de 
emergência se assim instruído pelo médico...*  

Recorra a AJUDA ESPECIALIZADA suplementar, se 
administração imediata de antídoto ou medidas 
específicas for requerido. e apropriado, monitore os 
“sintomas de edema pulmonar por até 48 horas após 
a exposição.”
Se o contato direto (respiração) durante salvamento 
for uma ameaça ao socorrista, recomende “Evitar o  
contato boca a boca usando um dispositivo de 
barreira.”

Elimine todas as fontes de 
ignição se for seguro 
proceder assim.

Tome precauções para assegurar sua própria 
segurança antes de tentar o salvamento (por 
exemplo. use EPI apropriado.

INFLAMÁVEL?
AMEAÇA PARA 

RESGATADOR SE 
INALADO?

APRESENTA
DIFICULDADE PARA 

RESPIRAR? 

CAUSA EDEMA PULMONAR 
OU INTERFERE COM 

OXIGENAÇÃO DO SANGUE?

FATAL/TÓXICO 
SE INALADO? 

PREJUDICIAL SE INALADO, 
IRRITANTE RESPIRATÓRIO OU 

CAUSA SONOLÊNCIA/VERTIGEM?

DANO A ÓRGÃOS - 
POR EXPOSIÇÃO 

ÚNICA SE INALADO?

DANO A ÓRGÃOS - 
POR EXPOSIÇÃO 

REPETIDA?

Se exposto recorra a AJUDA ESPECIALIZADA (médico).
CARCINÓGENO, 

TÓXICO A 
REPRODUÇÃO, 
MUTAGÊNICO?

NÃO IRRITANTE 
E NÃO TÓXICO?

*...especifique a fonte apropriada de atendimento de emergência atendimento médico.

Observações entre 
parênteses {...} é opcional




