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Estas recomendações se destinam a todos os bombeiros militares (BM)
que integrem equipes de salvamento veicular no CBMERJ, exercendo a
função de atendimento pré-hospitalar. Há, contudo, diferentes
competências de acordo com a formação profissional do BM, em
obediência às normas jurídicas e profissionais que regulamentam o
atendimento em saúde. Tais diferentes competências serão apontadas
no presente POP.
Os procedimentos aqui recomendados devem ser aplicados somente
após formação em programa de educação continuada oficial do
Grupamento de Socorro de Emergência (GSE), do Centro de Educação
Profissional em Atendimento Pré-hospitalar (CEPAP) ou multiplicadores
devidamente autorizados pelo GSE.
2. DEFINIÇÕES EM SALVAMENTO VEICULAR
2.1. Extricação se refere a técnica especial para retirar vítima de
situação da qual ela não poderia sair sozinha sem risco inaceitável à
integridade física, sobretudo da coluna vertebral. Tal técnica pode
incluir a orientação oferecida pelo socorrista para que a vítima em
condições, possa se auto-extricar.
2.2. Os tipos de encarceramento, segundo a World Rescue Organisation
(WRO) são:
2.2.1 tipo mecânico: vítima impedida de sair por si só do veículo
devido à dano na estrutura (uma porta bloqueada, por exemplo).
2.2.2 tipo físico I: lesões presentes na vítima que impedem sua
saída por seus próprios meios;
2.2.3 tipo físico II: vítima presa por parte do seu corpo que, no
entanto, não necessariamente está significativamente lesada.
2.3. Extricação centrada (focada) no paciente constitui a base
fundamental da doutrina de salvamento veicular. O entendimento do
prognóstico tempo-dependente e da complexidade da anatomia
veicular levam à necessidade crescente de atuação sinérgica e
harmoniosa entre bombeiros combatentes e profissionais da saúde,
executando simultânea e organizadamente as tarefas necessárias
para que a extricação e o tempo de cena sejam o mais breve possível.
2.4. Segundo a gravidade da vítima, as modalidades de extricação são
divididas em: (a) rápida ou plano B, para vítimas graves (vias aéreas
obstruídas, respiração dificultosa/sinais de hipoxemia, hemorragia
maciça não controlada/sinais de choque circulatório ou alteração de
consciência); (b) padrão ou plano A, para vítimas estáveis; (c) autoextricação assistida (ver POP de Abordagem à Coluna Vertebral no
Trauma); (d) "de emergência, para o caso de cenários onde
abruptamente se faça ativa alguma grave ameaça à segurança, a qual
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justifique retirada da vítima até área abrigada (segura – zona
morna/fria), e quando identificada parada cardiorrespiratória (PCR),
ainda que isto sem medidas de proteção à coluna vertebral."
3. CHEGADA E ESTABELECIMENTO DAS VIATURAS DE SOCORRO
Logo que o comboio de socorro chega ao sítio do acidente veicular, é
fundamental iniciar pela sinalização e controle do trânsito de
veículos. A primeira providência é “defender” a zona de trabalho,
estacionando uma viatura (com giroscópio e lanternas acesos) em posição
diagonal, à retaguarda (pelo menos 20 m) dos veículos colididos (figura 1).
Depois se distribui linha de cones iniciada à distância de pelo menos 1,5
vezes o limite de velocidade da via. Se for noite, houver chuva ou neblina,
considerar 2 vezes o limite de velocidade da via. A linha de cones deve
seguir trajeto diagonal, iniciando junto ao acostamento, se afastando
lateralmente até cerca de 2 metros para além da fila de veículos de
resgate, e se estender em paralelo ao longo de toda a área de trabalho e
viaturas, de modo a criar um corredor seguro para a movimentação dos
resgatistas. A ASE deve permanecer posicionada após a cena, distanciada
em pelo menos 10 metros. Caso seja a primeira viatura no local, ela
defenderá a zona de trabalho até que chegue o apoio, quando deverá ser
substituída por outra viatura (figura 1).

Figura 1. Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias.
Fonte: modificado de Manual de Manual de sinalização de obras e
emergências em rodovias, DNIT 2010.
4. PROCEDIMENTOS INICIAIS (TATICAS DE AÇÃO IMEDIATA) DO
SOCORRISTA
4.1. Proteger-se com os equipamentos de proteção individual (EPI), sendo
no mínimo, luvas de procedimento (nitrila ou látex) e óculos de
proteção.
4.2. Em cenário de acidente veicular, o EPI inclui roupa de aproximação,
capacete de salvamento veicular com viseira basculante, luvas de
procedimento e luvas de proteção termomecânica.
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4.3. Das luvas de proteção: ao manusear a estrutura do veículo e
quaisquer outros riscos mecânicos do cenário, o bombeiro deve
calçar as luvas de proteção termomecânica (pode ser raspa de couro).
Ao manusear a vítima, deve-se usar luvas de procedimentos para
proteção biológica, evitando que fluidos corporais contaminem e
inutilizem as luvas de proteção termomecânica. Esta alternância pode
ser feita através da simples substituição das luvas ou calçando as de
procedimento sob as de proteção termomecânica, de modo a ter estas
últimas em pronto emprego assim que se descalce a camada externa
das primeiras.
4.4. Dos capacetes: a viseira do capacete deve permanecer abaixada
até que se termine o atendimento à vítima. Além dos cenários de
salvamento veicular, os capacetes são de uso obrigatório pelos
militares da saúde em qualquer cenário de baixo pé direito, acesso e
extricação de vítimas em alturas ou em áreas que apresentem riscos
de queda de objetos (ex.: construção civil), além de todo e qualquer
cenário que assim exija, segundo regulamentação e normas técnicas
específicas.
4.5. Recomenda-se ainda que o socorrista porte lanterna montada ao
capacete, lanterna de mão, luvas de procedimento extras nos bolsos
da aproximação, canivete multifunção, corta-cintos, mini-Halligan ou
chave de fenda.
4.6. Proceder à avaliação multiprofissional em 360˚, identificando
ameaças à segurança e promover a estabilização da cena,
mediante intervenções de mitigação de riscos (função dos técnicos);
avaliar o mecanismo da lesão, o número e posição das vítimas. Em
colisões com múltiplas vítimas encarceradas, pode ser necessário o
uso da triagem reversa (retirar primeiro a vítima em melhor estado
clínico), quando mais de uma vítima mostrar problema nos “ABCs”, já
que, usualmente, só há uma equipe de salvamento veicular, sobretudo
no que tange aos membros combatentes (guarnição do ABS).
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5. ESQUEMA DAS ZONAS DE TRABALHO EM SALVAMENTO VEICULAR

5m–
perímetro
externo

Área de
ferramentas

2 m – perímetro
interno

Área de
destroços

Área de
tratamento
Figura 2. Zonas de trabalho. O perímetro interno delimita a zona quente. O
perímetro externo exclui a zona fria. A área de tratamento das vítimas deve
ficar no perímetro externo e as viaturas de socorro devem ficar na zona
fria. Ferramentas que não estejam empregadas devem ser retornadas à
área (palco) de ferramentas, não permanecer na área de circulação da zona
morna. Tanto a delimitação das zonas de trabalho, quanto a gestão de
segurança da cena são responsabilidade primeira do líder da equipe
(combatente).
6. SISTEMATIZAÇÃO DAS FASES DO SALVAMENTO VEICULAR
6.1. Avaliação 360º das ameaças; conclusão em 1 minuto; comandante,
socorrista líder (SL) e logístico iniciam em sentido horário, enquanto os
demais, em sentido anti-horário, preferencialmente terminando o
socorrista líder próximo à vítima;
6.2. Estabelecimento da segurança: perímetro interno (2m) e externo (5m);
controle dos riscos primários e secundários; contato visual e verbal
do SL com a vítima visando acalmá-la, realizar a impressão geral
remota e evitar que mova a coluna na tentativa de olhar em outra
direção que não a do socorrista;
6.3. Estabilização veicular primária (com gerenciamento de vidros) e
abertura rápida do acesso para o socorrista auxiliar (AS) (objetivos:
conter hemorragia maciça, abrir a via aérea e estabilizar
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manualmente a coluna cervical); conclusão em 3 minutos; desejável
já ofertar oxigênio;
6.4. Estabilização veicular secundária (com gerenciamento de vidros) e
acesso do SL até o 3º minuto (objetivos: concluir a abordagem
primária da vítima, proteção e preparo para extricação); oferta do
oxigênio em 3-4 minutos;
6.5. Reunião tripartite, briefing do estado da vítima pelo SL, seguindo o
método CRASH (ver adiante) e plano de extricação; início em 7 e
conclusão em 10 minutos;
6.6. Criação de espaço (trajeto) para a extricação; extricação da vítima;
execução do plano B em 10 minutos (ideal) e plano A em 20-30
minutos; o plano A com 2 ou mais vítimas deve ser concluído
idealmente em 40 minutos.

E3

360º

1min

3/4/7 min

Tripartite

Espaço

10 min

Extricação

20-30 min

13-30
min

Figura 3. Fases do salvamento veicular. Esquema para vítimas
estáveis. Os prazos mostrados são apenas referências, podem
variar conforme a dificuldade do cenário. Para vítimas graves, o
tempo alvo para a conclusão da extricação deve se aproximar de 10
minutos. 360o= avaliação das ameaças; E3= estabelecimento da
segurança, estabilização veicular primária e secundária; Tripartite=
reunião tripartite/ briefing; Espaço= criação de espaço (trajeto de
extricação).
Fonte: o autor.
 Todo plano de extricação deve incluir um plano B, mesmo que a vítima
esteja estável, visto que podem deteriorar suas funções vitais a qualquer
momento, quando o plano A deve ser abortado e convertido ao B. Por esta
razão é importante sempre aprontar trajeto B antes de dar sequência à
finalização do plano A. O mais ágil e seguro é incorporar o plano B ao
plano A, isto é, “B está contido em A”.
7. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE SALVAMENTO VEICULAR
Existem três funções principais que necessitam ser preenchidas:
comandante de operações, técnico e socorrista. Assim sendo, a
equipe deve ter no mínimo três BM e idealmente seis, sendo:
Comandante, Socorrista líder, Auxiliar do socorrista, técnico 01, técnico
02 e encarregado logístico (responsável pela montagem/desmontagem
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de ferramentas, gerenciamento de destroços e controle dinâmico de
riscos. Em uma equipe mínima, teríamos o Comandante, um técnico e
um socorrista.
8. TAREFAS E COMPETÊNCIAS DOS SOCORRISTAS
8.1. O Auxiliar do socorrista, primeiro socorrista a acessar a vítima
(somente quando para isso liberado pelo comandante) deve, tanto
quanto possível, permanecer junto a ela mantendo o alinhamento e
estabilização manual da coluna cervical, desobstruir a via aérea
(protrusão manual da mandíbula ou introdução de cânula naso ou
orofaríngea) e monitorar continuamente a permeabilidade da via
aérea, a expansão torácica, a coloração dos lábios, a oximetria de
pulso, o nível de consciência e o controle aplicado sobre as
hemorragias externas (caso haja). O socorrista líder ao se aproximar
da vítima, no transcurso da abordagem primária, deve proceder às
seguintes medidas (pelo menos):
- completar o controle da via aérea iniciado pelo primeiro
socorrista, caso necessário e conforme sua competência
profissional;
- ofertar oxigênio suplementar objetivando, spO2 entre 94 e 98%;
- conter hemorragias externas maciças.
8.2. Concluída a abordagem primária, o socorrista líder dá pronto ao
comandante e pode sair do veículo ou, o comandante se aproxima
(por fora) do socorrista líder - mais rápido, para iniciar a reunião
tripartite, quando é passado o relatório C.R.A.S.H. (vide abaixo). De
acordo com a gravidade da vítima, define-se então o tipo de
extricação adequado (auto-extricação assistida, extricação de
emergência, rápida ou extricação completa/padrão). Ver apêndices
I e II, para sequência ilustrada de extricação rápida. De acordo com a
posição/orientação da vítima, escolhe-se o trajeto de extricação
mais adequado (figura 4). O comandante deve manter contato verbal
frequente com o socorrista líder, o qual deve mantê-lo atualizado
sobre a evolução da vítima. Após a reunião tripartite, o socorrista
líder deve retornar (se possível) ao interior do veículo, retomando o
atendimento à vítima. Neste momento, de acordo com a estimativa de
tempo para a conclusão do trajeto de extricação escolhido, pode ser
recomendada a obtenção de acesso venoso e ressuscitação volêmica,
a aferição da pressão arterial e a infusão de analgésico. Estes
procedimentos não devem, contudo, retardar a retirada quando o
trajeto de extricação estiver pronto.
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Quanto mais próximo de 0˚ for o trajeto de extricação, em
referência ao eixo da coluna vertebral, menor a movimentação e o
risco à coluna da vítima (figura 4).

30°

0˚

90˚
45 a 60˚

90˚
45 a 60˚
Figura 4. Trajetos de extricação potenciais, veículo sobre as rodas: (a)
retirada em prancha longa pela traseira (plano A, para vítimas do
compartimento dianteiro); (b) extricação rápida do condutor pela porta
lateral oposta; (c) extricação rápida do passageiro dianteiro pela porta
do condutor; (d) e (e) retirada oblíqua traseira em prancha longa; (f)
retirada em prancha longa oblíqua dianteira (“pés primeiro”) e (g)
dianteira a 0˚(“pés primeiro”) , para vítimas do compartimento posterior
(modificada de Calland, 2005).
8.3. Prontos para a extricação, o comandante transfere formalmente o
comando para o socorrista líder, o qual deve orientar os demais
membros da equipe sobre os passos a seguir antes de iniciar a
extricação. Assim como deve monitorar e corrigir cada movimento
do processo. Retirada a vítima, o socorrista líder devolve
formalmente a liderança para o comandante e passa então aos
cuidados pós-extricação na área de tratamento.
8.4. Durante todas as fases do salvamento veicular, os socorristas devem
permanecer atentos para interromper qualquer intervenção e
inclusive, se assim for ordenado, abandonarem o veículo ao ser
bradado “alto/segurança” (ou comando equivalente previamente
combinado) pelo comandante. Os socorristas também precisam
proteger a vítima todo o tempo, e dar o pronto aos operadores de
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ferramentas antes que seja executada quebra controlada de vidros,
colocando proteção flexível (saco plástico transparente, para que se
possa monitorar a expansão torácica), assim como proteção rígida
(“gota” – placa transparente de plástico semirrígido) antes de cada
manobra de corte/expansão. Caso notem risco iminente à
integridade da vítima ou a membro da equipe, devem gritar
ordenando a interrupção imediata da manobra, em cooperação à
vigilância contínua da segurança exercida pelo comandante - a
segurança é responsabilidade de todos. Cabem também aos
socorristas, que estão dentro do veículo: a inspeção dos pontos de
corte definidos na reunião tripartite, liberando as coberturas plásticas
para receber o corte; o rebatimento/retirada de encostos dos bancos;
às vezes, o corte de pedais; além de outras tarefas manuais internas
de liberação, em auxílio aos operadores de ferramentas, como o
posicionamento de extensores dentro do veículo. Por isso, os
socorristas devem treinar a maneabilidade de pequenas ferramentas
(mini Halligan, cortador de pedais, extensores). Durante sua
permanência dentro do veículo, devem atentar para as posições de
airbags não acionados (cortina lateral, pilar B, console do passageiro
dianteiro) e minimizar o tempo em que se colocam próximos a estes
pontos.
8.5. O relatório C.R.A.S.H. é um mnemônico que sintetiza que
informações o socorrista necessita buscar e que intervenções realizar
com relação à vítima.
a) Avaliar e tratar disfunções Críticas (“ABCs”);
b) Observar o uso de dispositivos de Restrição (cinto de segurança,
airbags…);
c) Avaliar as condições da cabine e posição/orientação da vítima;
d) Examinar e estabilizar lesões Suspeitas na coluna vertebral e
extremidades (fratura de bacia e membros); identificar e liberar o
encarceramento de membros;
e) H (help): sugerir o plano de extricação, com base nas
informações anteriores.


Suspeita-se de fratura da bacia frente a mecanismo de lesão sugestivo,
na presença de sinais de choque circulatório ou dor nos quadris.
Durante as manobras de criação de espaço que preparam o trajeto de
extricação, o socorrista tenta imobilizar a bacia através da técnica do
lençol, ainda no interior do veículo, se possível (vide POP de Fraturas).
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9. PRINCÍPIOS E TÉCNICAS ENVOLVIDOS NA RESTRIÇÃO DE
MOVIMENTO E MANUSEIO DA COLUNA VERTEBRAL
9.1. Para conhecer os critérios de decisão quanto à restrição de
movimento (quem necessita), princípios e técnicas de manuseio da
coluna vertebral (como imobilizar) ver o POP Abordagem à Coluna
Vertebral no Trauma.
9.2. Quanto às técnicas de manuseio da coluna durante a extricação, ver
apêndices I e II – sequências de fotos da extricação de vítimas do
compartimento dianteiro e traseiro, com veículo sobre quatro rodas.
Essa demonstração não encerra todas as técnicas possíveis,
tampouco cobre os cenários veículo sobre a lateral ou veículo
sobre o teto. Para tanto, faz-se necessário treinamento prático. As
sequências de fotos exemplificam somente os princípios básicos
envolvidos nas técnicas.
9.3. O plano de extricação envolve a opção pelo trajeto que restrinja ao
máximo o movimento da vítima em torno do eixo da coluna, com
referência à sua posição inicial (figura 4).
9.4. Importante: não é seguro transportar a prancha longa com os
tirantes (cintos) montados na mesma, uma vez que pode provocar
acidente – o resgatista pisar sobre o tirante e tropeçar. Recomenda-se
deixar os tirantes dispostos no solo da área de tratamento e passá-los
na prancha uma vez aterrissada, com a vítima (figura 5).

Figura 5. Área de tratamento. Notar os apoios
paralelos (em madeira) para receber a prancha longa,
evitando acidente com os dedos dos profissionais ao
descer a prancha ao solo ou tirantes presos. Os tocos
de apoio podem ser substituídos pela própria maca
da ambulância, arriada e com as rodilhas freadas
para receber a vítima.
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Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Extricação veicular

APENDICE I: Extricação rápida de vítima do compartimento dianteiro

Abordagem inicial pelo socorrista 2 (auxiliar), estabilizando
manualmente o segmento cefálico da vítima.

Após a estabilização da cena, o socorrista 1 (líder) realiza a
avaliação remota e contato visual/verbal com a vítima.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Seção

Entrada e realização da abordagem primária pelo socorrista
1 (líder). Proteger constantemente a vítima contra vidros
e ferramentas.

Abordagem primária pelo socorrista 1 (líder). Oxigênio
suplementar colocado entre as fases A e B. Medidas de
intervenção na via aérea e ventilação podem ser
instituídas ainda no interior do veículo, caso sejam
necessárias manobras de desencarceramento para
liberar o trajeto de extricação.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Abordagem primária pelo socorrista 1 (líder). Oximetria de
pulso (fase B) e avaliação da circulação (fase C). Controle de
hemorragia externa maciça deve ser instituída ainda no
interior do veículo. Aceso venoso e expansão volêmica
podem ser iniciados no veículo, caso demorem manobras de
corte e expansão veicular.

O colar cervical não precisa ser posto no interior do
veículo, uma vez que não dispensa a estabilização
manual. Após a reunião tripartite e conforme o plano de
extricação definido, o socorrista 1 assume formalmente o
comando da extricação. Nivelar o encosto do banco com
o pilar B (se necessário), a comando do profissional da
cabeça.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Seção

Iniciado o giro da vítima em 90˚ até que o antebraço do
socorrista 2 fique impedido pelo pilar B, quando suas mãos
são rendidas por outro profissional do lado de fora do
veículo.

Rendição das mãos do socorrista 2 descrita na figura anterior.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

O giro a 90˚ é concluído.

O socorrista 2 passa para o exterior do veículo e
posiciona a prancha longa – borda da extremidade podal
sobre o acento do veículo, paralela ao solo.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Seção

Em movimento sincronizado e comandado pelo
profissional à cabeça da vítima, tronco e cabeça descem
sobre a prancha, enquanto o profissional que manobra os
membros inferiores eleva as pernas, de modo a aliviar a
tensão na coluna lombar.

A equipe desliza a vítima até que sua cabeça alcance a
extremidade cefálica da prancha.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

A equipe desliza a vítima até que sua cabeça alcance a
extremidade cefálica da prancha.

O socorrista 2 recebe a cabeça da vítima e mantém a sua
estabilização manual, enquanto os demais seguram a
prancha.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Seção

A equipe transporta a vítima até a área de tratamento. O
socorrista 2 mantém todo o tempo, a estabilização
manual e o alinhamento do segmento cefálico.

A cadência do deslocamento é orientada pelo socorrista 2
que estabiliza o segmento cefálico.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Durante o deslocamento, os profissionais das laterais da
prancha orientam a marcha.

A prancha é arriada sobre os calços na área de tratamento,
sob orientação do socorrista 2, que estabiliza a cabeça da
vítima.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Seção

Na área de tratamento, têm prosseguimento a reavaliação e
demais intervenções salvadoras da abordagem primária, em
preparação para a evacuação (prioridade).
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Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Extricação veicular

APENDICE II: Extricação rápida de vítima do compartimento traseiro

Socorrista 2 estabiliza e alinha o segmento cefálico da
vítima pelo lado de fora do veículo. O socorrista 1 entra e
procede à avaliação primária.

Orientados pelo socorrista 2 (à cabeça da vítima), a
equipe desliza a vítima em decúbito lateral, para a
ponta da prancha, segurada por um profissional do
lado de fora.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Seção

O socorrista 1 oferece oxigênio suplementar e se
necessário, realiza intervenções salvadoras em via
aérea/ventilação ou circulação ainda no veículo, caso
necessárias manobras de desencarceramento.

Em movimento sincronizado e orientado pelo socorrista 2 (à
cabeça), a equipe rola a vítima 90˚, do decúbito lateral para
o dorsal.
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Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

A equipe desliza a vítima sobre a prancha. Socorrista 2
mantém o alinhamento e estabilização manual da
cabeça.

A equipe desliza a vítima sobre a prancha.
Elaborado por:
GRUPAMENTO DE SOCORRO DE
EMERGÊNCIA (CAP BM EDGARD)

Emissão:
01/03/2018

Aprovação:

Revisão:

/

/

Ch EMG

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ESTADO MAIOR GERAL

POP 2018
Página

ATENDIMENTO PRÉHOSPITALAR
Versão

Modelo

24 / 24
1ª
ANALÍTICO
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Extricação veicular

Assunto: EXTRICAÇÃO VEICULAR

Seção

Profissional que segura a prancha recebe a cabeça da
vítima e mantem a estabilização manual, enquanto os
demais seguram a prancha.

Demais passos seguem conforme a sequência de fotos
anterior (apêndice I).
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