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FINALIDADE DO POP:
Orientar o bombeiro militar do CBMERJ a
executar ações em situação de extricação
veicular conforme orientações dos
Principais protocolos internacionais.
ELABORADO POR:
1º Ten BM Vasconcelos

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Padronizar as atividades de atendimento a eventos de salvamento veicular no
âmbito do CBMERJ;
Orientar A SsCO na coleta de informações estratégicas à operação;
Determinar a sinalização, o parqueamento e o isolamento adequado de acordo com
as circunstâncias;
Estabelecer o reconhecimento e a mitigação dos riscos presentes na cena como
prioridade;
Indicar a distribuição de tarefas de acordo com as competências dos membros da
equipe;
Instruir as guarnições de socorro quanto ao cumprimento das ações necessárias
salvamento veicular.
2. PROCEDIMENTOS
Obter informações (Local do acidente com pontos de referência; Número estimado
de vítimas; tipos de riscos envolvidos e necessidade de recursos adicionais);
Despachar viatura(s) para realizar a primeira resposta ao incidente; combate a
incêndio, busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar;
Estacionar as viaturas de forma segura e funcional de acordo com a natureza do
evento.
Utilizar EPI de forma adequada conforme necessário (luvas de proteção
termomecânica, luvas de procedimento, capacete e óculos)
Parquear viaturas de apoio de forma a permitir deslocamentos com agilidade e
segurança (POP de Colisão de Veículos);
Identificar e mitigar riscos do local
Delimitar e estabelecer zonas de trabalho de acordo com o POP de Colisão de
Veículos;
Realizar um giro de 360º ao redor dos veículos objetivando a identificação de riscos
externos e internos;
Proceder a entrada do socorrista no veículo desde que, o mesmo, esteja
devidamente estabilizado e autorizado pelo Comandante do Socorro, a fim de
realizar uma avaliação do estado de saúde da vítima obedecendo o mnemônico
XABCDE (Manual do Socorrista Militar) e a manutenção da integridade da coluna
vertebral (POP de Abordagem à coluna vertebral);
Confirmar o nível de encarceramento da vítima (tipo físico 1, tipo físico 2, tipo
mecânico) e transmitir a informação ao Comandante do Socorro;
Participar da reunião tripartite repassando as informações necessárias ao
Comandante de Socorro para definir os planos de extricação, corroborando com a
decisão de forma ativa;
Sugerir, em consonância com o Comandante de Socorro, o plano B e o plano A;
Executar ações de saúde que preparem a vítima para o plano de extricação
previamente definido;
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Informar todas as ações a serem tomadas previamente para toda a equipe;
Executar o plano A, preferencialmente, de forma que seja a continuidade do plano
B, por fornecer celeridade ao salvamento;
Receber formalmente o comando do Comandante de Socorro, de forma temporária;
Realizar a retirada das vítimas, com a participação de todos os militares;
Devolver o comando ao Comandante do Socorro ao final da retirada das vítimas;
Registrar os dados relativos à colisão para a confecção do registro de atendimento
pré-hospitar (RAPH);
Transportar a vitima até a unidade hospitalar de forma segura;
Realizar a triagem reversa em caso de incidentes com múltiplas vítimas.

3. FATORES ADVERSOS
Substituir as luvas de proteção termomecânica por luvas de procedimento toda vez
que for manusear a vítima;
Manter em dia sua vacinação contra hepatite B e tétano.
Utilizar as proteções rígidas e flexíveis para a segurança continuada da equipe e da
vítima;
Proteger a vítima durante os procedimentos de corte de partes do carro ou quebra
de vidros;
Seguir as medidas do acrônimo I.D.E.A.L. do Manual de Salvamento Veicular
quando da ameaça de dispositivos de segurança passivos não acionados;
4. ZONAS DE TRABALHO

5. GLOSSÁRIO
● SsCO – Subseção de Comunicação:
● POP – Protocolo Operacional Padrão;
● EPI – Equipamento de Proteção Individual;
● GOPP – Grupamento de Operações com Produtos Perigosos.
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6. BASE LEGAL E REFERENCIAL
● Manual de Salvamento Veicular – CBMERJ. Rio de Janeiro: 2019;
● Manual do Socorrista Militar – CBMERJ. Rio de Janeiro: 2019;
● Protocolo Operacional Padrão nº 05 – APH – CBMERJ – Extricação Veicular,
2018.

