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1. RESULTADOS ESPERADOS

- Resgatar vítimas dentro do menor espaço de tempo possível;

- Garantir a execução das ações de salvamento com segurança;

- Evitar acidentes ao bombeiro militar;

- Preservar a integridade física das pessoas na cena do acidente;

- Evitar o agravamento das lesões das vítimas;

- Preservar o meio ambiente e o patrimônio.

2. MATERIAL RECOMENDADO

- Viaturas de busca e salvamento; e de atendimento pré-hospitalar;

- Equipamento de Proteção Individual completo (capacete com viseira, luvas, roupa de

proteção, calçado de proteção);

- Fita de isolamento;

- Equipamentos para estabilização de veículos (calços, cunhas, estabilizadores...);

- Lona para palco de ferramentas;

- Ferramentas hidráulicas (Motobomba, mangueiras, cortadores, alargadores e

expansores);

- Protetores de coluna e cobertas de proteção;

- Contensores de airbags;

- Equipamentos para prevenção de incêndios (viatura ou extintores);

- Equipamentos de iluminação;

- Equipamentos para extração;



- Materiais para atendimento pré-hospitalar.

3. PROCEDIMENTOS

1) Deslocar viatura;

2) Obter informações sobre a ocorrência;

3) Posicionar viatura;

4) Sinalizar a via;

5) Avaliar a cena do acidente;

6) Reportar à central de operações as informações necessárias;

7) Isolar o local;

8) Identificar e neutralizar riscos;

9) Estabelecer palco de ferramentas;

10) Realizar e monitorar a estabilização do veículo;

11) Localizar bateria e dispositivos de segurança;

12) Abordar a vítima;

13) Colocar contensor de airbag;

14) Obter acesso para os socorritas;

15) Verificar riscos na mala do veículo;

16) Desativar bateria;

17) Estabelecer área de descarte;

18) Desencarcerar;

19) Proteger arestas cortantes;

20) Extrair a vítima;

21) Conduzir a vítima à equipe de APH;

22) Finalizar a ocorrência;

23) Retornar a situação de prontidão.

4. POSSIBILIDADES DE ERRO

- Subdimensionar as áreas de sinalização e isolamento;

- Deixar de usar EPI;

- Não identificar os riscos existentes na cena do acidente;

- Não gerenciar adequadamente os riscos identificados;

- Faltar com disciplina tática.

5. 5. FATORES COMPLICADORES

• A quantidade de veículos e vitimas envolvidas no acidente automobilístico.
• Acidentes envolvendo veículos pesados, híbridos, elétricos, blindados e submersos.



• Acidentes automobilísticos envolvendo produtos perigosos.
• Incêndio veicular com vítimas presas as ferragens.
• Veículos sobrepostos.
• Instabilidade do terreno onde os veículos envolvidos se encontram.

6. GLOSSÁRIO

Palco de Ferramentas: Área situada dentro do isolamento, normalmente delimitada por
uma lona, em que as ferramentas mais usadas são dispostas para fácil acesso da equipe.

Área de Descarte: Estabelecida dentro do isolamento, preferencialmente no limite do
isolamento com o objetivo de concentrar todos os materiais que forem removidos do
veiculo durante as ações de desencarceramento, evitando assim que partes desprendidas
do veiculo fiquem na área de atuação das equipes de salvamento, podendo provocar
acidentes graves.

Estabilização Veicular: é o emprego de procedimentos técnicos afim de manter o veiculo
imóvel evitando assim riscos adicionais para os resgatistas, socorristas ou para a vitima.

Dispositivos de Segurança: São varios sistemas do veiculo que visam tanto a evitar os
acidentes quanto a diminuir as lesões por ocasião da colisão, como cintos de segurança e
airbags.

Desencarcerar: é a movimentação e retirada das ferragens que estão prendendo a vitima
no interior do veiculo acidentado.

Extrair: é a remoção da vitima desencarcerada do interior do veiculo

Situação de Prontidão: é a fase inicial de qualquer ocorrência onde são adotadas
medidas com o objetivo de que todos os recursos estejam preparados para o acionamento
e emprego em qualquer situação.
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