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1 2º  Grupamento  de  Bombeiros  -  Bauru 

Condutas básicas 

Solicitar a presença do Resgate através 

do 193; SAMU - 192 

 Informações a serem fornecidas ao telefonista 

Identificação do solicitante; 

Tipo de emergência e quantidade de vítimas; 

Endereço completo da emergência; 

Ponto de referência; 

Telefone (número); 

Aguardar confirmação. 



1 2º  Grupamento  de  Bombeiros  -  Bauru 

 Sempre que possível utilizar : 

Luvas 

Máscara 

Barreiras contra contaminação  

Não ter contato direto com fluidos corpóreos 

e secreções (sangue urina, fezes, vômito, 

esperma, secreções vaginais, saliva...) 











1 2º  Grupamento  de  Bombeiros  -  Bauru 

Hematomas no tórax ou sinais de 
fraturas de costelas; 

 

Abdome aumentado ou com áreas de 
hematoma; 

 

Abdome rígido, sensível ou com 
espasmos; 

 

Fraturas de pelve, ossos longos da 
coxa e braço. 



Lesões Músculo Esqueléticas 
e Imobilizações 

CAUSAS GERAIS DE TRAUMATISMOS 
MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 

 

Trauma direto; 

Forças de torção; 

Espasmos musculares; 

Estresse; 

Condições patológicas. 



 





 





Extremidades 



 



TRATAMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

Priorizar o atendimento das lesões que 

ameacem a vida; 

Não se distrair das prioridades por causa 

de uma deformidade impressionante; 

Imobilizar fraturas antes de movimentar o 

acidentado, exceto, nos casos específicos; 

NUNCA tentar alinhar o osso fraturado; 

NUNCA reintroduzir um osso exposto; 



Não perder tempo com imobilizações 

muito elaboradas nas situações em que 

houver risco p/ a vítima; 

Expor o local do ferimento e remover 

adornos do local afetado; 

Cobrir ferimentos, fixando o curativo; 

Avaliar: pulso distal, perfusão capilar, cor, 

temperatura, sensibilidade, mobilidade e 

motricidade do local afetado; 



Imobilizar com o mínimo de 

movimentação, (em posição anatômica); 

Refazer exame após imobilização; caso 

haja alterações vasculares ou 

neurológicas, refaça a imobilização; 

Na dúvida, se há ou não lesão, sempre 

imobilizar. 

















x 

 



Materiais Usados  

 Hemostasia 



Imobilizadores e 

acessórios 

[MP 13 – 7/8] 

Imobilizaores são todos os 
equipamentos usados para 
estabilizar pessoas com 
membros fraturados, como: 

 

- Talas; 

- Coletes; 

- Colares cervicais; 

- Pranchas rígidas, etc 

 

Acessórios para imobilizações 
são todos os materiais 
utilizados para auxiliar a 
imobilização, como: 

 

- Ataduras; 

- Fitas crepes; 

- Esparadrapo; 

- Gazes, etc 
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Talas 
Moldáveis 

Talas 
Rígidas 

Colete 
imobilizador 

Prancha 
Longa 

Atadura de 
crepe 

Compressa de 
Gaze 



 



FERIMENTOS - MÃO 



FERIMENTO OMBRO, ÚMERO 



Imobilizadores e 

acessórios 

[MP 13 – 7/8] 

Imobilizaores são todos os 
equipamentos usados para 
estabilizar pessoas com 
membros fraturados, como: 

 

- Talas; 

- Coletes; 

- Colares cervicais; 

- Pranchas rígidas, etc 

 

Acessórios para imobilizações 
são todos os materiais 
utilizados para auxiliar a 
imobilização, como: 

 

- Ataduras; 

- Fitas crepes; 

- Esparadrapo; 

- Gazes, etc 
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Talas 
Moldáveis 

Talas 
Rígidas 

Colete 
imobilizador 

Prancha 
Longa 

Atadura de 
crepe 

Compressa de 
Gaze 



Regras Gerais para 

imobilização [MP 13 – 

8/9] 
1. Priorizar o atendimento das 
lesões que ameacem a vida, 
detectadas na análise primária. 

2. Imobilizar fraturas antes de 
movimentar o acidentado, exceto, 
nos casos de risco iminente de vida 
para a vítima ou socorrista, a 
posição da vítima estiver obstruindo 
suas vias aéreas, sua posição 
impede a realização da análise 
primária ou para garantir acesso a 
uma vítima mais grave. 

Ex. explosão, local gaseado, risco de 
novos acidentes, etc. 

3. Não perder tempo com 
imobilizações muito elaboradas nas 
situações em que houver risco de 
vida imediato para o acidentado; 

4. NUNCA tentar alinhar o osso 
fraturado. 

5. NUNCA tentar reintroduzir um 
osso exposto. 

6. Expor o local do ferimento e 
remover adornos como relógio, 
pulseiras e anéis das 

extremidades afetadas. 
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Regras Gerais para 

imobilização [MP 13 – 

8/9] 
1. Priorizar o atendimento das 
lesões que ameacem a vida, 
detectadas na análise primária. 

2. Imobilizar fraturas antes de 
movimentar o acidentado, exceto, 
nos casos de risco iminente de vida 
para a vítima ou socorrista, a 
posição da vítima estiver obstruindo 
suas vias aéreas, sua posição 
impede a realização da análise 
primária ou para garantir acesso a 
uma vítima mais grave. 

Ex. explosão, local gaseado, risco de 
novos acidentes, etc. 

3. Não perder tempo com 
imobilizações muito elaboradas nas 
situações em que houver risco de 
vida imediato para o acidentado; 

4. NUNCA tentar alinhar o osso 
fraturado. 

5. NUNCA tentar reintroduzir um 
osso exposto. 

6. Expor o local do ferimento e 
remover adornos como relógio, 
pulseiras e anéis das 

extremidades afetadas. 
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Regras Gerais para 

imobilização [MP 13 – 

8/9] 

7. Cobrir ferimentos com gaze estéril 
seca, fixando com atadura de crepe ou 
bandagem triangular. 
8. Avaliar o pulso distal, perfusão 
capilar, cor, temperatura, sensibilidade, 
mobilidade e motricidade da 
extremidade afetada. 
9. Imobilizar o membro com o mínimo 
de movimentação possível, em posição 
mais próxima da anatômica, conforme 
POP específicos. 
10. Refazer exame da extremidade 
após imobilização; caso haja alterações 
vasculares ou neurológicas, refaça a 
imobilização. 
11. Na dúvida, se há ou não fratura, 
sempre imobilizar. 
12. Não se distrair das prioridades por 
causa de uma fratura que cause uma 
deformidade impressionante. 
13. A imobilização de fraturas deve 
impedir a movimentação de uma 
articulação acima e uma abaixo do local 
da fratura e, no caso de lesões em 
articulações, imobilizar um osso acima 
e um abaixo da articulação lesada. 
14. Nos membros superiores utilizar 
uma tala e nos membros inferiores 
utilizar três talas para a imobilização 
provisória. 
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POP - 
Imobilizações 

POP RESGATE/POP RES 11 02_Imobilizacoes de membros.pdf




 



FERIMENTOS - MÃO 



 BANDAGEM TRIANGULAR 



Imobilizações de braço 



Perna 



Imobilização - Dedo 



Imobilização dedo 



Imobilização Fêmur e Pelve 



 Fêmur e Pelve 



 







Checar pulso distal, enchimento 

capilar, temperatura e coloração 



 



Bauru Piratininga vitima leve 



BAURU  REGINÓPOLIS 





Imobilização na vertical 



Área de transição 













O QUE CAUSA ACIDENTES? 

 



Várias vítimas leves 



P e r g u n t a s 
 

?  !  ? 



Obrigada ! 

 


