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OBJETIVO: Realizar curativos e prevenir complicações em feridas agudas com risco para sangramento 
intenso e para infecções. 

RESPONSÁVEIS:  Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Condutor 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

01. 
Realizar 
abordagem da 
vítima na cena 

Equipe 
Levar todos os materiais necessários até o local onde 
está a vítima. 

02. 
Realizar o exame 
primário 

Médico/ 

Enfermeiro/ 

Técnico de 
Enfermagem 

Aplicar POP-11 (avaliação inicial do paciente).  

03. 

Avaliar a 
necessidade de 
aplicação de 
curativo 

Médico/ 

Enfermeiro/ 

Técnico de 
Enfermagem 

Seguir orientações descritas na tabela anexa. 

04. 
Separar o material 
necessário 

Equipe 

Providenciar os materiais a serem utilizados, 
considerar as especificidades de cada caso. 

O material deve ser disposto de forma a facilitar a 
aplicação por quem estiver realizando o 
procedimento. Os demais integrantes da equipe 
devem auxiliar quando possível a realização do 
procedimento. 

05. Aplicar curativo 

Médico/ 

Enfermeiro/ 

Técnico de 
Enfermagem 

Realizar procedimento seguindo orientações 
descritas na tabela abaixo e protocolos específicos 
vigentes. 

Deixar o paciente o mais confortável possível. 

06. Organizar a cena Equipe 
Recolher todo o material permanente e descartável, 
de forma a acondicioná-los em sacos plásticos 
apropriados. 

07. 
Registrar 
procedimento 

Médico/ 

Enfermeiro/ 

Técnico de 
Enfermagem 

Proceder registro em ficha específica por categoria 
(RG-01, RG-02, RG-03). 

08. 
Realizar limpeza 
concorrente ou 
terminal 

Equipe 
Realizar a limpeza concorrente e/ou terminal se 
necessário. 

Preparado por: 
Enfermeiros SAMU 

DEZ/2010 

Revisado por: 
Colegiado e Supervisão 

SAMU 
SET 2018 

Aprovado por: 
Serviço de Enfermagem 

 

OBSERVAÇÕES: Quando o agente da lesão for substância tóxica, o Civitox poderá ser acionado pelo 

médico regulador para pesquisa de cuidados específicos. 



 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO - IT 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA – SAMU  

Versão 01 
Pag 2/2 

CURATIVOS 
IT/SAMU 

29 

 

TABELA DE CURATIVOS 

TIPO DE LESÃO PROCEDIMENTO 
Sangramento 1. Exponha o ferimento; 

2. Remova delicadamente o excesso de sangue do local da lesão enquanto 
tenta preservar os coágulos formados; 

3. Localize a fonte de sangramento ativo no ferimento; 
4. Abra a embalagem e retire o curativo estéril, cubra o ferimento diretamente 

sobre o ponto mais ativo do sangramento; 
5. Aplique uma pressão direta sobre o ferimento por no mínimo 3 minutos ou 

até que o sangramento pare; 
6. Reavalie a lesão e verifique se o sangramento parou. Um segundo curativo 

deve ser sobreposto, se necessário, para controlar um sangramento ativo; 
7. Se o sangramento for controlado, aplique uma faixa de compressão ao 

redor do ferimento para prender o curativo; 
8. Se o sangramento não for controlado, avalie a possibilidade de aplicação 

de torniquete; O manguito de pressão arterial pode ser utilizado como 
torniquete em situação de emergência; 

9.  Aplique o manguito acima e próximo da ferida sangrante; 
10. Insufle o manguito com a pressão necessária para controlar o 

sangramento; 
11. Registre a pressão aplicada e mantenha a pressão durante todo o 

deslocamento; 
12. Registre o horário de aplicação; 
13. Deixar o torniquete descoberto para que o local possa ser observado e 

monitorado; 
14. Se o sangramento continuar um segundo torniquete poderá ser aplicado 

imediatamente acima do primeiro. Pode ser utilizada uma faixa de 
compressão associada a um nó espanhol. 

Membro amputado Realizar cuidados com a parte amputada, se possível: 
1. Realizar breve limpeza com ringer lactato; 
2. Envolver em gaze estéril umedecida com ringer lactato; 
3. Colocar em saco plástico e anexar etiqueta de identificação; 
4. Colocar o saco plástico em outro recipiente com gelo (não colocar a parte 

amputada em contato direto com gelo); 
5. Transportar o segmento amputado ao hospital adequado junto com o 

paciente. 

Evisceração 1. Não devem ser feitas tentativas para reintroduzir o tecido eviscerado na 
cavidade abdominal; 

2. Aplicar compressas, chumaços ou gazes estéreis embebidas em soro 
fisiológico 0,9% diretamente sobre o tecido eviscerado para evitar o 
ressecamento; 

3. O curativo úmido deve ser coberto por outro seco ou oclusivo de forma a 
prevenir hipotermia; 

4. Orientar o paciente a evitar tossir, falar ou fazer força em parede 
abdominal. 

Olhos 1. Em caso de laceração, abrasão e globo aberto realizar proteção do globo 
ocular com curativo estéril; 

2. Evitar qualquer pressão sobre o globo ocular que possa causar dano 
adicional; 

3. Em caso de queimaduras químicas realizar a irrigação contínua do globo 
ocular com soro fisiológico 0,9%. 

  



TIPO DE LESÃO PROCEDIMENTO 
Cabeça 1. Realizar compressão direta sobre o local de sangramento. Lembrar que 

normalmente lesões na cabeça provocam intenso sangramento devido à 
alta vascularização; 

2. Aplicar atadura sobre a região craniana, formando um capacete de 
proteção; 

3. Evitar comprimir áreas de fratura. 

Queimado 1. Realizar atendimento de acordo com IT 40 (manejo de vítima de 
queimadura); 

2. Não tentar retirar roupas aderidas, ou peles queimadas; 
3. Retirar adornos do membro acometido; 
4. Proteger a superfície queimada com curativo seco, estéril, manta térmica e 

cobertor. 
5. Não utilizar pomadas e antibióticos tópicos. 

Objeto transfixado 1. Manter o objeto empalado fixo; 
2. Nunca remover o objeto; 
3. Tentar fixar o objeto com auxílio de gazes, chumaços estéreis e ataduras, 

para que não ocorra a sua mobilização durante o transporte; 
4. Realizar compressão direta, se houver sangramento sobre as regiões 

laterais da lesão. 
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