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OBJETIVO:Prevenir o agravamento de lesões ou potenciais lesões que envolvam o sistema nervoso 
central, principalmente nos casos de traumatismos cranioencefálico e/ou raquimedular, minimizando as 
chances de sequelas. 
RESPONSÁVEIS: Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Condutor.
Nº Ação 

01. 
Avaliar o 
posicionamento do 
paciente 

02. 
Iniciar o exame 
primário 

03. Aplicar colar cervical 

04. 
Realizar imobilização 
em prancha rígida 

05. 
Aplicar os tirantes da 
prancha 

06. 
Aplicar bloco 
estabilizador lateral  

07. 
Colocar a prancha 
com o paciente sobre 
a maca 

08. 
Encaminhar o 
paciente à viatura 

Preparado por: 
Enfermeiros SAMU 

DEZ/2010 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO - IT 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA - SAMU 
TÍTULO:IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA 

VERTEBRAL 
Prevenir o agravamento de lesões ou potenciais lesões que envolvam o sistema nervoso 

principalmente nos casos de traumatismos cranioencefálico e/ou raquimedular, minimizando as 

Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Condutor. 
Atribuição Informações complementares

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de 
Enfermagem 

Com base na cena encontrada avaliar a melhor técnica de 
imobilização a ser aplicada; 
As técnicas de imobilização estão descritas na tabela 
abaixo. 
 

Médico/ 
Enfermeiro/ 
Técnico de 
Enfermagem 

Na suspeita de trauma, abordar o paciente primeiramente 
com estabilização manual da cabeça e coluna cervical, 
procedendo com o seu alinhamento caso não haja contra
indicação*; 
Realizar avaliação primária conforme o POP 02;
 

Equipe 

Aplicar o colar cervical de tamanho adequado:
1. Um profissional realiza a imobilização manual da 

cabeça com as duas mãos e aplicando leve 
tensão no sentido axial, realiza o alinhamento em 
posição neutra; 

2. Um segundo profissional avalia o pescoço, face, 
traquéia, jugulares, clavícula, coluna cervical e 
pulso carotídeo; 

3. Em seguida o profissional 2 utiliza seus dedos 
para medir o pescoço do paciente (distância 
entre a mandíbula e o ombro);

4. O profissional 1 mantém a imobi
cabeça enquanto o profissional 2 instala o colar.

5. Após a colocação do colar
estabilização manual da cabeça e do pescoço 
devem ser mantidas até que o paciente seja 
colocado na prancha e seja instalado o 
estabilizador lateral de cabeça.
 

Equipe 
Aplicar técnica de imobilização conforme descrição na 
tabela abaixo. 
 

Equipe 

Um ao nível do tórax, cintura escapular;
Um ao nível do quadril, cintura pélvica;
Um acima dos joelhos; 
Preencher os espaços vazios entre os membros e tirantes 
com lençóis. 
 

Equipe 
Aplicar um bloco estabilizador cervical de cada lado da 
cabeça, fixando-os com os tirantes no mento e testa.

Equipe 
Aproveitar o momento para afivelar os cintos de 
segurança da maca ao conjunto paciente/prancha.

Equipe 
Finalizar a avaliação primária e proceder contato com o 
médico regulador. 
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Prevenir o agravamento de lesões ou potenciais lesões que envolvam o sistema nervoso 

principalmente nos casos de traumatismos cranioencefálico e/ou raquimedular, minimizando as 

Informações complementares 
Com base na cena encontrada avaliar a melhor técnica de 

As técnicas de imobilização estão descritas na tabela 

Na suspeita de trauma, abordar o paciente primeiramente 
com estabilização manual da cabeça e coluna cervical, 
procedendo com o seu alinhamento caso não haja contra-

Realizar avaliação primária conforme o POP 02; 

Aplicar o colar cervical de tamanho adequado: 
Um profissional realiza a imobilização manual da 
cabeça com as duas mãos e aplicando leve 
tensão no sentido axial, realiza o alinhamento em 

profissional avalia o pescoço, face, 
traquéia, jugulares, clavícula, coluna cervical e 

Em seguida o profissional 2 utiliza seus dedos 
para medir o pescoço do paciente (distância 
entre a mandíbula e o ombro); 
O profissional 1 mantém a imobilização da 
cabeça enquanto o profissional 2 instala o colar. 
Após a colocação do colar cervical a 
estabilização manual da cabeça e do pescoço 
devem ser mantidas até que o paciente seja 
colocado na prancha e seja instalado o 
estabilizador lateral de cabeça. 

Aplicar técnica de imobilização conforme descrição na 

Um ao nível do tórax, cintura escapular; 
Um ao nível do quadril, cintura pélvica; 

Preencher os espaços vazios entre os membros e tirantes 

Aplicar um bloco estabilizador cervical de cada lado da 
os com os tirantes no mento e testa. 

Aproveitar o momento para afivelar os cintos de 
segurança da maca ao conjunto paciente/prancha. 

Finalizar a avaliação primária e proceder contato com o 

Aprovado por: 
Serviço de Enfermagem 
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* CONTRA-INDICAÇÕES PARA ALINHAMENTO DA COLUNA CERVICAL:
- Resistência ao movimento; 
- Espasmo muscular do pescoço;
- Aumento da dor; 
- Início ou aumento de um déficit neurológico, como dormência, formigamento ou perda de capacidade 

motora; 
- Comprometimento da via aérea ou ventilação.

 
Nestas situações o posicionamento da cabeça deve ser mantido com controle manual e outras estratég
imobilização para evitar movimentação.
 

TABELA DE TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÕES

POSICIONAMENTO 

 
Paciente em decúbito 
dorsal  

1. Realizar avaliação primária;
2. Separar o material (prancha rígida, tirantes, estabilizador de cabeça);
3. O profissional 1 

cotovelos apoiados para maior estabilidade, e realizar o alinhamento e 
estabilização manual da cabeça;

4. O profissional 2 mensura e aplica o colar cervical no paciente;
5. Mantendo a estabilização manual d

posicionam na altura do tórax e na altura dos joelhos respectivamente;
6. Os membros superiores (MMSS) do paciente são avaliados e posicionados 

junto ao corpo, e os membros inferiores (MMII) são colocados em posição 
anatômic

7. A prancha é posicionada do lado oposto ao rolamento, junto ao paciente, com a 
borda superior posicionada pouco acima da cabeça;

8. O profissional 2 posiciona uma das mãos em concha na cintura escapular 
contralateral e a outra na cintura pélvica contralater

9. O profissional 3 posiciona uma das mãos em concha na cintura pélvica 
contralateral e a outra próximo ao joelho contralateral;

10. O profissional 1 confirma o posicionamento dos demais e efetua a contagem 
para o início do rolamento do paciente em bloco à 

11. Neste momento o profissional 2 deve avaliar a região dorsal em busca de 
possíveis lesões antes que a prancha seja posicionada;

12. A prancha longa é posicionada ao longo do dorso do paciente;
13. Após o posicionamento correto da prancha, o profissional 1 efet

contagem para posicionar o paciente de volta a posição de decúbito dorsal;
14. Com o paciente em decúbito dorsal sobre a prancha e mantida a estabilização 

manual da cabeça, os profissionais 1 e 2 seguram firmemente respectivamente 
pela cintura e
lateralmente para posicioná

15. Os profissionais 1 e 3 posicionam o imobilizador lateral da cabeça com os 
apoiadores laterais e os tirantes de mento e de fronte a fim d
movimentos da cabeça;

16. Para finalizar, os cintos de seguranças devem ser posicionados para correta 
fixação do paciente na prancha;

17. O paciente deve ser transportado na maca e com cintos de segurança 
afivelados;

18. Registrar o procedimento realizado na 

 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO - IT 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA - SAMU 
TÍTULO:IMOBILIZAÇÃO DE COLUNA 

VERTEBRAL 
 

ANEXOS  

 

INDICAÇÕES PARA ALINHAMENTO DA COLUNA CERVICAL:
Resistência ao movimento;  
Espasmo muscular do pescoço; 

Início ou aumento de um déficit neurológico, como dormência, formigamento ou perda de capacidade 

Comprometimento da via aérea ou ventilação. 

Nestas situações o posicionamento da cabeça deve ser mantido com controle manual e outras estratég
imobilização para evitar movimentação. 

TABELA DE TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÕES 

TÉCNICA 

Realizar avaliação primária; 
Separar o material (prancha rígida, tirantes, estabilizador de cabeça);
O profissional 1 posiciona-se atrás da cabeça do paciente, com joelhos e 
cotovelos apoiados para maior estabilidade, e realizar o alinhamento e 
estabilização manual da cabeça; 
O profissional 2 mensura e aplica o colar cervical no paciente;
Mantendo a estabilização manual da cabeça os profissionais 2 e 3 se 
posicionam na altura do tórax e na altura dos joelhos respectivamente;
Os membros superiores (MMSS) do paciente são avaliados e posicionados 
junto ao corpo, e os membros inferiores (MMII) são colocados em posição 
anatômica; 
A prancha é posicionada do lado oposto ao rolamento, junto ao paciente, com a 
borda superior posicionada pouco acima da cabeça; 
O profissional 2 posiciona uma das mãos em concha na cintura escapular 
contralateral e a outra na cintura pélvica contralateral; 
O profissional 3 posiciona uma das mãos em concha na cintura pélvica 
contralateral e a outra próximo ao joelho contralateral; 
O profissional 1 confirma o posicionamento dos demais e efetua a contagem 
para o início do rolamento do paciente em bloco à 90°;
Neste momento o profissional 2 deve avaliar a região dorsal em busca de 
possíveis lesões antes que a prancha seja posicionada;
A prancha longa é posicionada ao longo do dorso do paciente;
Após o posicionamento correto da prancha, o profissional 1 efet
contagem para posicionar o paciente de volta a posição de decúbito dorsal;
Com o paciente em decúbito dorsal sobre a prancha e mantida a estabilização 
manual da cabeça, os profissionais 1 e 2 seguram firmemente respectivamente 
pela cintura escapular e pélvica para movimentar o paciente para cima e 
lateralmente para posicioná-lo adequadamente sobre a prancha;
Os profissionais 1 e 3 posicionam o imobilizador lateral da cabeça com os 
apoiadores laterais e os tirantes de mento e de fronte a fim d
movimentos da cabeça; 
Para finalizar, os cintos de seguranças devem ser posicionados para correta 
fixação do paciente na prancha; 
O paciente deve ser transportado na maca e com cintos de segurança 
afivelados; 
Registrar o procedimento realizado na ficha de atendimento.
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INDICAÇÕES PARA ALINHAMENTO DA COLUNA CERVICAL: 

Início ou aumento de um déficit neurológico, como dormência, formigamento ou perda de capacidade 

Nestas situações o posicionamento da cabeça deve ser mantido com controle manual e outras estratégias de 

Separar o material (prancha rígida, tirantes, estabilizador de cabeça); 
se atrás da cabeça do paciente, com joelhos e 

cotovelos apoiados para maior estabilidade, e realizar o alinhamento e 

O profissional 2 mensura e aplica o colar cervical no paciente; 
a cabeça os profissionais 2 e 3 se 

posicionam na altura do tórax e na altura dos joelhos respectivamente; 
Os membros superiores (MMSS) do paciente são avaliados e posicionados 
junto ao corpo, e os membros inferiores (MMII) são colocados em posição 

A prancha é posicionada do lado oposto ao rolamento, junto ao paciente, com a 

O profissional 2 posiciona uma das mãos em concha na cintura escapular 
 

O profissional 3 posiciona uma das mãos em concha na cintura pélvica 
 

O profissional 1 confirma o posicionamento dos demais e efetua a contagem 
90°; 

Neste momento o profissional 2 deve avaliar a região dorsal em busca de 
possíveis lesões antes que a prancha seja posicionada; 
A prancha longa é posicionada ao longo do dorso do paciente; 
Após o posicionamento correto da prancha, o profissional 1 efetua novamente a 
contagem para posicionar o paciente de volta a posição de decúbito dorsal; 
Com o paciente em decúbito dorsal sobre a prancha e mantida a estabilização 
manual da cabeça, os profissionais 1 e 2 seguram firmemente respectivamente 

scapular e pélvica para movimentar o paciente para cima e 
lo adequadamente sobre a prancha; 

Os profissionais 1 e 3 posicionam o imobilizador lateral da cabeça com os 
apoiadores laterais e os tirantes de mento e de fronte a fim de evitar 

Para finalizar, os cintos de seguranças devem ser posicionados para correta 

O paciente deve ser transportado na maca e com cintos de segurança 

ficha de atendimento. 



 

 
Paciente em 
decúbito ventral 

1. Realizar avaliação primária; 
2. Separar o material (prancha rígida, tirantes, estabilizador de cabeça); 
3. O profissional 1 posiciona-se atrás da cabeça do paciente, com joelhos e cotovelos 

apoiados para maior estabilidade, e realizar o alinhamento e estabilização manual da 
cabeça; 

4. A rotação completa deve se dar na direção oposta da direção da cabeça; 
5. Os profissionais 1 e 2 posicionados à altura do tórax e dos joelhos devem alinhar os 

MMSS considerando a rotação completa; 
6. Avaliação do dorso pode ser realizada antes da rolagem; 
7. O profissional 2 posiciona uma das mãos em concha na cintura escapular 

contralateral e a outra na cintura pélvica contralateral, ao mesmo tempo em que 
segura o punho do paciente; 

8. O profissional 3 posiciona uma das mãos em concha na cintura pélvica contralateral 
e a outra próximo ao joelho contralateral; 

9. O profissional 3 posiciona a prancha do mesmo lado do rolamento entre a sua 
posição e a do paciente. O profissional 2 mantém o posicionamento do braço do 
paciente; 

10. A posição da prancha para início do rolamento é a altura do tornozelo; 
11. O rolamento deve ser realizado em 2 tempos; 
12. Primeiro tempo com prancha posicionada, o profissional 1 confirma o posicionamento 

dos demais e efetua a contagem para o rolamento do paciente em bloco a 90°; 
13. Nesse rolamento, a cabeça do paciente sofre uma rotação discretamente menor e 

mais lenta que o tronco até que a 90° cabeça e tronco estejam alinhados; 
14. Segundo tempo: com paciente posicionado a 90° e sem atraso, o profissional 1 

confirma o posicionamento dos demais e efetua a contagem para complementar o 
rolamento do paciente em bloco a 180° ; 

15. Com o paciente em decúbito dorsal sobre a prancha e mantida a estabilização 
manual da cabeça, os profissionais 1 e 2 seguram firmemente respectivamente pela 
cintura escapular e pélvica para movimentar o paciente para cima e lateralmente 
para posicioná-lo adequadamente sobre a prancha; 

16. O profissional 2 mensura e aplica o colar cervical no paciente; 
17. Os profissionais 1 e 3 posicionam o imobilizador lateral da cabeça com os 

apoiadores laterais e os tirantes de mento e de fronte a fim de evitar movimentos da 
cabeça; 

18. Para finalizar, os cintos de seguranças devem ser posicionados para correta fixação 
do paciente na prancha; 

19. Registrar o procedimento realizado na ficha de atendimento. 
 

 
Paciente em pé  
(2 profissionais) 

 
1. O profissional 1 se posiciona por trás do paciente e efetua o alinhamento e a 

estabilização manual da cabeça. 
2. O profissional 2 realiza a medição e a instalação do colar cervical. 
3. Com o colar posicionado, o profissional 2 posiciona a prancha longa atrás do 

paciente por entre os braços do socorrista 1 e ajusta a prancha para que ela  fique 
bem próxima do paciente. 

4. Profissional 1 mantem o alinhamento e estabilização da cabeça; 
5. O profissional 2 em pé, voltado para o paciente, posiciona o braço mais próximo sob 

a axila do paciente segurando com a mão na alça mais próxima da prancha.  
6. A outra mão é posicionada com a palma e os dedos estendidos na face do paciente, 

aplicando uma leve pressão para auxiliar na estabilização manual da cabeça.  
7. O profissional 2 pode liberar uma das mãos e se reposicionar ao lado do paciente, 

ajustando o posicionamento da mão na face em movimento similar ao do socorrista 2 
(braço sob a axila e mão sobre a face). 

8. Enquanto o alinhamento e estabilização são mantidos com leve pressão sobre a face 
executados pelos 2 profissionais, o paciente e a prancha são lentamente baixados no 
chão, após comando de voz. 

 
9. O movimento de descida deve garantir máxima estabilização manual e não deve ser 

intempestivo. 
10. Ao final da descida, o paciente é ajustado na prancha e a estabilização manual da 

cabeça poderá ser mantida por um dos profissionais. Nesse momento, o paciente 
deve receber fixadores para a cabeça e imobilização na prancha longa com pelo 
menos 3 cintos de segurança. 

11. Registrar o procedimento realizado na ficha de atendimento. 

  



 
Paciente em pé  
(3 profissionais) 

1. O profissional 1 se posiciona por trás do paciente e efetua o alinhamento e a 
estabilização manual da cabeça prevendo a posição final após a rotação completa. 

2. A rotação completa deve se dar na direção oposta da direção da cabeça. • Os 
profissionais 1 e 2 posicionados à altura do tórax e dos joelhos, devem alinhar os 
MMSS considerando a rotação completa. 

3. A avaliação do dorso pode ser realizada antes da rolagem; 
4. O profissional 2 posiciona uma das mãos em concha na cintura escapular 

contralateral e a outra na cintura pélvica contralateral ao mesmo tempo em que 
segura punho do paciente. 

5. O profissional 3 posiciona uma das mãos em concha na cintura pélvica contralateral 
e a outra próximo ao joelho contralateral. 

6. O profissional 3 posiciona a prancha do mesmo lado do rolamento, entre sua posição 
e a do paciente. O profissional 2 mantém o posicionamento do braço do paciente. 

7. A posição da prancha para o início do rolamento é à altura dos tornozelos; 
8. O rolamento deve ser realizado em 2 tempos.  
9. 1º tempo: Com a prancha posicionada, o profissional 1 confirma o posicionamento 

dos demais e efetua a contagem para o rolamento do paciente em bloco à 90º. 
10. Nesse rolamento, a cabeça do paciente sofre uma rotação discretamente menor e 

mais lenta que o tronco até que à 90º cabeça e tronco estejam alinhados. 
11. 2º tempo: Com o paciente posicionado à 90º e sem atraso, o profissional 1 confirma 

o posicionamento dos demais e efetua a contagem para complementar o rolamento 
do paciente em bloco à 180º. • Uma vez em DDH sobre a prancha o paciente é 
movimentado em bloco para cima e em direção ao centro da prancha pelos profi 
ssionais 1 e 2 assim como descrito no técnica de rolamento à 90º (Protocolo AP35). 

12. Nesse momento o colar cervical é instalado pelo profi ssional 2; 
13. Os profissionais 1 e 3 posicionam o imobilizador lateral de cabeça com os 

apoiadores laterais e os tirantes de mento e de fronte, a fi m de evitar movimentos da 
cabeça. 

14. Para finalizar, os cintos de segurança devem ser posicionados para a correta fixação 
do paciente na prancha. 

15. Registrar o procedimento realizado na ficha de atendimento. 
 

 
Paciente sentado 
sem risco de vida 
imediato 

1. O profissional 1 deve se posicionar por trás do paciente e realizar a estabilização 
manual da cabeça, posicionando os dedos médios de ambas as mãos na região do 
zigomático, polegares na nuca e os dedos mínimos e anulares na mandíbula do 
paciente. 

2. O profissional 2 deve abordar o paciente pela lateral mais adequada e  avaliar as 
vias aéreas, respiração e circulação  (pulso, hemorragias e perfusão distal) para 
certifi car-se que o paciente não corre risco à vida imediato. 

3. Em seguida, o profissional 2 mensura e aplica o colar cervical no paciente com o 
auxilio do profissional 3 que se posiciona preferencialmente  pela lateral oposta. 

4. Para posicionar o colete imobilizador no paciente enquanto a estabilização da 
cabeça é mantida, o profissional 3 deve apoiar uma das mãos sobre o tronco anterior  
e a outra na região dorsal (tronco posterior). 

5. Sob comando verbal, o paciente é movimentado em bloco para frente pelos 
profissionais 1 e 3, apenas o suficiente para que o colete imobilizador seja 
posicionado entre o paciente e o encosto, pelo profissional 2. Obs: Os tirantes longos 
da virilha devem ser abertos e posicionados atrás do colete antes de sua instalação. 

6. Após posicionar o colete imobilizador entre o encosto e o paciente, as abas laterais 
do equipamento são ajustadas à altura do paciente de forma que sua parte superior 
toque as axilas para, em seguida, serem ajustadas em torno do tronco. 

7. Os profissionais 2 e 3, realizam o afivelamento dos tirantes iniciando pelo central 
(amarelo), seguido do tirante inferior (vermelho) e, finalmente, o tirante superior 
(verde). 

8. Os profissionais devem garantir que o tirante superior (verde) posicionado no tórax 
não esteja apertado e comprometendo a ventilação. Esse tirante deve ser mantido 
frouxo até que o paciente esteja pronto para ser retirado, quando então será ajustado 
como os demais. 

9. O profissional 1 deve manter a estabilização manual da cabeça durante todo o 
procedimento . 

10. Os tirantes longos da virilha que já estavam soltos, devem ser posicionados e 
ajustados sob cada membro inferior e conectado ao colete do mesmo lado. A 
passagem do tirante é realizada debaixo da coxa e da nádega no sentido de frente 
para trás. 

11. Atenção especial deve ser dada a genitália que não deve fi car sob os tirantes.  
12. Quando corretamente posicionados, os tirantes da virilha devem ser ajustados 

(apertados). 



13. Nesse momento é necessário revisar e ajustar os  tirantes do tronco, exceto o 
superior (verde) .  

14. Com os tirantes do tronco e dos membros inferiores afivelados e revisados, deve ser 
finalizada a colocação do colete com a imobilização da cabeça. 

15. Para isso é preciso analisar se é necessário preencher espaço entre a cabeça e o 
colete para manter o alinhamento neutro. Se necessário pode ser utilizado 
acolchoamento. 

16. Em seguida, posiciona-se as tiras de fixação da cabeça. A primeira passando na 
testa do paciente  e a segunda sobre o colar cervical (altura do queixo do paciente). 

17. As tiras devem ser presas com o velcro no corpo posterior do KED (a tira superior 
deve ficar bem justa para evitar qualquer movimento e a tira inferior mais solta para 
permitir a ventilação). 

18. Nesse momento, o paciente está imobilizado (tronco, pescoço e cabeça) e o 
profissional 1 está apto a deixar sua posição. 

19. Antes de movimentar o paciente, todos os tirantes devem ser reavaliados. O tirante 
superior do tórax deve ser ajustado adequadamente neste momento. 

20. Os dois antebraços do paciente devem ser posicionados um sobre o outro e 
imobilizados com a ajuda de bandagens triangulares ou utilizando as sobras dos 
tirantes longos. 

21. O paciente está pronto para ser removido. 
22. Se possível a prancha longa deve ser posicionada sobre a maca ou esta deve estar 

próxima à saída do paciente para evitar deslocamentos longos. 
23. A prancha longa é posicionada sob as nádegas do paciente, apoiada no assento, 

enquanto do outro lado é apoiada pelo profissional ou pela maca. 
24. Para a sustentação da prancha poderá ser solicitado o apoio dos demais 

profissionais (bombeiros, policiais, etc.,) presentes na cena. 
25. Os profissionais 2 e 3 deverão proceder a remoção sustentando o paciente pelas 

alças do colete enquanto giram, levantam e movem o paciente para fora em 
movimentos curtos e sincronizados. 

26. Enquanto o paciente é girado em direção do lado da saída, seus membros inferiores 
são elevados em direção ao assento, se necessário, passados sobre o console, um 
por vez. 

27. Os giros devem ser realizados até que o paciente esteja com as costas voltadas para 
a prancha. 

28. Assim que o paciente for girado em direção à prancha longa, ele deve ser deitado 
sobre prancha mantendo os membros inferiores elevados. 

29. Nesse momento o cinto superior (verde) do tórax deve ser afrouxado para favorecer 
a ventilação e os cintos da virilha devem ser soltos para permitir que os membros 
inferiores sejam abaixados sobre a prancha. 

30. O paciente deve ser adequadamente posicionado na prancha longa com o colete 
para receber em seguida o afivelamento dos  cintos de segurança da prancha e da 
maca. 

31. Registrar o procedimento realizado na ficha/boletim de atendimento. 
 
Paciente sentado 
com risco de vida 
imediato (3 
profissionais) 

1. O profissional 1 deve realizar o procedimento de estabilização e alinhamento manual 
da coluna cervical de preferência por trás do paciente. 
2. Nesse momento uma avaliação rápida deve ser realizada e o colar cervical é 
posicionado. 
3. Ainda com a estabilização manual, o profissional 2 executa a estabilização do tronco, 
enquanto o profissional 3 controla a região inferior das pernas. 
4. Inicia-se uma série de giros curtos e controlados em direção a rota de saída. 
5. As pernas do paciente devem ser movidas uma a uma, sobre o console se 
necessário. 
6. Os profissionais 2 e 3 continuam a girar o paciente até que a estabilização manual da 
cabeça não possa mais ser efetuada por trás (dentro do veículo). 
7. Nesse momento o profissional 2 assume a estabilização de fora do veículo, enquanto 
o profissional 1 se desloca para fora do carro podendo reassumir  a estabilização. 
8. Uma opção muito útil, é o profissional 2 efetuar a estabilização manual pela frente, 
enquanto o profissional 1 posiciona e apóia a prancha longa para a descida do paciente, 
de forma similar ao procedimento de colete imobilizador. 
9. Quando o tronco do paciente estiver sobre a prancha, ele é posicionado sob arrasto 
para a cabeceira, porém com a manutenção da estabilização da coluna, agora pelo 
profissional 1 que não deve puxar o paciente e sim, apenas dar suporte à cabeça. 
10. O arrasto é feito pelos profissionais 2 e 3. 
11. Se a cena não é segura ou o paciente está grave, ele deve ser rapidamente 
removido do local para sua segurança e estabilização do quadro. 
12. Registrar o procedimento realizado na ficha de atendimento. 

  



Criança sentada 
em dispositivo de 
retenção (bebê 
conforto ou 
cadeirinha) sem 
risco de vida 
imediato. 

O transporte poderá ser feito com o paciente estável mantido no dispositivo de retenção 
em que se encontra (bebê-conforto ou cadeirinha), por meio da seguinte técnica: 
1. colocar colar cervical, se houver um tamanho apropriado, ou usar uma toalha ou 
pequeno lençol enrolado para acolchoar o colo do paciente e preencher qualquer espaço 
entre ele e o dispositivo de retenção; 
2. usar fitas largas para segurar a pelve e a parte superior do tórax (cruzando os 
ombros) no dispositivo; os cintos incorporados na cadeira podem servir para ajudar na 
imobilização; 
3. colocar toalhas ou outros tecidos enrolados em ambos os lados da cabeça para 
melhor estabilização tanto da cabeça como do pescoço e da coluna cervical; 
4. fixar com fitas na altura da região frontal e do colar cervical (se houver um), para 
melhorar a imobilização. 
5. Colocação do dispositivo de retenção (bebê-conforto ou cadeirinha) na maca de 
transporte: elevar a cabeceira da maca a 45° e fixar com os dois cintos em locais 
distintos, de maneira a suprimir potenciais movimentos de aceleração e desaceleração 
(testar após a fixação: não deve mobilizar mais de 2-3 cm). 
6. Registrar o procedimento realizado na ficha de atendimento. 
ATENÇÃO: essa forma de transporte somente poderá ser utilizada se a integridade do 
dispositivo de retenção estiver mantida e se o paciente não apresentar 
comprometimento em qualquer etapa do ABCDE da avaliação primária, além de não 
apresentar lesões que necessitem de intervenção da equipe. 

 
Criança sentada 
em dispositivo de 
retenção (bebê 
conforto ou 
cadeirinha) com 
risco de vida 
imediato. 

 
Se o paciente apresenta evidência de trauma grave e/ou necessidade de abordagem de 
via aérea, ele deve ser imobilizado e retirado do bebê-conforto ou da cadeirinha, por 
meio da seguinte técnica: 
1. o profissional 1 providencia a estabilização manual da cabeça e região cervical; 
2. o profissional 2 remove os cintos do dispositivo de retenção; 
3. enquanto o profissional 1 mantém a estabilização manual da coluna cervical, o 
segundo inclina o dispositivo de retenção para trás, sobre uma prancha longa; 
4. em movimento sincronizado dos dois profissionais, o paciente deverá ser gentilmente 
deslizado para fora do dispositivo de retenção, em direção axial, e posicionado sobre a 
prancha longa (com coxim de 2 a 3 cm sob o tronco, se indicado); 
5. enquanto o profissional 1 mantém a estabilização manual da coluna cervical, o 
profissional 2 coloca o colar cervical e os estabilizadores laterais da cabeça; 
6.  o profissional 1, agora liberado, auxilia o segundo nos procedimentos e na 
finalização das imobilizações. 
7. Registrar o procedimento realizado na ficha de atendimento. 

 
Considerações 
especiais na 
imobilização 
pediátrica 

 
Princípios da imobilização pediátrica: 
 
• Em pediatria, são os mesmos princípios utilizados nos adultos, embora os dispositivos 
e as técnicas devam ser adequados à faixa etária da criança, com atenção especial às 
especificidades anatômica, fisiológica e psicológica desses pacientes. 
• A imobilização da coluna inclui estabilização manual alinhada, seguida de colocação do 
colar cervical de tamanho adequado e imobilização do paciente na prancha, mantendo 
cabeça, pescoço, tronco, pelve e membros inferiores em posição neutra e alinhada. 
• Pelo fato de crianças menores de 8 anos apresentarem tamanho 
desproporcionalmente grande do occipício, o que promove a flexão passiva do pescoço, 
é necessário colocar um coxim de 2 a 3 cm sob o tronco (dos ombros até a bacia) para 
conseguir que a cabeça fique em posição neutra, com alinhamento da coluna cervical e 
manutenção da permeabilidade da via aérea. 
• Devem também ser colocados coxins entre as laterais do corpo e as bordas da 
prancha, para evitar movimentos laterais quando se movimenta a prancha. 
• A imobilização não poderá impedir a ventilação, a abertura da boca ou a realização de 
qualquer manobra necessária para reanimação.  
Considerações com relação à não imobilização da coluna do paciente pediátrico: 
• A criança que reage intensamente às tentativas de imobilização pode apresentar maior 
risco de agravamento de uma eventual lesão vertebromedular. 
• Nesse caso, pode ser válida a decisão de não imobilizar e considerar outras opções, 
como tentar distrair a criança com brinquedo ou convencê-la a ficar deitada e imóvel, 
sem contenção. 
• A decisão de interromper as tentativas de imobilização, visando à segurança do 
paciente, deve ser documentada detalhadamente, com descrição do motivo, e o 
paciente deve ter seu estado neurológico reavaliado frequentemente durante o 
transporte. Idealmente, essa decisão deve ser tomada em conjunto com o médico 
regulador.  
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