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OBJETIVO: Permitir o acesso imediato para a abordagem da via aérea do paciente e
assegurar a estabilização da cabeça e coluna cervical
RESPONSÁVEL: Médico, Enfermeiro, Técnico de enfermagem e Socorrista/condutor.
Nº

Ação

Atribuição

Informações complementares
O proﬁssional
ﬁssional 1 aborda o paciente por trás da cabeça e
ajoelhado com os braços apoiados no chão ou nas coxas,
estabiliza o capacete posicionando as palmas das mãos
sobre ele enquanto os dedos se apoiam
apoia na borda inferior;

01.

02.

Realizar
o
controle manual
da cabeça do
paciente

Retirar o capacete

Equipe

O proﬁssional 2 ajoelha-se
se ao lado e abre (ou retira) a
proteção do rosto e também abre (ou corta) a tira de ﬁxação
do capacete;
O proﬁssional
ﬁssional 2 deve assumir o controle manual da coluna
cervical. Para isso, com uma das mãos ﬁxa a mandíbula do
paciente de um lado a outro, em movimento com o polegar
e os dedos abertos enquanto apoia o braço sobre o esterno.
A outra mão é posicionada por trás sob o pescoço na região
occipital com o cotovelo apoiado no solo.

Equipe

O proﬁssional
ﬁssional 1 inicia a retirada do capacete fazendo um
movimento para os lados (de abertura), ao mesmo tempo
que mobiliza o capacete para cima e para baixo (balanço)
tracionando-o
o para fora da cabeça do paciente. É preciso
cuidado especial no momento de passagem sobre o nariz.
Os movimentos devem ser lentos e controlados;
Assim que o capacete for totalmente retirado, enquanto o
proﬁssional
ﬁssional 2 mantém o controle manual, sem deixar a
cabeça se movimentar, o proﬁssional
ﬁssional 1 coloca coxins atrás
da cabeça do paciente
nte para auxiliar na manutenção da
posição neutra e alinhada.

03.

04.

Realizar
imobilização
coluna

Registrar
procedimento

da

Equipe

Seguir orientações da IT-30
30 (Imobilização da coluna
vertebral).

Médico/

Realizar anotações dos procedimentos realizados nos
impressos próprios conforme categoria profissional (RG 01,
RG 02 e RG 03);

Enfermeiro/
Técnico
de
Enfermagem

Preparado
eparado por:
Enfermeiros SAMU
DEZ 2010

Informações sobre a integridade do capacete devem ser
observadas, relatadas e repassadas para a equipe da
Unidade de destino.
Revisado por:
Aprovado por:
Colegiado e Supervisão
Serviço de Enfermagem
E
SAMU
SET 2018
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OBSERVAÇÕES: A retirada de capacete de paciente em posição ventral é similar e exige adaptação
do posicionamento para o controle manual da cabeça e rolagem 180º antes da colocação do colar cervical. O
capacete não deve ser retirado nos casos de excessiva d
dor
or ou parestesia ao movimento e na presença de
objetos transﬁxados. A exceção
ão para esses casos é a necessidade de acesso às vias aéreas comprometidas
onde ele será retirado de qualquer maneira.
colegiadosamucg@gmail.com

