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Parte I

DICAS DE EMERGÊNCIA 

Resgate Veicular
Grande parte dos acidentes veiculares, 

envolvendo impactos de alta energia, resultam 
em situações de aprisionamento dos ocupantes, 

denominadas de encarceramento. Um dos métodos 
utilizados pelas equipes de emergência para 

resgatar a vítima durante um acidente veicular 
é o SAVERTM - Systematic Approach to Victim 
Entrapment Rescue (Abordagem Sistematizada 

para o Salvamento da Vítima Encarcerada), no 
qual cada elemento da equipe de salvamento 

deve possuir suas atribuições e desempenhá-las 
de forma sistemática, visando à máxima garantia 
de segurança e à alta eficiência de operação. O 

método é dividido em sete fases: 

1. reconhecimento;  5. criação de espaços;
2. estabilização;   6. extração; 
3. abertura de acessos;  7. avaliação e treino.
4. cuidados pré-hospitalares; 

Fonte: Leandro Balbinot, instrutor de Resgate Veicular e professor na área de Segurança e Resposta às Emergências do Senac-RS

1. Reconhecimento
Esta fase contempla o reconhecimento da ocorrência já na Cen-
tral de Comunicações de Emergências, incluindo também o des-
locamento, a aproximação e a chegada segura da equipe de 
intervenção. Nesta etapa do atendimento, o mais importante é 
coletar o máximo de informações possíveis para que ao longo 
do processo de atendimento, possam contribuir para o bom de-
sempenho da equipe. 

2. Estabilização
A estabilização é um processo contínuo que deve garantir a se-
gurança em todo o Teatro de Operações durante a ocorrência. 
Esta fase pode ser dividida em três etapas:

Estabilização do local ou da cena:  todas as condições que 
ofe reçam algum risco potencial durante as ações de socorro de-
vem ser verificadas e controladas como procedimentos de iso-
lamento, sinalização, estabilização ou controle de perigos e utili-
zação dos EPIs específicos para a atividade. Os principais peri-
gos encontrados neste tipo de cenário são incêndios, materiais 
perigosos, fluxo de trânsito, instabilidade dos veículos e de car-
gas e a interferência de pessoas não autorizadas.
Estabilização dos veículos: veículos sinistrados com pessoas 
encarceradas devem ser estabilizados para não agravar a condi-
ção de trauma das vítimas e não gerar riscos adicionais as equi-
pes de intervenção. Esta etapa sugere a utilização de diferentes 

dispositivos e diversas técnicas para o sucesso da estabilidade 
dos veículos envolvidos.
Estabilização progressiva: a estabilização deve ser um pro-
cesso contínuo e progressivo, a fim de prover a estabilidade dos 
veículos e das vítimas até que seja possível proceder à extra-
ção. Durante as fases do desencarceramento, cargas podem 
movimentar-se ou desprender-se devido às forças aplicadas na 
estrutura veicular na fase de impacto. 

Na próxima edição, serão demonstradas as outras fases do Mé-
todo SAVERTM .

Níveis de 
Encarceramento Veicular

Encarceramento Mecânico: ocorre devido à deformação 
do veículo, impedindo a saída dos ocupantes, muito embora 
nem sempre apresentem lesões.

Encarceramento Físico Tipo I: situação em que as vítimas 
apresentam lesões diretas decorrentes do acidente e as es-
truturas veiculares dificultam o acesso à vítima.

Encarceramento Físico Tipo II: situação em que as vítimas 
apresentam lesões diretas decorrentes do processo de en-
carceramento e as estruturas veiculares estão em contato 
direto ou penetrando alguma parte do corpo do ocupante.


