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ANEXO I-A | NÍVEL BÁSICO
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 

MAPEAMENTOS DE COMPETÊNCIAS E PROCEDIMENTOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS
NÍVEL DE

EMPREGO PROFISSIONAIS ATENDIMENTO EM
CAMPO TÁTICO  COMPETÊNCIAS E PROCEDIMENTOS

Básico

Voltado,
preferencialmente,
para profissionais
empregados nas

a�vidades ordinárias e
co�dianas de

Segurança Publica

Controle de Sangramento
Maciço (M)

Aplicação do Torniquete Tático* para controlar sangramento maciço
em membros superiores e inferiores.
Preenchimento de ferimento com Gaze Hemostática e/ou Gaze de
Metro** para controlar sangramento maciço em regiões juncionais.
Aplicação da Bandagem Tática e/ou Atadura** para empacotar o
ferimento e/ou área preenchida.

Controle das Vias Aéreas e
Ven�lação (A)

Realização de Manobras Emergenciais de:

a) elevação do queixo e/ou tração mandibular para permeabilizar as
vias aéreas; e

b) posicionamento do ferido para favorecer a recuperação.

Aplicação da Cânula Nasofaríngea para permeabilizar as vias aéreas.

Manutenção da Respiração
(R)

Aplicação do Selo de Tórax Valvulado Industrializado para ocluir
ferimento perfurante na região torácica.
Realização de Manobra Emergencial de:

a) abertura de selo de tórax para alívio de hipertensão torácica; e

b) limpeza da válvula do selo de tórax e região do ferimento para
re�rar coágulos.

Manutenção da Circulação
e Avaliação do Choque (C)

Aplicação de Bandagem Tática e/ou Atadura** para cobrir ferimento
com o sangramento não maciço.
Aplicação da Compressa de Gaze Comum** para realizar limpeza de
ferimento e controlar sangramento não maciço.
Realização de Avaliação Clínica do Estado de Choque do paciente para
subsidiar a triagem de feridos e priorização na evacuação.
Revisão dos procedimentos realizados nos sangramentos maciços.

Prevenção da Hipotermia
(H)

Realização de Técnicas e Procedimentos para evitar perda de calor
corporal.
Aplicação da Manta Térmica para evitar a hipotermia.
Aplicação de Fonte de Calor Instantâneo** na região das axilas,
peitoral e virilhas para restabelecer a temperatura corporal.

*Também usado em atendimento sob confronto armado.  
** Itens para composição adicional como material opcional no Kit individual. 
OBS.: Entende-se por Atadura os modelos elás�co e crepom.
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