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Unidade 3 – Primeiros socorros em acidentes do cotidiano

   

Olá,   

Estamos chegando ao final do curso e nesta unidade você vai aprender a realizar 

alguns procedimentos de primeiros socorros para situações que acontecem no dia a dia.   

3.1 – Montagem de um kit de primeiros socorros   

  

   

O kit de primeiros socorros é uma caixa com materiais utilizados em curativos 

de emergência. Precisa estar sempre completa e acessível de forma que possa ser 

utilizada assim que houver uma necessidade.   

Sua montagem deve ser elaborada de acordo com a finalidade a qual se destina, 

ou seja, um kit para deixar em casa é diferente de um kit para ter no carro ou levar para 

um camping.   

É importante ressaltar ainda que este kit de primeiros socorros, não dispensa a 

necessidade de uma avaliação médica. Portanto, após os cuidados imediatos, é preciso 

procurar orientação especializada.  
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A caixa para acondicionar o equipamento, não precisa necessariamente, ser igual 

a do corpo de bombeiros ou equipes de resgate. Uma caixa de equipamentos de pesca ou 

uma caixa simplesmente retangular e fechada, pode ser ideal para a montagem do kit.    

Vale lembrar ainda, que alguns produtos e materiais apresentam prazo de 

validade. Portanto, de nada adianta ter um belo kit de primeiros socorros se os itens que 

fazem parte dele estão com os prazos de validade vencidos.   

Visto isso, destacamos uma relação de equipamentos e produtos básicos que 

você pode utilizar em seu kit, lembrando sempre que é possível retirar ou acrescentar 

novos itens de acordo com o local em que o mesmo poderá ser utilizado:  

1) Instrumentos importantes:  

- Tesoura 

- Pinça 

- Termômetro 

- Luvas cirúrgicas 

- Lanterna 

- Proteção para boca para realizar respiração boca a boca 

- Alfinetes de segurança 

- Agulha de costura para ajudar a remover lascas   

2) Itens para curativos:  

- Gazes 

- Esparadrapo 

- Micropore 

- Algodão 

- Ataduras de crepe 

- Band-Aid   
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3) Anti-séptico e soluções como:  

- Solução iodada ou similares (como solução de clorexidina)  

- Vaselina estéril 

- Soro fisiológico para irrigação dos olhos   

4) Medicamentos habituais: 

- Analgésicos 

- Antiinflamatórios 

- Antitérmicos 

- Antialérgicos 

- Colírio 

- Remédios para náusea e vômitos   

5) Tenha também: 

- Bolsa térmica 

- Repelente de insetos 

- Cotonetes.   

3.2 – Acidentes com crianças   

Não importa a idade e nem se a personalidade da criança é calma ou agitada. 

Criança é criança e, mais cedo ou mais tarde, acaba aprontando alguma traquinagem 

que pode colocar sua integridade física em risco.   

Não é possível e nem devem ser tomadas medidas de restrição às suas 

atividades, afinal, as crianças precisam brincar, explorar novos ambientes, desenvolver a 

curiosidade com o objetivo de aprimorar o seu desenvolvimento pessoal. Porém, é dever 

de todos protegê-las de possíveis riscos iminentes.  
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Quando esta proteção não for suficiente e os acidentes ocorrerem, é preciso estar 

preparado para socorrê-las. Assim, destacamos algumas situações de risco nas quais as 

crianças geralmente estão expostas e a forma mais adequada para agir nestas 

ocorrências.   

Fraturas   

Crianças levadas adoram contar que já tiveram partes do corpo engessadas. No 

entanto, no momento em que este tipo de acidente ocorre, é um verdadeiro transtorno 

tanto para os pais quanto para as crianças. Para tentar minimizar o sofrimento, tanto da 

criança quanto dos pais, é importante seguir algumas dicas:  

- Se houve fratura exposta, não tente voltar o membro para o lugar. Isso pode agravar 

ainda mais a fratura. A saída é cobrir o ferimento com gaze ou pano limpo e seguir para 

o hospital.  

- Antes de ir para o hospital, procure imobilizar a fratura com papelão ou madeira.  

- Mantenha a criança em jejum, pois pode haver a necessidade de cirurgia. No entanto, 

se houver necessidade administre um analgésico para aliviar a dor.  

- Para aliviar o inchaço, você pode colocar uma bolsa de gelo enrolada em um pano para 

não ter contato direto com a pele. Da mesma forma, mantenha a parte lesionada em um 

grau elevado para facilitar o desinchaço.  

- Em caso de hemorragia faça uma compressão no local com panos limpos.       
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Cortes   

Cortes também são comuns na infância e não devem ficar abertos por mais de 

seis horas sob pena de ocorrer uma contaminação e a consequente infecção. Antes de 

seguir para um hospital, adote as seguintes medidas:  

- Lave o local com água corrente e mantenha um pano limpo no local até cessar o 

sangramento.  

- Não coloque medicamentos ou soluções caseiras para evitar risco de alergia ou 

infecção.  

- Se houver necessidade de sutura, deverá ser realizada por profissional experiente e a 

retirada dos pontos também será definida pelo profissional.    

Intoxicações   

A orientação é manter produtos perigosos fora do alcance das crianças, mas caso 

ocorra uma intoxicação, siga as seguintes instruções:  

- Telefone imediatamente para o Centro de Informações Toxicológicas de sua cidade e 

preste todas as informações solicitadas.  

- Não ofereça líquidos e não force a criança a vomitar, principalmente se o produto 

ingerido for cáustico.  

- Transporte a vítima rapidamente para o hospital com o produto que foi ingerido.  

- Certifique-se de que a criança consegue respirar.    
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Sangramento nasal   

O sangramento nasal pode ser muito comum em crianças e pode ocorrer em 

qualquer lugar como festas, escola, restaurantes, entre outros. As medidas ideais para 

solucionar o problema são:  

- Mantenha a criança em pé ou sentada e faça uma leve compressão com as pontas dos 

dedos nas laterais do nariz, logo abaixo do ossinho, por cerca de 10 minutos.   

- Se persistir o sangramento, faça uma compressa fria sobre o nariz para ajudar a 

contrair os vasos sanguíneos e estancar o sangramento. Não permita que a criança assue 

o nariz.  

- Se esse tipo de ocorrência for frequente, procure um otorrinolaringologista.   

Engasgo   

O engasgo também pode ser frequente em crianças. Para tanto, temos os 

seguintes procedimentos de socorro:  

- Tente manter a calma e peça à criança para que tussa. Em geral, o alimento ou objeto é 

expelido naturalmente.   

- Crianças com menos de dois anos devem ser colocadas de bruços no colo, com a 

cabeça apoiada em uma de suas mãos. Com a outra mão, em forma de concha, dê cinco 

tapas firmes nas costas (entre as omoplatas) da criança, para ajudá-la a cuspir o que 

engoliu.   

- Como medida alternativa, deixe a criança em pé e abrace-a por trás, colocando os 

dedos médio e indicador das suas mãos no abdome dela, logo abaixo das costelas. Faça 

cinco movimentos rápidos de pressão e descompressão.   
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- Nunca use o dedo ou qualquer outro objeto para forçar a criança a vomitar. Isso a 

deixa ainda mais nervosa, agitada e sem fôlego.  

Objetos Engolidos   

Crianças curiosas adoram testar se objetos cabem na boca, no nariz ou no 

ouvido. Saiba o que fazer quando ocorrer uma situação como esta:  

- Se a criança engolir um objeto pequeno e não se queixar de dor ou salivar em excesso, 

aguarde a eliminação pelas fezes. Caso contrário, leve-a ao pronto-socorro.   

- Uma radiografia poderá determinar o que deve ser feito.   

- Objetos colocados no nariz ou ouvidos só devem ser retirados pelos pais e familiares 

se estiverem totalmente acessíveis, com a ponta para fora, e se a criança conseguir 

colaborar. Tirar o objeto às cegas, pode introduzi-lo ainda mais.  

- Não provoque vômito em nenhuma circunstância.  

- Nunca recorra a pinças ou cotonetes para retirar o objeto do ouvido ou do nariz - essa 

tentativa pode empurrá-lo ainda mais.  

- Alguns objetos perigosos precisam ser tratados com mais cuidado como pilhas, 

agulhas, vidros, entre outros.    

Há alguns tabus que acompanham nossa sociedade que precisam ser rechaçados. 

Veja alguns:  

- Nunca use borra de café, sal, açúcar ou qualquer outro produto para “estancar” 

hemorragia. Use pano limpo para comprimir o local.  
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- Em caso de “pancada”, nunca colocar água quente na região afetada. Colocar bolsa de 

gelo.  

- Nunca use clara de ovo, pasta de dente, pasta d’água, manteiga, vinagre ou qualquer 

pomada em queimaduras. A tendência é agravar a lesão.  

- Não provocar vômito ou tomar leite em caso de ingestão de substância, somente se 

isso for recomendado no rótulo do produto.  

- Em caso de perfuração com faca em abdome, tórax, cabeça, não retirá-la. Levar a 

vítima com a peça para o pronto-socorro. De preferência, chame o resgate.  

- Em caso de crise convulsiva, nunca tente puxar a língua da criança.   

3.3 – Afogamento    

A cada ano, mais de 490.000 pessoas são vítimas de afogamento em todo o 

mundo. O afogamento é dos traumas de maior impacto no âmbito familiar, uma vez 

que, em sua grande maioria, está relacionado ao lazer familiar e geralmente é 

testemunhado por ela.   

O afogamento pode ser definido como asfixia por aspiração de líquido de 

qualquer natureza, causada por imersão ou submersão. Importante entender que 

aspiração refere-se à entrada de líquido nas vias aéreas. Portanto, não deve ser 

confundida com o ato de engolir água.   

Sinais e Sintomas:  

1) Hipotermia – baixa temperatura corporal; 

2) Náuseas; 

3) Vômito; 
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4) Distensão abdominal; 

5) Tremores; 

6) Cefaléia – dor de cabeça; 

7) Mal estar; 

8) Cansaço; 

9) Dores musculares; 

10) Parada Respiratória; 

11) Parada Cardiorrespiratória; 

12) Inconsciência.   

Medidas a serem tomadas:   

Ao notar que uma pessoa está se afogando, o socorrista não deve correr para 

ajudá-la, sem um mínimo de planejamento. Em hipótese alguma, o socorrista deve 

realizar um resgate, colocando em risco a sua vida ou a vida de outras pessoas.    

1º. Passo – Decida por qual caminho irá realizar o resgate, de forma a tentar 

fazê-lo, sem precisar entrar na água.   

2º. Passo – Resgate fora da água.  

Se a vítima estiver próxima ao socorrista, poderá agir da seguinte forma:  

- Ofereça algum objeto que possa ajudá-la a flutuar e ajudar o socorrista a 

trazê-la para fora da água. Exemplos – Galhos de árvores, cabos de vassoura ou até 

mesmo seu pé. Indicamos o pé, pois o risco de acidentes é menor do que usar a mão.   

Se a vítima estiver distante do socorrista:  

- Neste caso, atire uma boia, que pode ser feita de garrafa plástica de 2 

litros, tampa de isopor, bola, entre outros, ou amarre-a a uma corda e atire à vítima, 

segurando pela outra extremidade, a fim de puxá-la para a área seca.   

3º. Passo – Resgate dentro da água. 
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Se não houve outra opção, senão entrar na água para realizar o resgate, é 

importante observar alguns pontos de segurança:  

- Informe a alguém que esteja próximo, que tentará salvar a vítima e que chame socorro 

profissional.  

- Leve consigo sempre que possível algum material de flutuação (prancha, bóia, ou 

outros).  

- Não entre na água todo vestido. Retire roupas e sapatos que possam pesar na água e 

dificultar seu deslocamento.   

- Entre na água sempre com foco na vítima. Não a perca de vista.  

- Pare a aproximadamente 2 metros da vítima, identifique-se tentando acalmá-la e lhe 

entregue o material de flutuação. Sempre mantenha o material de flutuação entre você e 

a vítima, impedindo que chegue muito perto e possa lhe agarrar.  

- Caso a vítima, em uma atitude desesperada o agarre, afunde com a vítima que ela lhe 

soltará.  

- Se você não estiver seguro quanto a sua natação, peça a vítima que flutue e acene 

pedindo ajuda. Não tente rebocá-la até a borda da piscina ou areia, pois isto poderá 

gastar suas últimas energias.  

- Se estiver tranquilo e confiante, passe o braço de apoio por baixo da axila da vítima, 

apoiando o peito da mesma, deixando a mão livre para segurar o queixo do afogado de 

forma que permaneça fora da água. O braço de dominância do socorrista deve ficar livre 

para ajudar no nado.  
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3.4 – Asfixia ou Sufocação   

Asfixia pode ser definida como a interrupção dos movimentos respiratórios 

causada por obstrução mecânica das vias aéreas, ou seja, é a impossibilidade de respirar.   

Os principais motivos para esta obstrução são:  

- Corpo estranho; 

- Estrangulamento; 

- Soterramento; 

- Choque elétrico; 

- Veneno; 

- Gases tóxicos; 

- Choque alérgico; 

- Entre outros.   

Sinais e Sintomas:  

1) A vítima não consegue falar e tem dificuldades respiratórias; 

2) Palidez e tonalidade azulada dos lábios e extremidades do corpo; 

3) Dilatação das pupilas; 

4) Respiração ruidosa e tosse – obstrução parcial; 

5) Pânico e gestos demonstrando sufocação.   

Medidas a serem tomadas:  

- Verifique se a vítima está consciente;  
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- Abra a sua boca a fim de favorecer a entrada de ar e tente visualizar se há algum corpo 

estranho, sem colocar seus dedos dentro da boca da vítima para não correr o risco de 

afundar ainda mais o objeto;  

- Encoraje-a a tossir;  

- Afaste a causa;  

- Afrouxe a roupa da vítima, principalmente no pescoço, peito e cintura;  

- Se a vítima estiver em pé, aproxime-se pelas costas, posicione-se atrás dela, abaixe a 

sua cabeça um pouco abaixo do peito. Com uma mão segure o peito da vítima e com a 

outra, efetue de 4 a 6 tapotagens (tapas com a mão em forma de concha) nas costas;  

  

- Se a vítima continuar engasgada realize a manobra de Heimlich como descreveremos a 

seguir:  

1º. Passo – Posicione-se atrás da vítima;  

2º. Passo – Posicione sua mão fechada na altura do estômago;  

3º. Passo – Posicione a sua outra mão sobre a primeira;  

4º. Passo – Faça de 2 a 8 compressões abdominais firmes. 
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4) Se não obtiver sucesso, repita a operação até solucionar o problema ou a vítima ficar 

inconsciente;  

5) Caso a vítima esteja inconsciente, faça a reanimação Cardiopulmonar (RCP) até que 

chegue o socorro especializado.  

Medidas a serem tomadas em bebês engasgados:  

1) Constate a obstrução;  

2) Posicione o bebê de bruços em seu antebraço com a cabeça mais baixa que o ventre. 

Se tiver dificuldade, realize este movimento com o auxílio da sua perna;  

3) Realize de 4 a 10 tapotagens em suas costas, de forma que não o machuque;  

4) Vire o bebê de costas em seu antebraço e verifique a cavidade oral em busca do 

corpo estranho;  
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5) Repita a operação até a chegada do socorro ou ida a um hospital.  

    

  

3.5 – Acidentes com animais peçonhentos  

Muitos animais da fauna brasileira são dotados de mecanismos de defesa que 

possuem venenos. Esses mecanismos são acionados por uma série de instrumentos 

presentes no corpo do animal como dentes ocos, ferrões ou agulhões por onde o veneno 

é injetado no corpo da vítima.  

Os acidentes mais comuns são causados por escorpiões, aranhas e serpentes que, 

ao injetar o veneno, produzirão sintomas que podem variar segundo a espécie, 

quantidade de veneno injetado, condições de nutrição, peso e altura.   

Escorpiões 
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Por serem pouco agressivos e terem hábitos noturnos, os acidentes com estes 

animais são pouco frequentes. Estes animais costumam habitar lugares como pilhas de 

madeiras, cercas, tijolos, cupinzeiros e, em residências, gostam muito de lugares como 

botas e sapatos.  

O seu veneno ataca o sistema nervoso (veneno neurotóxico) e, por ser potente, 

pode causar a morte de pessoas subnutridas e de pequeno porte, como as crianças.   

Sinais e Sintomas:  

1) Fortes dores no local da picada com tendência a se espalhar para regiões vizinhas. 

2) A temperatura do corpo cai e o suor torna-se excessivo. 

3) Aumento na pressão sanguínea. 

4) Forte enjôo e vômito.   

Medidas a serem tomadas:  

- Lavar a região atingida com água;  

- Colocar saco com gelo ou compressa de água gelada sobre o local da ferroada para 

auxiliar no alívio da dor;  

- Toda atenção deverá ser dada para o caso de desenvolvimento de reações sistêmicas, 

ou de ferroadas da espécie Tityus serrulatus;  

- Pode ser necessária a instituição de suporte básico à vida e prevenção do estado de 

choque;  

- Remoção imediata para atendimento médico;  

- Não pegue o animal agressor com a mão; 
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- Se possível levar o animal para identificação;   

Aranhas  

Este é um animal encontrado com tanta facilidade que pouco nos damos conta 

do perigo que podem representar. Isto se dá porque nem todas as aranhas representam 

perigo à saúde ou a vida de uma pessoa.  

As aranhas que representam maiores perigos são:  

 

Aranha Marrom (Loxosceles) 

Tamanho do corpo: 1 cm. 

Envergadura: 3 cm 

Coloração: cor marrom clara uniforme, dorso verde-oliva, pernas finas e longas, pelos 

escassos.   

 

Aranha Armadeira (Phoneutria) 

Tamanho do corpo: 4-5 cm. 

Envergadura: 15 cm 
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Coloração: colorido acinzentado ou marrom, corpo coberto de pelos cinzentos e curtos.   

 

Aranha Tarântula (Lycosa) 

Tamanho do corpo: 2-3 cm. 

Envergadura: 5 cm 

Coloração: ventre negro e dorso do abdômen com desenho em forma de seta.    

 

Aranha Viúva Negra (Latrodectus) 

Tamanho do corpo: 1,5 cm. 

Envergadura: 3 cm 

Coloração: abdômen globoso, quase esférico, com manchas vermelhas em fundo negro; 

mancha vermelha em forma de ampulheta no ventre.   

Sinais e Sintomas:  

Aranha Marrom  

1) Dor fraca e despercebida na hora da picada 
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2) Após 12 a 24 horas: 

- Dor local com inchaço 

- Náuseas, 

- Mal estar geral, 

- Manchas, bolhas e até necrose local. 

- Nos casos mais graves, a urina fica cor de coca-cola   

Aranha Armadeira  

1) Dor imediata, 

2) Inchaço local,  

3) Formigamento,  

4) Sudorese no local da picada. 

5) Surgimento de vômitos, 

6) Aumento da pressão arterial,  

7) Dificuldade respiratória,  

8) Tremores e espasmos musculares.   

Aranha Tarântula  

1) Pequena dor local, podendo evoluir para necrose.   

Aranha Viúva Negra  

1) Dor intensa, irradiada;  

2) Sudorese no local da picada 

3) Contraturas musculares generalizadas,  

4) Rigidez muscular,  

5) Convulsões tetânicas, 

6) febre, 



   

21

 
7) Hipertensão liquórica,  

8) Arritmias e psicoses.   

Medidas a serem tomadas:  

- A primeira medida é tentar identificar o tipo de picada que a vítima levou, visualizar a 

espécie de aranha para reconhecê-la posteriormente ou, se possível, levar o animal 

juntamente com a vítima para o atendimento médico, observadas todas as cautelas para 

transporte do animal;  

- Providenciar imediatamente sua remoção para local com profissionais capazes de 

aplicar o tratamento por soro;   

- Para amenizar a dor da vítima, enquanto não ocorre o atendimento especializado, é 

possível aplicar uma bolsa de gelo ou compressa de água gelada sobre o local da picada;  

- Tentar manter a vítima calma, não demonstrando apreensão ou ansiedade;  

- Observar atentamente os sinais vitais, estando pronto a prevenir um possível choque e 

instituir o suporte básico à vida   

Serpentes  

Acidentes com serpentes também são muito comum no Brasil, uma vez que o 

país apresenta características geográficas favoráveis à existência de grande número de 

espécies venenosas.    

A maioria dos acidentes é causada por espécies dos gêneros Botrópico, 

Crotálico e Elapídico.   
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Sinais e Sintomas:  

Sintomas gerais:   

1) Dor local. 

2) Rápido enfraquecimento. 

3) Perturbações visuais. 

4) Náuseas e vômitos. 

5) Pulso fraco. 

6) Respiração rápida. 

7) Extremidades frias. 

8) Perda de consciência. 

9) Rigidez na nuca. 

10) Coma e morte.   

 

Botrópico (Jararaca)  

1) Fortes dores no local. 

2) inchaço. 

3) Vermelhidão ou arroxeamento. 

4) Aparecimento de bolhas. 

5) Hemorragias no local da picada e na gengiva.  
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  Crotálico (Cascavel)  

1) Quase não se vê o sinal da picada e há pouco inchaço. 

2) Horas depois: 

- Dificuldade em abrir os olhos. 

- Visão dupla. 

- A vítima fica com as pálpebras caídas, dando a impressão de estar embriagada. 

- Escurecimento da urina.  

 

Elapídico (Coral)  

1) Pequena reação no local da picada. 

2) Horas depois: 

- Visão dupla. 

- A vítima fica com as pálpebras caídas, dando a impressão de estar embriagada.  

- Falta de ar.    
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Medidas a serem tomadas:  

- A vida da vítima depende primordialmente da rapidez com que se fizer o tratamento 

pelo soro. O soro é o único tratamento eficaz no acidente com cobras venenosas e deve 

ser específico para cada tipo (gênero) de serpente.  

- Não fazer torniquete.  

- Procure identificar o animal agressor, capturando-o se possível;  

- Não amarrar o membro acometido, tentando evitar que o veneno se espalhe pelo 

corpo. O torniquete pode produzir necrose ou gangrena e não impede que o veneno seja 

absorvido;  

- Não cortar o local da picada. Alguns venenos podem provocar hemorragias e o corte 

aumentará a perda de sangue;  

- Não chupar o local da picada. Não se consegue retirar o veneno do organismo após ele 

entrar na corrente sanguínea;   

- Lavar o local da picada somente com água e sabão. Não colocar substâncias no local 

da picada, como folhas, querosene, pó de café, pois elas podem provocar infecção;  

- Evitar que a vítima beba querosene, álcool ou outras bebidas. Além de não 

neutralizarem a ação do veneno, podem causar intoxicações. Dê apenas água;  

- Manter o acidentado em repouso até a chegada do socorro ou a ida a um hospital. Se a 

picada tiver ocorrido no pé ou na perna, procure manter a parte atingida em posição 

horizontal, evitando que o acidentado ande ou corra;    
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3.6 – Hemorragias   

Hemorragia pode ser definida como a perda excessiva de sangue causada pelo 

rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria.   

A hemorragia pode ser classificada de duas formas:  

1) Quanto ao Local:   

Hemorragia Externa – É o tipo de hemorragia visível, no qual o sangue verte 

para o exterior.   

Hemorragia Interna – É o tipo de hemorragia que se produz em uma cavidade 

fechada como fígado, baço, etc. Ela é mais grave, pois demora mais para aparecer os 

sintomas e o socorrista leigo, nada pode fazer, a não ser acompanhar a chegada do 

atendimento médico.  

2) Quanto à espécie:  

Hemorragia arterial – É a mais perigosa. O sangue é vermelho vivo e sai em jato 

forte, rápido e intermitente.   

Hemorragia Venosa – O sangue é mais vermelho escuro e sai de forma contínua 

e lentamente.   

Hemorragia Capilar – O sangue é de cor intermediária e brota como pequenas 

gotas.     



   

26

 
Sinais e Sintomas:  

Hemorragia externa:  

Os sinais e sintomas dependerão do tipo de hemorragia que estará ocorrendo.  

1) Se for o rompimento de uma artéria, o sangue sairá em jatos fortes e rápidos de 

acordo com os batimentos cardíacos, exigindo procedimentos rápidos para estancá-lo o 

quanto antes.  

2) Se for o rompimento de uma veia ou vaso sanguíneo, o sangue sairá mais lentamente, 

bastando uma simples compressão para estancar o sangue.   

Hemorragia Interna:  

1) Pulsação acelerada ou fraca; 

2) Pele fria e pálida; 

3) Mucosas da boca e dos olhos esbranquiçadas;  

4) Extremidades arroxeadas pela pouca irrigação sangüínea;  

5) Sede;  

6) Tontura;  

7) Inconsciência.    

Medidas a serem tomadas:  

Hemorragia Externa:  

- Deite imediatamente a vítima;  

- Se houver possibilidade, tente manter o local do ferimento em posição mais elevada 

possível;  

- Em ferimentos pequenos, pressione com o dedo até o sangue parar;  
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- Aplique um curativo de gaze ou pano limpo e pressione;  

- Se o curativo molhar rapidamente, não troque. Coloque outro por cima para que o 

aproveitamento da coagulação do sangue seja melhor;  

- Amarre um pano, atadura, gravata, cinto ou lenço por cima do curativo exercendo 

pressão, mas sem apertar muito, para não prejudicar a circulação;  

- Evite que a vítima faça movimentos da parte afetada;  

- Se continuar o sangramento, comprima a artéria mais próxima;  

- Corpos estranhos não devem ser retirados dos ferimentos. Proteja somente em volta;  

- Nunca aplique substâncias da medicina caseira, pois irá prejudicar o trabalho dos 

médicos na limpeza e no procedimento final.    

Hemorragia Interna:  

- Deite a vítima de maneira que a cabeça fique mais baixa que o corpo, mantendo-o o 

mais imóvel possível;  

- Coloque compressas frias ou bolsa de gelo no local da hemorragia;  

- Não permita que a vítima tome líquidos;  

- Observe atentamente, pois os riscos de parada cardíaca ou respiratória aumentam;  

- A vítima precisa de atendimento médico com a maior urgência.    

Hemorragia Nasal   

Certamente, de todos os tipos de hemorragias, esta é a mais comum em crianças 

ou adultos.   

É causada pelo rompimento dos vasos sanguíneos do nariz devido a esforços 

físicos, excesso de sol, trabalhos expostos a altas temperaturas, diminuição da pressão 

atmosférica, entre outros.   

Sinais e Sintomas: 
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Não há sintomas ou sinais que possam ser destacados.   

Medidas a serem tomadas:  

- Acalmar a vítima, principalmente se foi a primeira vez em que o nariz sangrou;  

- Afrouxar a roupa que esteja comprimindo o pescoço e o tórax da vítima;  

- Sentar a vítima de ereta em local fresco e com sombra. Não coloque a cabeça da 

vítima para trás. Diferente do que muitos pensam, colocar a cabeça para trás, pode fazer 

com que o sangue caia no esôfago, e pode causar asfixia.   

- Comprima a parte da frente do nariz usando o polegar e o dedo indicador em forma de 

pinça e segure por cerca de cinco minutos;   

- Procure aplicar, com a outra mão, uma bolsa gelada sobre o dorso do nariz;   

- Depois que você comprimiu o nariz durante cinco minutos, pare de comprimir para ver 

se seu nariz ainda está sangrando. Se não interrompeu o sangramento, mantenha a bolsa 

de gelo por mais 10 ou 15 minutos;   

- Pare de comprimir o nariz novamente. Se ainda estiver sangrando, procure ajuda 

médica.   

3.7 – Insolação   

A insolação é um trauma causado a uma pessoa pela sua exposição direta e 

prolongada aos raios de sol. Ela acontece quando o organismo fica incapacitado de 

controlar a temperatura. Sua temperatura corporal aumenta rapidamente, o mecanismo 

de transpiração falha e o corpo fica incapacitado de se resfriar. 
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Em casos mais graves pode ocorrer lesões generalizadas nos tecidos do 

organismo, destruição das funções renal, hepática, cardiovascular e cerebral, 

culminando com a própria morte.  

Sinais e Sintomas:  

1) Dor de cabeça latejante. 

2) Tonteira. 

3) Náuseas.  

4) Pulsação rápida e forte. 

5) Pele vermelha, quente e seca (sem suor). 

6) Temperatura elevada. 

7) Distúrbios visuais e possível confusão.  

Podem surgir ainda: 

8) Dificuldade na respiração. 

9) Palidez e possíveis desmaios. 

10) Extremidades arroxeadas. 

11) Em casos mais graves a inconsciência.   

Medidas a serem tomadas:  

- O objetivo principal do socorro na insolação é baixar gradativamente a temperatura do 

corpo do acidentado;  

- Ao notar que uma pessoa apresenta sinais de insolação, o socorrista deve levá-la para 

um lugar fresco, com sombra e ventilado;  

- Chamar imediatamente o socorro;  

- Remova o máximo de roupas do acidentado; 
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- Se estiver consciente, mantenha o acidentado em repouso e com a cabeça elevada;  

- Auxilie o resfriamento do corpo do acidentado através da ingestão de água fria ou 

gelada e, se possível, borrifando água em todo o corpo do acidentado, monitorando 

sempre a temperatura do corpo até que fique abaixo de 39ºC;  

- Não ofereça bebida alcoólica para o acidentado;  

- Outra maneira de ajudar a resfriar o corpo do acidentado é aplicando compressas de 

água fria na testa, pescoço, axilas e virilhas;  

- Faça um acompanhamento dos sinais vitais.  

3.8 – Choque elétrico   

O choque elétrico ocorre quando uma corrente elétrica passa diretamente através 

do corpo causando uma série de abalos musculares. O contato com a rede elétrica pode 

levar a vítima a uma paralisação da respiração por contração dos músculos, 

queimaduras ou ainda uma parada cardíaca.   

A gravidade do acidente vai depender de uma série de fatores, como a 

intensidade da corrente, caminho percorrido pelo corpo ou ainda a resistência do corpo 

em suportar uma descarga elétrica.   

Sinais e Sintomas:  

1) Queimaduras na pele; 

2) Dormência e formigamento; 

3) Fraqueza; 

4) Contrações e dores musculares; 
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5) Dor de cabeça; 

6) Danos auditivos; 

7) Arritmia cardíaca; 

8) Dificuldade respiratória; 

9) Parada cardíaca; 

10) Inconsciência.  

Medidas a serem tomadas:   

- Chamar o atendimento especializado de urgência; 

- Procurar saber a tensão elétrica causadora da descarga na vítima; 

- Desligar a energia elétrica; 

- Retirar a vítima do local usando algum equipamento que não transmita corrente 

elétrica como, madeira seca, cinto de couro, objetos revestidos de plástico ou borracha; 

- Checar os sinais vitais e iniciar imediatamente as manobras de Reanimação 

Cardiopulmonar (RCP), se houver necessidade.   

3.9 – Alcoolismo agudo   

Alcoolismo agudo ou embriaguez é o estado em que um indivíduo se encontra 

quando consome, esporadicamente, bebida alcoólica em uma quantidade superior à que 

o organismo consegue suportar.   

As bebidas alcoólicas possuem na sua constituição etanol (ou álcool etílico) que, 

ao contrario do que habitualmente se diz, não é um agente estimulador, mas sim um 

agente depressor do Sistema Nervoso Central (SNC).   

Sinais e Sintomas:  

1) Hálito característico a álcool. 
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2) Falta de coordenação de movimentos e dificuldade na articulação de palavras. 

3) Alegria e exuberância de atitudes. 

4) Pulso forte. 

5) Pele vermelha, quente e úmida. 

6) Ventilação irregular e acelerada. 

7) Respiração lenta e baixa, com menos de 8 inspirações por minuto. 

8) Vômitos incontroláveis e/ou vômitos de sangue. 

9) Palidez e suores frios. 

10) Alterações da lucidez, equilíbrio, força e consciência (em casos mais graves pode 

surgir o coma etílico).   

Medidas a serem tomadas:  

Se estiver consciente:  

- Provocar o vômito para eliminar o conteúdo gástrico; 

- Dar bebidas fortemente açucaradas; 

- Manter a temperatura corporal; 

- Vigiar as funções vitais.   

Se estiver inconsciente:  

- Manter a via aérea permeável; 

- Colocar a vítima em PLS; 

- Manter a temperatura corporal; 

- Vigiar as funções vitais; 

- Promover o transporte para o hospital    
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3.10 – Ferimentos   

Ferimentos são lesões que surgem sempre quando ocorre um traumatismo, 

podendo ser classificado como ferimentos abertos e ferimentos fechados.   

Destacaremos apenas os ferimentos abertos no qual ocorre a ruptura da pele, 

exigindo do socorrista uma ação imediata para resguardar a integridade física da vítima.   

Sinais e Sintomas:   

Não há necessidade de descrever os sinais e sintomas, uma vez que são 

evidentes e vistos com uma simples inspeção no corpo da vítima.    

Medidas a serem tomadas:  

Ferimentos leves ou superficiais:  

- Limpe o ferimento cuidadosamente com água corrente e sabão neutro; 

- Não toque no ferimento com os dedos, lenços ou outros materiais não esterilizados. 

Uma infecção pode ocorrer rapidamente; 

- Evite retirar farpas, vidros ou partículas de metal do ferimento. Deixe este 

procedimento para os médicos no hospital; 

- Proteja o ferimento com gaze ou pano limpo, fixando sem apertar; 

- Mude o curativo quantas vezes se fizerem necessárias para mantê-lo seco e limpo, até 

a chegada do resgate ou chegada ao hospital.      
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Ferimentos extensos ou profundos:  

Nestes casos, o melhor a fazer é, se a vítima puder andar, levá-lo rapidamente a um 

hospital. Caso esteja impossibilitada de se mexer, deve acionar imediatamente o resgate.  

Enquanto o resgate não chega, são recomendados os seguintes procedimentos:  

- Tentar parar ou controlar qualquer tipo de hemorragia, utilizando gaze ou pano limpo; 

- Cuidar e prevenir o estado de choque.  

Ferimentos abdominais abertos:  

- Acionar o serviço de atendimento de emergência imediatamente; 

- Caso os órgãos estejam expostos, não toque neles; 

- Cubra-os com uma compressa úmida e limpa; 

- Prenda a compressa firmemente no lugar com uma atadura, sem apertar; 

- O objetivo aqui, é proteger os órgãos expostos. 

- Aguarde a chegada da emergência.   

Ferimentos profundos no tórax:  

- Acionar o serviço de atendimento de emergência imediatamente; 

- Coloque sobre o ferimento, gaze, chumaço de pano ou a própria mão para impedir a 

entrada de ar no ferimento; 

- Pressione com firmeza. Se precisar, seque o chumaço no local, mas não o tire do 

ferimento; 

- Use um cinto ou uma faixa de pano em volta do tórax sobre o curativo para ajudar a 

manter o ferimento fechado; 

- Não aperte demais o cinto ou a faixa para não prejudicar os movimentos de respiração 

da vítima.   
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Ferimentos na cabeça:  

- Acionar o serviço de atendimento de emergência imediatamente; 

- Afrouxe as roupas da vítima, principalmente em volta do pescoço; 

- Em caso de inquietação ou inconsciência, deite-a de costas; 

- Nos casos de hemorragia em ferimentos no couro cabeludo, faça uma compressa com 

pano limpo sobre o ferimento, pressionando levemente; 

- Se o sangramento ocorrer na boca, nariz ou ouvido, vire a cabeça da vitima para o lado 

que está sangrando; 

- Se escoar pelo ouvido um líquido límpido, incolor, deixe sair naturalmente, virando a 

cabeça de lado.    

3.11 – Fraturas   

Fratura é a quebra de um osso causada por um impacto muito grande, seja por 

uma pancada ou queda seja por um esmagamento. A fratura pode ser classificada de 

duas formas:   

Fratura fechada – Apesar do impacto sobre o osso, este tipo de fratura mantém a 

pele intacta.   

Fratura exposta – Com o impacto do acidente, ocorre a quebra do osso e o 

rompimento da pele.  

Sinais e Sintomas:   

Fratura fechada – Os principais sinais são: 

1) Dor ou grande sensibilidade em um osso ou articulação.  

2) Incapacidade de movimentar a parte afetada, além do adormecimento ou 

formigamento da região.  

3) Posição anormal do membro fraturado (deformidade). 
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4) Inchaço e pele arroxeada, acompanhado de uma deformação aparente do membro 

machucado.   

Fratura exposta – Além dos mesmos sinais da fratura fechada, há a evidente 

exposição do osso através da pele.  

Medidas a serem tomadas:   

Fratura fechada –  

- Manter a pessoa calma e chamar o socorro especializado; 

- Não movimentar o local fraturado; 

- Verificar se houve qualquer tipo de interrupção da circulação sanguínea; 

- Retirar objetos que possam prejudicar a circulação como anéis, relógio, calçados, entre 

outros; 

- Tentar imobilizar o local com uma tala; 

- Manter o local afetado em nível mais elevado que o resto do corpo; 

- Aplicar compressas de gelo para diminuir o inchaço e a dor;   

Fratura exposta –  

- Mantenha a pessoa calma e chame o socorro especializado imediatamente; 

- Não movimentar a vítima, a não ser que haja risco iminente; 

- Em caso de sangramento, proteger a área com um pano limpo; 

- Em hipótese alguma tente voltar o osso para o lugar;   

Fratura na Coluna Vertebral   

A coluna vertebral é feita de vários ossos pequenos, chamados de vértebras, 

empilhados uns sobre os outros. Num canal interno passam os nervos (medula) que 

levam e trazem informações do cérebro para o restante do corpo, com o objetivo de se 

realizarem todas as atividades e funções do corpo humano. Uma fratura da coluna 
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vertebral pode causar lesões na medula, levando a danos irreversíveis como uma 

paralisia das pernas.   

Sinais e Sintomas:   

1) Dor nas costas ou no pescoço. 

2) Formigamento de parte do corpo, geralmente nas pernas. 

3) Dificuldade em sentir ou movimentar determinada parte do corpo.   

Medidas a serem tomadas:  

- Não deixe a vítima se movimentar; 

- Da mesma forma, não tente remover a vítima do local, a não ser que haja iminente 

risco de morte; 

- A vítima deve ser imobilizada por profissional experiente, portanto, acione o serviço 

de emergência imediatamente e aguarde a sua chegada. 

3.12 – Amputação Traumática   

Amputações traumáticas são lesões na qual ocorre a separação de um membro 

ou parte dele, causada por objetos cortantes, esmagamentos ou força de tração (quando 

é arrancado).   

Sinais e Sintomas:  

1) Dor. 

2) Possível desmaio. 

3) Risco de entrar em estado de choque.   
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Medidas a serem tomadas:  

Com a vítima:  

- Tentar manter a vítima calma e aquecida; 

- Controlar a hemorragia; 

- Controlar o estado de choque se houver necessidade; 

- Abrir as vias aéreas e proceder com o suporte básico de vida 

- Encaminhar a vítima imediatamente para um hospital.  

Com o membro amputado:  

- Lavar a parte amputada o mais rapidamente possível com sabão líquido protegendo a 

face interna (cruenta) e em seguida irrigá-la com soro fisiológico em grande quantidade.  

- Envolver o segmento numa compressa de gaze estéril ou tecido de algodão bem limpo, 

embebido com soro fisiológico (nunca mergulhar a peça em soro diretamente).  

- Envolver o material dentro de um saco plástico duplo bem limpo e fechado.  

- Acondicionar o saco plástico num recipiente de isopor ou similar com gelo, de forma 

que seja mantida uma temperatura interna aproximada de 4°C, porém sem contato direto 

com o gelo. 

3.13 – Queimaduras    

Queimaduras são lesões provocadas na pele pela ação de alguns agentes, entre 

eles:   

Agentes físicos – Calor, frio, eletricidade e radiação.  

Agentes químicos – Ácidos e bases.  

Agentes Biológicos - Plantas e animais.  
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As queimaduras dividem-se ainda em três níveis: 1º. Grau, 2º. Grau e 3º. Grau.  

Sinais e Sintomas:  

Queimaduras de 1º. Grau:  

1) Trata-se de uma queimadura menos grave, atingindo apenas a epiderme, ou seja, a 

parte mais externa da pele. 

2) Produz uma dor moderada. 

3) Deixa uma vermelhidão na área atingida.  

Queimaduras de 2º. Grau:  

1) Muito parecida com a queimadura de 1º. Grau, com acréscimos de bolhas. 

2) Produz uma dor mais intensa. 

3) Continua com uma vermelhidão mais acentuado e a presença de bolhas de água.  

Queimaduras de 3º. Grau:  

1) Esta é a queimadura mais prejudicial de todas. Ela atinge a epiderme e a derme, 

chegando a tecidos mais profundos, podendo chegar ao osso. 

2) Dor extremamente forte com risco de choque. 

3) Lesão profunda com a área atingida em estado de carbonização.   

Medidas a serem tomadas:  

- Se a vítima ainda estiver em chamas, role-a no chão ou envolva-a em um cobertor 

úmido do pescoço aos pés, até que o fogo se apague;  

- Isolar a vítima do agente agressor;  
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- Se a vítima não puder ser levada a um hospital (geralmente nos casos de queimaduras 

de 3º. Grau), chame o socorro especializado imediatamente;  

- Certifique-se de que a vítima respira e mantenha as vias aéreas desobstruídas;   

- Se a queimadura foi causada por água fervente ou outro líquido no mesmo estado, 

retire sua roupa imediatamente;  

- Para ajudar a diminuir a intensidade da dor, molhe a região queimada com soro 

fisiológico, ou na sua falta, com água fria corrente;  

- Jamais estoure as bolhas que se formarem; faça um curativo com gaze e compressa 

esterilizada;  

- No entanto, se as bolhas estourarem, não arranque a pele da bolha esvaziada, isso pode 

causar uma infecção. Trate como qualquer outra ferida.    

Orientações especiais para queimaduras de 3º. Grau:  

- Acionar o serviço de atendimento de emergência imediatamente;  

- Retire qualquer tipo de acessório e roupas, pois a área vai inchar. Se a roupa estiver 

colada ao corpo, NÃO MEXA!  

- Não use gelo na queimadura para tentar diminuir a dor ou o inchaço. Faça compressas 

úmidas;  

- Nas queimaduras pequenas, com até 5 centímetros de diâmetro, pode usar água 

corrente ou um recipiente com água fria. Não use jatos de água, pois pode estourar as 

bolhas;  
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- Cuidado com as observações da vítima, pois, queimaduras de terceiro grau, em alguns 

casos não causam dor;  

- Sempre manter a vítima aquecida para evitar o estado de choque;  

- Não ofereça medicamentos, água ou alimento, pois a vítima pode precisar tomar 

anestesia ou passar por uma cirurgia no hospital;   

3.14 – Convulsões    

Convulsões são perdas súbitas de consciência acompanhada de contrações 

musculares bruscas e involuntárias, geralmente causadas por epilepsia, febre muito alta, 

traumatismo craniano, entre outros.   

São popularmente conhecidas como “ataque”.    

Sinais e Sintomas:  

1) Inconsciência. 

2) Queda abrupta da vitima. 

3) Salivação abundante e vômito. 

4) Contração brusca e involuntária dos músculos. 

5) Enrijecimento da mandíbula, travando os dentes. 

6) Relaxamento dos esfíncteres (urina e/ou fezes soltas). 

7) Esquecimento.   

Medidas a serem tomadas:  

- Colocar a vítima em local arejado, calmo e seguro; 
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- Proteger a cabeça e o corpo de modo que os movimentos involuntários não causem 

lesões; 

- Afastar objetos existentes ao redor da vítima; 

- Lateralizar a cabeça em caso de vômitos; 

- Afrouxar as roupas e deixar a vítima debater-se livremente; 

- Nas convulsões por febre alta diminuir a temperatura do corpo, envolvendo-o com 

pano embebido por água; 

- Encaminhar para atendimento hospitalar.  

3.15 – Estado de choque   

Estado de Choque pode ser definido como um conjunto de manifestações 

resultantes de um desequilíbrio entre o volume de sangue circulante e a capacidade do 

sistema vascular, resultando em uma falência do sistema cardiorrespiratório.  

O Estado de choque pode ser causado por:   

- Choque elétrico;  

- Hemorragia aguda;  

- Queimadura extensa;  

- Envenenamento;  

- Fraturas;  

- Emoções violentas;  

- Infecções graves;    

Sinais e Sintomas:  

1) Pele fria e úmida; 

2) Transpiração abundante na testa e na palma das mãos; 

3) Palidez; 

4) Sensação de frio, chegando às vezes a ter tremores;  
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5) Náusea e vômitos;  

6) Respiração curta, rápida e irregular;  

7) Perturbação visual com dilatação da pupila, perda do brilho dos olhos;  

8) Queda gradual da Pressão Arterial; 

9) Pulso fraco e rápido;  

10) Enchimento capilar lento (perfusão sanguínea das extremidades);  

11) Inconsciência total ou parcial.   

Medidas a serem tomadas:  

- Acione o socorro imediatamente; 

- Combata, evite ou contorne a causa do estado de choque, se possível;  

- Coloque a vítima em local arejado, afaste curiosos e afrouxe as roupas; 

- Mantenha a vítima deitada e em repouso, de preferência, com as pernas elevadas;  

- Controle toda e qualquer hemorragia externa;  

- Mantenha a vítima aquecida; 

- Verifique se as vias aéreas estão permeáveis, retire da boca, se necessário, secreção, 

dentadura ou qualquer outro objeto;  

- Vire a cabeça da vítima para o lado, caso ocorra vômito;                 
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Encerramento   

Caro amigo,    

Chegamos ao fim de nosso curso com a certeza de que conseguimos transmitir 

uma boa noção do que são primeiros socorros.   

Agora que você conhece a importância das equipes de resgate e de atendimento 

de emergência, contamos com você para nos ajudar a conscientizar a população de que 

os trotes passados para as centrais representam uma vida que está deixando de ser salva.    

Para finalizar o trabalho, repassamos ao seu conhecimento, os 10 mandamentos 

do bom socorrista.   

1. Mantenha a calma.  

2. Tenha em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando 

socorro: Você é a prioridade (o socorrista). Depois a sua equipe (incluindo os 

transeuntes). E por último e nem menos importante, a vítima. Isso parece ser 

contraditório a primeira vista, mas tem o intuito básico de não gerar novas vítimas.  

3. Ao prestar socorro, é fundamental ligar ao atendimento pré-hospital de imediato ao 

chegar no local do acidente. Podemos por exemplo discar 3 números: 193 (número do 

corpo de bombeiros da cidade de São Paulo).  

4. Sempre verifique se há riscos no local, para você e sua equipe, antes de agir no 

acidente. 
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5. Mantenha sempre o bom senso.  

6. Mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos.  

7. Distribua tarefas, assim os transeuntes que poderiam atrapalhar lhe ajudarão e se 

sentirão mais úteis.  

8. Evite manobras intempestivas (realizadas de forma imprudente, com pressa).  

9. Em caso de múltiplas vítimas dê preferência àquelas que correm maior risco de vida 

como, por exemplo, vítimas em parada cardiorrespiratória ou que estejam sangrando 

muito.  

10. Seja socorrista e não herói (lembre-se do 2o mandamento).    

Boa Sorte e Sucesso !   


