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Prefácio

Ao se observar empiricamente o ambiente escolar, evidenciam-se 
episódios de acidentes ou outros comprometimentos da saúde do edu-
cando e dos educadores. Assim, ao se deparar com fatos que precisam 
de atitude imediata, emerge a indagação de qual seria a conduta corre-
ta a se tomar em uma situação de atendimento de primeiros socorros 
frente a esta situação. Entende-se que os estabelecimentos escolares 
necessitam estar preparados para o enfrentamento de situações que 
dependam de um atendimento de primeiros socorros, proporcionando 
o bem estar da comunidade escolar sem que se comprometa o processo 
ensino e aprendizagem. 

A educação e a saúde são práticas sociais que sempre estiveram arti-
culadas ao longo da história (RODRÍGUEZ; KOLLING; MESQUITA, 2007). 
Atualmente, os temas relacionados à saúde fazem parte da educação 
escolar, estando inseridos nos conteúdos transversais. Estes, para Bus-
quets et al, (2000), fazem-se necessários, pois proporcionam um elo en-
tre o saber científico e cotidiano, incentivam a reflexão sobre questões 
sociais e oportunizam ao indivíduo o exercício da cidadania plena.

França et al (2007) indicam a necessidade de se desenvolver a edu-
cação em saúde na rede escolar com a finalidade de orientar os educa-
dores das escolas em relação aos cuidados com a saúde dos alunos e a 
prevenção de acidentes.



Apesar de poder-se evitar a maioria dos acidentes, quando eles ocor-
rem, o conhecimento básico em primeiros socorros evita complicações 
futuras por um atendimento tardio ou mal feito (MANCINI; ROSEM-
BAUM; FERRO, 2002).

Os primeiros socorros se caracterizam como sendo o atendimento ime-
diato que se providencia à pessoa doente ou ferida. Tal atendimento pode 
ser realizado pela população em geral, em conformidade com a definição de 
que o ambiente escolar é constituído de um dos principais locais onde as rela-
ções interpessoais ocorrem cotidianamente, sendo comum acontecerem nele 
acidentes ou alguma situação que coloque o educando numa condição que 
necessite de atendimento de primeiros socorros (PERGOLA; ARAUJO, 2008).

Dessa forma, a capacitação de educadores leigos em conhecimentos 
sobre primeiros socorros se torna muito importante a cada dia, pois ela 
pode auxiliar na redução dos altos índices de morbidade e mortalidade 
por acidentes e violência no país (GOMES et al, 2011). Para isso, o surgi-
mento de políticas públicas se fazem necessárias, como a exemplo da já 
existente no Estado de São Paulo que, pelo Decreto n.º 4.241 de 17 de 
maio de 2004, proporciona aos professores da rede pública receber no-
ções básicas de primeiros socorros a cada seis meses (SANTOS, 2004).

Este material propõe fornecer subsídios aos educadores, orientan-
do-os na tomada de condutas em casos da necessidade de um atendi-
mento de primeiros socorros no ambiente escolar. Isso representa uma 
tentativa de organizar uma prática educativa que aborde o assunto e 
apresente quais as ações devem, imediatamente, ser tomadas após a 
identificação do evento/acidente.

Franciele Foschiera Camboin
Leilane Guis

Luciana Magnani Fernandes
Renata Jacobovski
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DEFINIÇÕES

DEFINIÇÕES1

Renata Jacobovski
Franciele Foschiera Camboin

Leilane Guis

Os Primeiros Socorros (PS) são definidos como os atendimentos 
fornecidos à pessoa ferida, ou em risco de vida, os quais podem ser 
realizados por qualquer indivíduo (PERGOLA; ARAÚJO, 2008). Pode-se 
considerar que é o tratamento aplicado de imediato ao acidentado ou 
portador de mal súbito, antes da chegada da equipe de saúde (NOVAES, 
2006).

Desse modo, o atendimento pré-hospitalar é dito como a assistência 
prestada em um estado primário de atenção aos portadores de quadros 
agudos, sejam eles de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, com 
ocorrência fora do âmbito hospitalar (BRASIL, 2006).

Os PS são procedimentos de urgência, classificados como pré-hospi-
talares, prestados à vítima que sofreu algum tipo de acidente e devem 
ser realizados por indivíduos preparados, com noções básicas sobre teo-
rias e práticas em PS (SANTOS, 2003). 

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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Também se resume como todo e qualquer tipo de atendimento emergen-
cial, abrangendo os limites da prudência, ou seja, um suporte extra-hospitalar 
realizado com rapidez e segurança por pessoa habilitada (GARCIA, 2003). 

Outro conceito considerado para PS (Cruz Vermelha Brasileira) diz 
respeito a que estas são ações iniciais, aplicadas às vítimas em situação 
de emergência no local em que ocorreu o acidente, com a finalidade de 
manter a vida sem provocar novas lesões ou agravar as já existentes até 
a chegada do socorro qualificado (ALVES; SILVA, 2011). 

Para outros autores ainda, os PS aludem ao atendimento imediato e 
provisório a uma pessoa ferida, vitimada por algum acidente, com a fina-
lidade principal de reconhecer condições adversas que possam colocar a 
vida da vítima em risco. Nesse atendimento são fundamentais atitudes 
e ações que mantenham a vítima com vida e nas melhores condições 
possíveis até a chegada do suporte médico (BERNARDES; MACIEL; DEL 
VECCHIO, 2007; GARCIA, 2003).

Seus objetivos principais são os de preservar a vida, evitar maiores 
danos à vítima, aos socorristas e aos curiosos, além de reduzir o estresse 
e a ansiedade da situação, bem como promover o conforto da pessoa 
acidentada (GARCIA, 2003).

Os PS não substituem o médico ou o serviço de urgência e emergên-
cia, eles se fundamentam na obtenção de assistência qualificada prévia 
em todos os casos de lesão grave (FALCÃO; BRANDÃO, 2010).

Nesse sentido, o socorrista deve saber analisar e classificar a situa-
ção do acidente, solicitar a ajuda de forma razoável, centrada e sem de-
sesperos, qualificando a intensidade do risco de morte em que a vítima 
se encontra (BRASIL, 2003).

Nesse âmbito, intervenções educativas para PS são o ponto de parti-
da para o atendimento na prevenção de complicações após os acidentes 
e a preservação de vidas (DELIBERATO, 2002). 

É relevante que a comunidade escolar possua conhecimento em atendi-
mento de PS, visando à elaboração de estratégias de prevenção e ao aten-
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dimento de acidentes dentro das escolas, o que torna esses profissionais 
aptos para identificar a gravidade das ocorrências e conectar o serviço espe-
cializado, agindo com calma, rapidez e eficácia (FIOCUC et al., 2008).

Assim, vale ressaltar os aspectos mais importantes que se referem 
à percepção sobre a dimensão e gravidade do acontecimento, à solici-
tação de auxílio de outra pessoa próxima e capacitada, à comunicação 
de entidades públicas competentes, como os órgãos de saúde: SAMU 
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Corpo de Bombeiro/SIATE 
(Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e tam-
bém, a Polícia Militar (BRASIL, 2003; PARANÁ, 2014).

Desse modo, o indivíduo que primeiro inicia o auxílio deve manter a 
calma e agir sem pânico, procedendo de forma rápida, precisa e com pre-
caução, estando atento às condições que não coloquem em risco a vida da 
vítima e dele mesmo. Além disso, o socorrista também deve transmitir tran-
quilidade e confiança aos envolvidos em estado consciente, mantendo o im-
proviso e agilidade empregada aos conhecimentos em PS (BRASIL, 2003).

Apesar de o conhecimento e a prática em PS estarem em constante 
mudança, é necessário o mínimo de conhecimento/fundamento para 
prestar assistência no momento do acidente. Portanto, não se pode, em 
hipótese alguma, realizar assistência de forma duvidosa, apenas para 
fazer alguma coisa (FALCÃO; BRANDÃO, 2010).

Os princípios básicos do atendimento de PS são (SÃO PAULO, 2007): 

1 manter a calma, pois isso facilita a avaliação da situação e a reali-
zação dos cuidados necessários; 

2 observar atentamente a cena, o local onde a vítima encontra-se, cer-
tificando-se de que ele é seguro para o socorrista e para a vítima;

3 não permitir que outras pessoas tornem-se vítimas, ou seja, ga-
rantir a segurança das pessoas ao redor; 

4  solicitar ajuda imediatamente, acionando o Atendimento Móvel 
de Urgência ou Emergência, relatando as condições do local; 
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5  avaliar a vítima, analisar suas condições e tomar decisão em rela-
ção aos cuidados necessários;

6  tomar decisões que estejam dentro das suas próprias capacida-
des, caso contrário será melhor esperar o resgate; 

7  manter o telefone da Central de Urgência/Emergência em local 
de fácil acesso e de conhecimento de todos (SÃO PAULO, 2007).

Dentre as principais ações coletivas, devem-se priorizar as ações de pre-
venção de acidentes dentro da área escolar e em seu entorno. É fundamen-
tal que os educadores, saibam agir ante os acidentes e preveni-los, evitando 
complicações futuras à saúde da comunidade escolar (SÃO PAULO, 2007).

O ambiente escolar é um local propício à ocorrência de acidentes, prin-
cipalmente nas pausas entre as aulas, na hora do intervalo e nas aulas de 
educação física, que são momentos de muita atividade entres os escolares 
(PAULO et al, 2013; SÃO PAULO, 2007; WALKSMAN, 2005). Tal situação é 
fator de grande estresse entre os educadores (SENA; RICAS; VIANA, 2008).

Destaca-se, nesse sentido que

[...] todo acidente (injúria não intencional) é causado por um 
agente externo, ao lado de um desequilíbrio que ocorre entre o 
indivíduo e o seu ambiente, o que permite que certa quantidade 
de energia seja transferida do ambiente para o indivíduo, capaz 
de causar dano. A energia transferida pode ser mecânica (que-
das e trombadas), térmica (queimaduras), elétrica (choques) ou 

química (envenenamentos) (SÃO PAULO, 2007, p. 18).

Assim sendo, os estabelecimentos de ensino necessitam de maior 
adequação para o atendimento em PS, preparando os profissionais para 
agirem com maior segurança e evitarem maiores danos à vítima (NAS-
CIMENTO, 2005).
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Estima-se que 90% das lesões ocorridas entre os escolares possam 
ser prevenidas por ações educativas e modificações no ambiente e na en-
genharia, regulamentadas por legislações efetivas (SÃO PAULO, 2007).

A segurança na escola é um fator essencial para a saúde dos estu-
dantes, levando-se em consideração que a maioria dos acidentes pode-
ria ser evitada. Assim, o trabalho de prevenção de acidentes pode trazer 
muitos benefícios à saúde dos escolares.

As características dos acidentes ocorridos no ambiente escolar va-
riam conforme o desenvolvimento físico e psíquico da criança ou ado-
lescente. Na faixa etária entre 10 e 19 anos configuram-se como mais 
comuns os acidentes de trânsito, esportivos e decorrentes de situações 
de risco, como o uso de álcool, drogas, armas de fogo e a prática de 
bullying. Entre as medidas preventivas para esses casos, estão as orien-
tações quanto à segurança no trânsito, à prática esportiva adequada, o 
desestimulo às brincadeiras agressivas, o incentivo ao respeito às pes-
soas e orientações para evitar comportamentos de risco (SÃO PAULO, 
2007). 

Os docentes são importantes agentes educadores e também podem 
ser multiplicadores das ações de PS, contribuindo para o desenvolvimen-
to de atitudes preventivas e para o bem comum social. Isso pode ser 
alcançado por meio da capacitação dos indivíduos e dos grupos para li-
darem com problemas fundamentais do cotidiano relacionados à saúde 
(KRASILCHIK, 2008). A capacitação dos profissionais das escolas contri-
buirá com o trabalho de educação em saúde desenvolvido por profissio-
nais em relação aos PS (FIORUC et al, 2008). 

É relevante a presença de um profissional com noções de PS junto às 
crianças e adolescentes nas situações de imprevistos, garantindo, acima 
de tudo, os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), que, em seu Artigo 7, estabelece que a criança e o adolescente 
possuem direito de proteção à vida e à saúde (BRASIL, 1990).
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CAPÍTULO UM

Beatriz Motter 
Franciele Foschiera Camboin

Leilane Guis

SINAIS VITAIS1

Os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar 
o estado físico em que o corpo humano se apresenta. Os sinais que 
podemos avaliar são: pulso, respiração; pressão arterial e temperatura. 

Na obtenção dos valores dos sinais vitais devemos considerar as se-
guintes condições (CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006):

•	 Condições ambientais, tais como a temperatura e a umidade no 
local, que podem causar variações nos valores;

•	 Condições pessoais, como exercício físico recente, tensão emo-
cional e alimentação;

•	 Condições do equipamento para mensuração, que devem ser 
apropriados e calibrados regularmente. O uso de equipamentos 
inapropriados ou descalibrados podem resultar em valores falsos.

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a formação 
de recursos humanos.
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Pulso

O pulso é a onda de distensão de uma artéria transmitida pela pres-
são que o coração exerce sobre o sangue. Esta onda é perceptível pela 
palpação de uma artéria e se repete com regularidade, segundo os ba-
timentos do coração. A determinação do pulso torna possível avaliar 
se a circulação e o funcionamento do coração estão normais ou não 
(BRASIL, 2003).

O pulso deve ser avaliado em relação ao ritmo (rítmico ou arrítmico), 
frequência, tensão e volume (cheio ou filiforme/fraco). Quanto à frequ-
ência, existe uma variação média de acordo com a idade como pode ser 
visualizado, a seguir, na Tabela 1.

Tabela 1. Valores normais da frequência cardíaca de acordo com a idade

Pulso normal Faixa etária

60-100 bpm Adultos
80-120 bpm Crianças
100-160 bpm Bebês

             Fonte: Potter; Perry (2004).

A alteração na frequência do pulso demonstra uma alteração na 
quantidade de fluxo sanguíneo. As causas fisiológicas que aumentam os 
batimentos do pulso são: digestão, exercícios físicos, banho frio, estado 
de excitação emocional e qualquer estado de reatividade do organismo 
(BRASIL, 2003).

A taquicardia é o aumento da frequência cardíaca, acima de 100 
batimentos por minuto (bpm) nos adultos e a bradicardia refere-se à di-
minuição da frequência cardíaca, abaixo de 60 bpm nos adultos (CORPO 
DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006).
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Os melhores locais para se palpar o pulso são onde as artérias de 
grosso calibre se encontram próximas à superfície cutânea. O pulso ra-
dial pode ser sentido na parte da frente do punho (figura 1). O pulso 
carotídeo é o pulso sentido na artéria carótida que se localiza de cada 
lado do pescoço (figura 2). Pode-se também sentir o pulso palpando-se 
as artérias: braquial, na dobra do braço; femoral, na raiz da coxa ou re-
gião inguinal e pedioso, no dorso do pé. 

Pode-se mensurar o pulso pela ausculta cardíaca no ápice do cora-
ção, no lado esquerdo do tórax, levemente abaixo do mamilo (pulso 
apical). Para isto, torna-se necessário o uso de um estetoscópio (CORPO 
DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006). 

Figura 1. Palpação do pulso radial   Figura 2. Palpação do pulso carotídeo

      

Fonte: CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ (2006).

De acordo com o manual do Corpo de Bombeiros do Paraná (2006), 
o método de palpação do pulso radial deve ser realizado com o braço 
da vítima em posição relaxada; para o pulso carotídeo, deve-se palpar 
a cartilagem tireóide no pescoço e deslizar os dedos lateralmente até 
sentir o pulso; utilizando dois dedos para sentir o pulso (indicador e 
médio). Recomenda-se o uso da ponta dos dedos e nunca o polegar, 
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pois o examinador poderá sentir seu próprio pulso; evitar muita pressão, 
para evitar a interrupção do pulso da vítima e contar o pulso durante 60 
segundos (CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006).

Respiração

A respiração é involuntária e automática. É a respiração que permite 
a ventilação e a oxigenação do organismo. Fatores diversos como secre-
ções, vômito, corpo estranho e edema podem ocasionar a obstrução 
das vias aéreas. A obstrução produz asfixia que, se prolongada, resulta 
em parada cardiorrespiratória (BRASIL, 2003).

O processo respiratório manifesta-se fisicamente através dos mo-
vimentos ritmados de inspiração e expiração. Na inspiração existe a 
contração dos músculos que participam do processo respiratório e na 
expiração estes músculos relaxam-se espontaneamente. Quimicamente 
existe uma troca de gazes entre os meios externos e internos do corpo 
na realização desse processo. O organismo recebe oxigênio atmosférico 
e elimina dióxido de carbono (BRASIL, 2003).

A avaliação da respiração inclui: frequência respiratória (movimentos 
respiratórios por minuto); caráter (superficial e profunda) e ritmo (regular e 
irregular). Deve-se avaliar a respiração tendo em vista os sinais e sintomas de 
comprometimento respiratório: cianose (arroxeamento da pele); inquieta-
ção; dispneia (dificuldade respiratória) e sons respiratórios anormais como, 
por exemplo, o chiado (CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006).

A frequência da respiração é contada pela quantidade de vezes que 
uma pessoa realiza os movimentos combinados de inspiração e expira-
ção em um minuto. 

Para a verificação da frequência da respiração, conta-se durante 60 
segundos o número de vezes que uma pessoa realiza os movimentos 
respiratórios, como se pode verificar na figura 3: 
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01 inspiração + 01 expiração = 01 movimento respiratório. 

Fig. 3: Movimento respiratório

          

              Fonte: Vilela, s/d. Disponível em: http://www.afh.bio.br/resp/resp2.asp

A contagem pode ser feita observando-se a elevação do tórax e/ou ab-
dome. Em crianças menores o movimento torácico é menos evidente que 
nos adultos e, usualmente, ocorre próximo ao abdome. A mão colocada leve-
mente sobre a parte inferior e superior do abdome pode facilitar a contagem 
da atividade respiratória (BRASIL, 2003). A frequência média por minuto dos 
movimentos respiratórios varia com a idade, os valores normais são:

Tabela 2. Valores normais da frequência respiratória

Idade Movimentos Respiratórios
Adulto 12 a 20
Criança 20 a 30
Bebê 30 a 60

         FONTE: BRASIL (2003).
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Tabela 3. Principais tipos de respiração

Tipos de Respiração

Eupnéia
Respiração com movimentos regulares, sem dificuldades, na 

frequência média normal.

Apnéia
É a ausência dos movimentos respiratórios. Equivale a parada 

respiratória.
Dispnéia Dificuldade na execução dos movimentos respiratórios.
Bradipnéia Diminuição na frequência média dos movimentos respiratórios.
Taquipnéia Aumento na frequência dos movimentos respiratórios.
Ortopnéia O acidentado respira melhor quando sentado.
Hiperpnéia ou

Hiperventilação

É quando ocorre o aumento da frequência e da profundidade 

dos movimentos respiratórios.

FONTE: Potter; Perry (2004).

Fatores fisiopatológicos podem alterar a necessidade de oxigênio ou 
a concentração de gás carbônico no sangue e isto pode contribuir para 
a diminuição ou o aumento da frequência dos movimentos respiratórios. 

Os exercícios físicos, as emoções fortes e banhos frios tendem a 
aumentar a frequência respiratória. Em contra partida o banho quente 
e o sono a diminuem. Algumas doenças cardíacas e nervosas e o coma 
diabético aumentam a frequência respiratória. Como exemplo de fato-
res patológicos que diminuem a frequência respiratória podemos citar o 
uso de drogas depressoras (BRASIL, 2003).

Oximetria de pulso arterial

A oximetria de pulso arterial fornece informações sobre a saturação 
de oxigênio (SpO2) carreado pelas hemoglobinas presentes no sangue 
arterial e permite analisar a amplitude e a frequência de pulso em indi-
víduos de qualquer faixa etária. A monitorização da saturação de oxigê-



Primeiros Socorros para o ambiente escolar18

SINAIS VITAIS

nio fornece informação acerca dos sistemas cardíaco e respiratório e do 
transporte de oxigênio pelo organismo (PIERCE, 1995).

A oximetria de pulso arterial é medida por equipamentos denomi-
nados oxímetros de pulso, que utilizam sensores emissores e detectores 
de luz nos comprimentos de onda vermelha e infravermelha. O sangue 
saturado de oxigênio tem um espectro de absorção de luz diferente do 
sangue não saturado de oxigênio. Assim, a quantidade de luz no espec-
tro vermelho e infravermelho absorvida pelo sangue pode ser utilizada 
para calcular a taxa da hemoglobina oxigenada em relação à hemoglo-
bina total no sangue arterial. Os valores normais situam-se, na maioria 
das vezes, entre 95 a 100% (PIERCE, 1995).

Os principais locais de instalação dos sensores são as extremidades digi-
tais, as mãos, o lóbulo da orelha, dentre outros. A captação de luz pulsátil 
permite verificar a amplitude e a frequência de pulso. Alguns fatores podem 
ocasionar problemas na verificação da SpO2 por meio da oximetria de pul-
so, destacando-se: interferência luminosa (luzes fluorescentes, incidência di-
reta de raios solares), esmalte de unhas, baixa perfusão periférica, anemia, 
pessoa em parada cardiorrespiratória ou choque (PIERCE, 1995).

Pressão arterial

A pressão arterial (PA) é a pressão exercida pelo sangue no interior 
das artérias. Depende da força desenvolvida pelo coração, do volume 
sanguíneo e da resistência oferecida pelas paredes das artérias (CORPO 
DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006).

A PA é medida em milímetros de mercúrio (mmHg), com aparelhos 
desenvolvidos especificamente para este fim. O primeiro número, de 
maior valor, corresponde à pressão sistólica, enquanto o segundo, de 
menor valor, corresponde à pressão diastólica. 
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Não há um valor preciso de pressão normal, mas, em termos gerais, 
considera-se que o valor de 120/80 mm Hg é o considerado ideal para um 
adulto jovem (CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006). Os valores mé-
dios de pressão arterial considerados ideais, de acordo com a idade, são: 

Tabela 4. Valores normais da PA, de acordo com a idade

Idade Valor da pressão arterial
4 anos 85/60 mmHg
6 anos 95/62 mmHg
10 anos 100/65 mmHg
12 anos 108/67 mmHg
16 anos 118/75 mmHg
Adultos 120/80 mmHg

  FONTE: Potter; Perry (2004).

A posição em que a vítima se encontra (em pé, sentado ou deitado), 
atividade física recente, aparelho inapropriado também podem alterar 
os níveis e os valores de pressão. O local mais comum de verificação da 
PA é no braço. Os equipamentos usados são o esfigmomanômetro e o 
estetoscópio (CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006). 

Para verificar a pressão arterial com aparelho com coluna de mercú-
rio é necessário:

	 Posicionar o indivíduo com o braço apoiado no nível do coração, 
selecionar o tamanho da braçadeira para adultos ou crianças. A 
largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferên-
cia braquial e seu comprimento 80%. Localizar o manômetro de 
modo a visualizar os valores da medida;

	 Localizar a artéria braquial ao longo da face interna do braço 
palpando-a;
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	 Envolver a braçadeira em torno do braço, centralizando o man-
guito sobre a artéria braquial;

	 Manter a margem inferior da braçadeira 2,5 cm acima da dobra 
do cotovelo;

	 Determinar o nível máximo de insuflação palpando o pulso radial 
até seu desaparecimento, registrando o valor (pressão sistólica 
palpada) e aumentando mais 30 mmHg;

	 Desinsuflar rapidamente o manguito e esperar de 15 a 30 segun-
dos antes de insuflá-lo novamente;

	 Posicionar o estetoscópio sobre a artéria braquial palpada abai-
xo do manguito na fossa antecubital. Deve ser aplicado com 
leve pressão, assegurando o contato com a pele em todos os 
pontos;

	 Fechar a válvula da pêra e insuflar o manguito rapidamente até 
30 mmHg acima da pressão sistólica palpada registrada;

	 Desinsuflar o manguito de modo que a pressão caia de 2 a 3 
mmHg por segundo;

	 Identificar a pressão sistólica (máxima), observando no manôme-
tro o ponto correspondente ao primeiro batimento regular au-
dível, e identificar a pressão diastólica (mínima), observando o 
ponto correspondente ao último batimento regular audível.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão (2010), para 
proceder à verificação da Pressão Arterial (PA) com o aparelho digital, 
antes de colocar a pulseira do aparelho digital no indivíduo devem-se 
realizar os seguintes procedimentos: 

	 Retirar relógio ou qualquer outra jóia da mão;
	 Deixar a mão com a palma para cima, colocar a pulseira de tal 
maneira que o visor do aparelho fique de fácil visualização;
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	 A bainha da pulseira deve ficar aproximadamente de 1 a 2 cm da 
palma da mão;

	 As extremidades de cima e de baixo da pulseira devem estar 
plenamente fixadas em volta de seu pulso e parte inferior do 
braço.

	 Sentar em uma cadeira com o pé totalmente apoiado no chão 
e colocar o braço esquerdo na mesa com a palma da mão para 
cima. O aparelho deve estar na mesma altura do coração.

É necessário lembrar-se de que antes de aferir a pressão sanguínea 
é importante:

	 Evitar fumar e praticar exercícios até 30 minutos antes de efetuar 
as leituras;

	 Evitar tomar leituras durante um período de estresse; pois o es-
tresse também aumenta a pressão. 

	 As medições devem ser feitas em um lugar tranquilo e a pessoa 
deve estar relaxada, sentada e não falar durante a medição;

	 Esperar de 5 a 10 minutos entre uma medição e outra. 

O conhecimento dos determinantes da PA em crianças e adolescen-
tes é de grande importância. Diversas condições estão relacionadas à PA 
na população jovem, como: a idade, a altura, o peso corporal, a história 
familiar para Hipertensão Arterial. Além desses fatores, outros também 
influenciam a PA da criança ao longo do tempo e precisam ser avaliados 
em conjunto, como o desenvolvimento físico e os fatores dietéticos (MA-
GALHÃES, et al, 2002).

A PA na população jovem está intimamente relacionada ao cresci-
mento somático, estando aí incluídas a altura e a maturação esqueléti-
ca e sexual. O peso e o Índice de Massa Corporal são as variáveis que 



Primeiros Socorros para o ambiente escolar22

SINAIS VITAIS

apresentam a mais forte correlação com a PA nessa faixa etária (MAGA-
LHÃES, et al, 2002).

A atividade física também apresenta íntima relação com os níveis de 
pressão arterial em crianças. Já se evidenciou que crianças com pior con-
dicionamento físico apresentam maiores níveis de PA, tanto em repouso 
como durante o esforço físico. Fatores psicossociais, como o estresse 
ambiental, podem participar de forma adicional na determinação da PA 
(MAGALHÃES, et al, 2002).

Crise hipertensiva

A crise hipertensiva é a elevação rápida, inapropriada, intensa e sin-
tomática da pressão arterial, que pode levar ao risco de deterioração 
rápida dos órgãos alvo (coração, cérebro, rins e artérias) e a um con-
sequente risco de vida imediato ou potencial (MARTIN, LOUREIRO E CI-
PULLO, 2004).

A vítima de crise hipertensiva pode apresentar sintomas como tontu-
ra, cefaléia e zumbido, sem lesão de órgãos alvos, esse quadro de crise 
hipertensiva é denominado como urgência hipertensiva. Se for uma crise 
hipertensiva mais grave os sintomas são mais intensos, podendo ocor-
rer dispneia (falta de ar), dor precordial (dor no peito), coma (perda da 
consciência) e até a morte, ocorrendo, então, uma emergência hiperten-
siva (FEITOSA-FILHO et al, 2008).

Pessoas previamente hipertensas apresentam, na crise, níveis de 
pressão diastólica (ou mínima) de 140 ou 150 mmHg ou mais. Em al-
guns casos, o aumento repentino tem mais importância do que a altura 
da pressão diastólica, surgindo sintomas com cifras mais baixas, em tor-
no de 100 ou 110 mmHg. Em ambos os casos as pressões sistólicas (ou 
máxima) apresentam-se elevadas (BRASIL, 2003).



Primeiros Socorros para o ambiente escolar 23

SINAIS VITAIS

Tabela 5. Variações da pressão arterial normal e hipertensão, em adul-
tos maiores de 18 anos, em mmHg

Sistólica 
(ou máxima)

Diastólica 
(ou mínima)

Nível

< 130 < 85 Normal
130 – 139 85 – 89 Normal nos limites
140 -159 90 – 99 Hipertensão leve

160 – 179 100 – 109 Hipertensão moderada
> 179 > 109 Hipertensão grave
> 140 < 90 Hipertensão sistólica ou máxima

FONTE: Potter; Perry (2004).

Tabela 6. Valores normais da PA em crianças e adolescentes

IDADE PA mmHg
0 – 3 meses 75/50
3 – 9 meses 85/65
9 – 12 meses 90/70

1 – 3 anos 90/65
3 – 9 anos 95/60
9 – 11 anos 100/60
11 – 13 anos 105/65
13 - 14 anos 110/70

     Fonte: Collet; Oliveira (2002).

A gravidade da crise hipertensiva exige tratamento imediato. O aten-
dimento é essencialmente especializado e a principal atitude de quem 
for prestar os primeiros socorros é a rápida identificação da crise hiper-
tensiva e remoção da vítima para a unidade de saúde mais próxima. 

A pessoa com hipertensão deverá ser acalmada; reduzir a inges-
tão de líquidos e sal e ficar sob observação permanente até a chegada 
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do atendimento médico. Para identificar a crise, mesmo sem verificar a 
pressão arterial, deve-se conhecer os sintomas já descritos. Procurar sa-
ber se a vítima já é hipertensa, há quanto tempo, e que medicamentos 
usa, é da mesma forma essencial (BRASIL, 2003).

Hipotensão

A hipotensão arterial ocorre quando os níveis pressóricos são infe-
riores aos considerados normais, levando-se em conta o fator de idade. 
A hipotensão arterial pode ser causada pelo excesso de calor, realização 
de esforço físico exagerado, alteração brusca de posição, ficar muito 
tempo parado na mesma posição, jejum, hemorragia e traumatismo 
(LIMA, 2014).

A pessoa com hipotensão arterial pode apresentar tontura, dor de 
cabeça, cansaço e fraqueza, vista escura ao levantar-se rápido e até a 
perda da consciência (LIMA, 2014).

Como medida de primeiros socorros, nesse caso, deve-se promover 
a ingestão de líquidos com pitadas de sal, deitar a vítima e chamar o 
serviço de atendimento médico (BRASIL, 2003).

Temperatura corporal

A temperatura resulta do equilíbrio térmico mantido entre o ganho 
e a perda de calor pelo organismo. A temperatura do corpo humano 
está sujeita a variações individuais e devido a fatores fisiológicos como: 
exercícios, digestão, temperatura ambiente e estado emocional. Existe 
pequena elevação de temperatura nas mulheres após a ovulação, no 
período menstrual e no primeiro trimestre da gravidez (BRASIL, 2003).
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Tabela 7. Variação da temperatura axilar

Estado Térmico Temperatura (ºC)

Normal 36 a 37 ºC
Estado febril 37,5 a 38,5 ºC

Pirexia 39,1 a 40 ºC
Hiperpirexia 40,1 a 41 ºC
Hipotermia Abaixo de 36 ºC

   FONTE: Potter; Perry (2004).

O corpo humano perde calor através de eliminações do organismo 
como as fezes, a urina, a saliva, a respiração; por evaporação pela pele e 
condução, que é a troca de calor entre o sangue e o ambiente. Quando 
a pessoa está febril, o aumento da circulação explica o avermelhamento 
da pele (hiperemia) (BRASIL, 2003).

Para proceder à verificação da temperatura corporal o termômetro 
deve estar seco e marcando temperatura inferior a 35% (se necessário 
sacudi-lo cuidadosamente até que a coluna de mercúrio desça). A tem-
peratura pode ser medida nos seguintes locais (CORPO DE BOMBEIROS 
DO PARANÁ, 2006):

	 Axila – (temperatura axilar): mais utilizado. Colocar o termômetro 
no centro da axila, mantendo o braço da pessoa de encontro ao 
corpo, e mantê-lo por 3 a 8 minutos;

	 Boca – (temperatura oral): colocar o termômetro de vidro sob a 
língua da pessoa, mantendo-o no local, com os lábios fechados, 
por 3 a 8 minutos;
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Hipertermia 

A hipertermia é a elevação anormal da temperatura do corpo. Ela 
pode ocorrer devido à presença de infecção no organismo ou de alguma 
outra doença e até mesmo devido ao uso de drogas. O indivíduo apre-
senta a seguinte sintomatologia: inapetência, mal estar, pulso rápido, 
suor excessivo, temperatura acima de 40 graus Celsius, respiração rápi-
da, hiperemia, calafrios e cefaléia (BRASIL, 2003).

Tal efeito resulta da incapacidade do mecanismo regulador de tem-
peratura do hipotálamo em controlar as diferenças entre ganho e perda 
de calor, e da dissipação inadequada do calor pelo corpo. Uma lesão 
cerebral, por exemplo, pode danificar os centros térmicos localizados 
no hipotálamo; tumores, infecções, acidente vascular ou traumatismo 
craniano podem também provocar distúrbios nos mecanismos de regu-
lação e dissipação de calor (BRASIL, 2003).

Além das causas crônicas ou agudas, algumas síndromes levam à 
hipertermia: presença prolongada em ambientes excessivamente quen-
tes e úmidos, desidratação em crianças, doenças generalizadas da pele, 
doenças infecciosas e parasitárias, viroses, lesões teciduais e neoplasias 
(BRASIL, 2003).

Os primeiros socorros recomendados após a constatação de hiper-
termia são: envolver a pessoa com toalhas úmidas e frias e banho de 
imersão em temperatura ambiente. 

Recomenda-se a aplicação de compressas úmidas e frias na testa, 
cabeça, pescoço, axilas e virilhas, que são as áreas por onde passam os 
grandes vasos sanguíneos. A febre alta pode causar delírio e convulsão. 
Neste caso, a remoção para atendimento hospitalar deverá ser imediata 
(BRASIL, 2003).



Primeiros Socorros para o ambiente escolar 27

SINAIS DE APOIO

CAPÍTULO DOIS

Beatriz Motter
Franciele Foschiera Camboin

Leilane Guis
Luciana Magnani Fernandes

SINAIS DE APOIO1

Além dos sinais vitais, existem os sinais de apoio que são sinais que o 
corpo emite em função do estado de funcionamento dos órgãos vitais e 
devem ser observados para obtenção de mais informações (BRASIL, 2003). 

Os principais sinais de apoio são: dilatação e reatividade das pupilas; cor 
e umidade da pele; nível de consciência; mobilidade e sensibilidade corporal.

Dilatação e reatividade das pupilas 

A pupila é uma abertura no centro da íris e sua função principal é 
controlar a entrada de luz no olho para a formação das imagens. 

Quando exposta à luz, a pupila se contrai e quando há pouca luz 
no ambiente, a pupila dilata-se. Porém, muitas doenças ou lesões cor-

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a forma-
ção de recursos humanos.



Primeiros Socorros para o ambiente escolar28

SINAIS DE APOIO

porais podem desencadear alterações pupilares como a constrição ou a 
dilatação. 

Devemos observar as pupilas de uma pessoa contra a luz de uma 
fonte lateral, de preferência com o ambiente na penumbra. Se não for 
possível deve-se olhar as pupilas contra a luz ambiente (BRASIL, 2003).

Deve-se atentar para a não reação da pupila à luz ou para a apresentação 
de tamanhos anormais de pupila, o que pode indicar grave lesão cerebral 
(SANTORO, 2013). Pupilas muito dilatadas, muito contraídas ou de tamanhos 
diferentes, que não reagem à luz, indicam sérios problemas de saúde.

Fig. 4. Alterações no tamanho das pupilas

             
        Pupilas de tamanho normal (isocóricas)                   Midríase (pupilas dilatadas)

               

                 Miose (pupilas contraídas)                    Anisocoria (pupilas de tamanhos diferentes)

Fonte: Balsini, 2011. Disponível em:  <http://wtisaude.com.br/cirurgia-urgencia/avaliacao-e-atendimento-inicial-ao-
paciente-politraumatizado/#.VUv0Vo5Vikp>. Acesso em: Julho 2014.

Cor e umidade da pele 

A cor e a umidade da pele são também sinais de apoio muito impor-
tantes. A pele pode ser observada nas extremidades, onde as alterações 
se manifestam mais rapidamente. Pode ficar úmida e pegajosa, o que 
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pode indicar um estado de choque (diminuição do volume de sangue 
circulante). Em situações anormais a pele pode apresentar-se: (SANTO-
RO, 2013).

	 Azulada (cianose): como no caso de parada cardiorrespiratória, 
asfixia, falta de ar ou exposição ao frio;

	 Pálida: em casos de hemorragias, estado de choque, pós-reani-
mação cardiopulmonar prolongada ou mesmo tensão emocio-
nal;

	 Avermelhada (hiperemiada): em caso de febre, queimaduras de 
primeiro grau e traumatismos;

	 Fria, úmida e pegajosa: no caso de estado de choque.

Nível de Consciência

Um nível de consciência considerado normal é aquele em que a 
pessoa percebe, normalmente, o ambiente que a cerca, com todos os 
sentidos saudáveis respondendo aos estímulos sensoriais, verbais e mo-
tores (SANTORO, 2013).

Uma pessoa pode estar inconsciente (perda da consciência) por des-
maio (síncope), estado de choque, estado de coma, convulsão, parada 
cardíaca, parada respiratória, alcoolismo, intoxicação por drogas e uma 
série de outras causas. 

Na síncope e no desmaio há uma súbita e breve perda de consciên-
cia e diminuição do tônus muscular. Já o estado de coma é caracterizado 
por uma perda de consciência mais prolongada e profunda, podendo o 
acidentado deixar de apresentar gradativamente reação aos estímulos 
dolorosos e perda dos reflexos (BRASIL, 2003).
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Motilidade e sensibilidade do corpo

Em situações de anormalidade a pessoa pode apresentar dificuldade 
ou incapacidade de sentir e/ou movimentar determinadas partes do seu 
corpo (SANTORO, 2013).

A incapacidade de movimento nos membros inferiores e superio-
res podem indicar lesão cerebral, lesão da medula espinhal ou lesão 
do nervo do membro. Se a vítima não conseguir realizar determinados 
movimentos, pode-se suspeitar de paralisia da área que deveria ser mo-
vimentada. 

Para avaliar a motilidade pode-se pedir para que a vítima movimente 
os dedos de cada mão, os membros superiores e inferiores, pedir para 
que sorria, para identificar se não há nenhum desvio que indique lesão 
cerebral ou de nervo periférico (facial) (BRASIL, 2003).

A vítima pode também perder a sensibilidade em certas áreas do 
corpo, queixando-se de dormência ou formigamento. Se houver sinais 
de lesão de medula, os primeiros socorros devem ser feitos com cautela 
para evitar o agravamento da lesão (SANTORO, 2013).
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COMA DIAbéTICO E HIPOgLICEMIA1

O diabetes mellitus (DM) é uma doença caracterizada pelo fato de 
o corpo ser incapaz de utilizar, normalmente, o açúcar como fonte de 
energia, devido a uma deficiência de insulina – um hormônio produzido 
pelo pâncreas. A insulina permite a entrada do açúcar existente no san-
gue nas células do organismo. Alguns pacientes diabéticos são capazes 
de controlar sua doença apenas com uma dieta apropriada; outros o 
fazem com medicamentos orais; vários necessitam de injeção de insulina 
uma ou mais vezes por dia (BRASIL, 2003).

Se não houver insulina suficiente no sangue, a glicose do sangue 
não pode ser utilizada pelas células. O alto nível de açúcar no sangue 
leva a uma perda excessiva de açúcar e de líquido, pela urina. Essa per-
da causa os seguintes sintomas: poliúria (urina em excesso), polifagia 

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a forma-
ção de recursos humanos.
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(fome em excesso) e polidipsia (sede em excesso). O DM pode tornar-se 
uma emergência quando o indivíduo desenvolve o coma diabético (hi-
perglicêmico) ou o coma hipoglicêmico (BRASIL, 2003). A tabela abaixo 
mostra as variações de taxas de açúcar no sangue.

Tabela 8. Variações de taxas de açúcar no sangue

Categoria
Jejum* (No mínimo 

8 horas)
2h após ingestão 

de glicose

Casual**
(verificada a qualquer 

hora do dia)
Glicemia 

normal
< 100 < 140

Tolerância 
à glicose 
diminuída

> 100 a < 126 > 140 a <200

Diabetes 
mellitus

> 126 > 200
> 200 (com sintomas 

clássicos)***

FONTE: Sociedade Brasileira de Diabetes (2007).

Os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia e perda 
não explicada de peso. O diagnóstico de DM deve ser confirmado pela 
repetição de testes de glicemia específicos. 

A hipoglicemia é caracterizada pela diminuição dos níveis de açúcar 
no sangue, com ou sem sintomas, para valores abaixo de 60 mg/dL a 
70 mg/dL (SANTORO, 2013).

Coma Diabético

No coma diabético o organismo tentará superar a falta de açúcar 
em suas células, usando outra fonte de energia. Isso será feito utilizan-
do-se a gordura armazenada. O uso desta fonte é ineficaz, os produtos 
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de degradação da gordura usada para fornecimento de energia normal 
aumentam, acentuadamente, a acidez do sangue. A presença de produ-
tos ácidos de degradação (no sangue) e a perda de líquidos é o que leva 
o diabético ao coma (BRASIL, 2003).

O desenvolvimento do coma, geralmente, ocorre quando um pa-
ciente diabético não tratado, ou que não faz uso da insulina prescrita, 
sofre algum tipo de “stress”, ou uma infecção. 

O paciente pode apresentar-se torporoso com os seguintes sinais 
físicos: falta de ar, manifestada por respiração suspirosa rápida e pro-
funda, desidratação, hálito cetônico (hálito que faz lembrar o cheiro de 
acetona) causado pelos ácidos acumulados no sangue, pulso rápido e 
fraco, pressão arterial normal ou ligeiramente baixa, graus variáveis de 
diminuição das respostas aos estímulos, coma e óbito (BRASIL, 2003).

Coma Hipoglicêmico

O coma hipoglicêmico pode ocorrer quando a insulina é adminis-
trada em excesso, ou quando o paciente não se alimenta adequada-
mente ou, ainda, exercita-se demais. O açúcar é rapidamente retirado 
do sangue para as células, faltando então, em quantidade suficiente no 
sangue para a nutrição das células, principalmente as do cérebro. Uma 
vez que este requer um suprimento constante de glicose assim como 
de oxigênio, pode haver, nesses casos, o desenvolvimento rápido de in-
consciência e lesão cerebral permanente, se o nível sanguíneo de açúcar 
permanecer baixo (BRASIL, 2003).

A hipoglicemia está associada aos seguintes sinais e sintomas: respi-
ração normal, pele pálida e úmida, confusão; cefaléia; raciocínio prejudi-
cado; pulso rápido e cheio, desmaio; convulsões, coma, óbito (BRASIL, 
2003).
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Identificação e Primeiros Socorros

Pode ser difícil perceber a diferenciação entre os sinais do pré-coma 
diabético ou hiperglicêmica e do pré-coma hipoglicêmico. Inicialmente, 
o indivíduo pode referir-se a um mal estar geral ou a alterações do nível 
de consciência. 

A diferença nos sinais e sintomas está na respiração do indivíduo, 
respirações suspirosas e profundas ocorrem no coma diabético e respi-
rações normais no coma hipoglicêmico. O tratamento destas condições 
inclui os seguintes itens (BRASIL, 2003):

	 O indivíduo em coma diabético ou hiperglicêmico necessita de 
insulina e, talvez, de outros medicamentos. Transportá-lo, imedia-
tamente, para o hospital, para cuidados médicos apropriados;

	  O indivíduo em coma hipoglicêmico necessita de açúcar. A admi-
nistração de qualquer solução glicosada pode reverter imediata-
mente o coma hipoglicêmico.
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CAPÍTULO QUATRO

Renata Jacobovski
Franciele Foschiera Camboin

ASFIXIA1

 
A asfixia pode dar-se por bloqueio da passagem de ar (afoga-

mento, estrangulamento, soterramento, espasmos e secreções da la-
ringe, presença de corpo estranho na garganta) por insuficiência de 
oxigênio no ar (altitudes elevadas, falta de ventilação no ambiente, 
incêndios em ambientes fechados, por inalação de fumaça, conta-
minação do ar por gases tóxicos) por impossibilidade do sangue em 
transportar oxigênio, por paralisia do centro respiratório no cérebro 
(choque elétrico, venenos, ferimentos na cabeça e aparelho respira-
tório, ingestão de grande quantidade de álcool, substâncias anesté-
sicas, psicotrópicos e tranquilizantes); e por compressão do corpo 
(compressão externa nos músculos respiratórios- traumatismo toráci-
co) (BRASIL, 2003). 

O oxigênio é vital para o funcionamento cerebral, portanto, se a 
função respiratória não voltar no prazo de 3 a 4 minutos, as atividades 

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a forma-
ção de recursos humanos.
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cerebrais cessarão totalmente e este indivíduo pode evoluir a óbito. Os 
sinais mais importantes dessa situação são a cianose (arroxeamento da 
pele) e a dilatação das pupilas (BRASIL, 2003).

Os principais sintomas da asfixia são a incapacidade de falar, respi-
ração difícil e ruidosa, cianose, inconsciência, gestos de sufocação em 
que a vítima leva as mãos ao pescoço, sendo este, o sinal universal de 
sufocação (SANTORO, 2013).

As melhores condutas no caso de asfixia em que a vítima se encon-
tra inconsciente são (BRASIL, 2003): 

  favorecer a passagem do ar através da boca e das narinas (retira-
da de possíveis objetos da boca e garganta, elevação do queixo 
do indivíduo); 

 arejar o ambiente;
  afastar a causa da asfixia;
 afrouxar as roupas em volta do pescoço, peito e cintura; 
 proceder à ressuscitação cardiopulmonar até que a vítima dê en-
trada em local onde possa receber assistência especializada. 
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CORPOS ESTRANHOS1

Nas vias aéreas

A presença de corpo estranho na garganta é muito comum, sen-
do esta a terceira causa de óbito por acidentes no país. Os principais 
objetos que causam asfixia são ossos de galinha, espinhas de peixe e 
moedas. Deve-se encorajar a vítima a tossir vigorosamente e, se isso não 
tiver resultado, aplicar técnicas para expelir o objeto (BRASIL, 2003).

No caso de obstrução parcial das vias aéreas, em que ainda há tosse 
e capacidade de fala, o mais adequado é pedir a tosse vigorosa da víti-
ma e nunca realizar manobras, muito menos o golpeamento da região 
posterior do tórax, pois isso pode deslocar o corpo estranho e agravar a 
situação (SANTORO, 2013). 

Se a vítima não conseguir desbloquear as vias aéreas, deve-se reali-
zar a manobra de Heimlich (FERREIRA; GARCIA, 2001). 

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a forma-
ção de recursos humanos.
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A Manobra de Heimlich (figura 4) eleva o diafragma pela pressão 
abdominal e aumenta a pressão do ar, forçando o corpo estranho para 
fora das vias aéreas (FERREIRA; GARCIA, 2001).

Essa técnica deve ser aplicada em crianças maiores de um ano e 
adultos em caso de asfixia total em que a vítima ainda está consciente. 
Em casos de inconsciência, deve-se proceder a cinco compressões toráci-
cas para cima e para dentro com a vítima em decúbito dorsal (figura 5), 
também retirar o objeto da garganta com os dedos se este estiver visível 
(SANTINI; MELLO, 2008).

A manobra consiste em posicionar-se atrás da vítima e colocar um 
dos pés entre os pés dela, passar os braços por baixo dos braços da víti-
ma e em volta da cintura (cinco dedos acima do umbigo), segurar o pró-
prio punho com a outra mão, apertar o diafragma do acidentado para 
dentro e para cima (em forma de “J”) (figura 1), e fazer a compressão 
até que a vítima volte a falar ou a tossir (FLEGEL, 2008).

Figura 5. Manobra de Heimlich                Figura 6. Compressões torácicas

Fonte: Santos, 2008. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2104-6.pdf
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Em grávidas e obesos, a manobra deve ser feita com as mãos 
aplicadas na região do tórax. Se a vítima for criança menor de um 
ano de vida, deve-se sentar e colocá-la, inicialmente, em decúbito 
dorsal sobre as pernas do socorrista, com a palma da mão golpear as 
costas cinco vezes e, depois, virá-la em decúbito ventral e proceder 
a cinco compressões torácicas. A manobra de Heimlich nessa idade 
é contraindicada, pois pode lesionar vísceras abdominais (SANTORO, 
2013).

Se a vítima estiver inconsciente, ligar para a emergência médica e 
proceder à ressuscitação cardiopulmonar (BRASIL, 2003).

Objetos estranhos também podem penetrar nos olhos, ouvidos e 
nariz. Corpos estranhos comuns que podem levar a acidentes são obje-
tos e estilhaços de plásticos, metais e vidros, partículas de areia, terra e 
poeira, grãos de cereais, aerossóis, gotas de produtos químicos, entre 
outros (BRASIL, 2003).

Em todas as ocasiões, é necessário manter a calma e tranquilizar a 
vítima (BRASIL, 2003).

 
Nos Olhos

A primeira coisa a se fazer é localizar, visualmente, o objeto e pedir 
que a vítima abra e feche os olhos repetidamente para que as lágrimas 
lavem os olhos e removam o corpo estranho (BRASIL, 2003). 

Na sequência, lavar os olhos com soro fisiológico (ou água cor-
rente) por, no mínimo, quinze minutos, para isso o acidentado deve 
manter o rosto debaixo d’água e abrir e fechar repetidamente o olho 
afetado. Qualquer líquido que atingir os olhos deve ser removido ra-
pidamente com água corrente. Quando o corpo estranho encontrar-
se aderido à córnea ou conjuntiva, não deve ser retirado (SANTORO, 
2013). 
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Caso a lavagem não resolva o caso, cobrir o olho afetado com cura-
tivo oclusivo ou compressa, sem apertar, e seguir, imediatamente, para 
um serviço especializado (BRASIL, 2003).

Muitas vezes a vítima pode reclamar da presença de corpo estranho, 
mas o objeto não é encontrado. Neste caso, o corpo estranho pode ter 
saído ou penetrado no olho, o que pode causar uma lesão grave, por isso 
é muito importante o encaminhamento ao médico (SANTORO, 2013).

 
Nos Ouvidos

É muito comum a penetração acidental de insetos, sementes, cere-
ais, entre outros nos ouvidos. Não se deve usar pinça ou qualquer objeto 
para a retirada do corpo estranho, pois o uso desses instrumentos só 
pode ser feito por profissional habilitado (BRASIL, 2003). 

No caso de alojamento de insetos vivos, a manobra consiste em 
acender uma lanterna em ambiente escuro próximo ao ouvido, o que 
atrairá o inseto para fora (SANTORO, 2013).

Encaminhar a vítima para o socorro especializado, mesmo que este-
ja assintomática (BRASIL, 2003).

No Nariz

No caso de corpo estranho dentro das narinas, a conduta é com-
primir a narina não afetada com o dedo e pedir que a vítima assoe o 
nariz pela narina obstruída. Se não sair com facilidade, procurar o auxílio 
médico imediatamente (BRASIL, 2003). 

Não permitir que a vítima assoe o nariz com violência e mantê-la cal-
ma para que não inale o corpo estranho, recomendando-lhe que prefira 
a respiração bucal nessa hora (BRASIL, 2003).
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INTOXICAÇÃO/ENVENENAMENTO COM 
SUbSTÂNCIAS QUÍMICAS, PRODUTOS DE 

LIMPEZA, AgROTÓXICOS, MEDICAMENTOS 
E ANIMAIS PEÇONHENTOS1

Os efeitos da Intoxicação ou do envenenamento dependem da natu-
reza da substância, de sua concentração e da sensibilidade do indivíduo 
(BRASIL, 2003).

Alguns sinais e sintomas que levam à suspeita de intoxicação/envenena-
mento são: depressão da função respiratória; dispneia; apnéia; cianose; respi-
ração lenta e profunda; alterações pupilares; visão turva; salivação excessiva; 
sudorese excessiva; alteração do nível de consciência; alucinações e delírios; 

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a forma-
ção de recursos humanos.
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cefaleia; distúrbios do equilíbrio; hálito com odor estranho; cor estranha nos 
lábios e boca; dor e queimação na boca, garganta e estômago; vômitos; 
diarreia; dor abdominal; queimaduras; ausência de urina; urina com coloração 
anormal; convulsões; distúrbios hemorrágicos (hematêmese, melena, hema-
túria); hipotermia ou hipertermia; paralisias; estado de choque iminente; hipo-
tensão; hipertensão arterial, entre outros (BRASIL, 2003). 

Inalação

A inalação pode ser por partículas sólidas (poeiras), fumaças, névo-
as, vapores, gases, entre outros. Nestes casos, deve-se: isolar a área e 
identificar o tipo de agente que afetou o local. (BRASIL, 2003).

O socorrista não deve realizar a respiração boca-a-boca quando exis-
te a possibilidade de se intoxicar também (BRASIL, 2003). 

Cuidados gerais que se deve considerar nesses casos (BRASIL, 2003):

  Cuidados com a segurança do socorrista, para que este não entre 
em contato com o produto intoxicante;

 Remover a vítima para local arejado;
 Afrouxar as vestes e, caso estejam contaminadas, removê-las;
 Afrouxar as roupas para permitir que a vítima respire melhor;
 Evitar aglomeração de pessoas ao redor da vítima;
 Manter a vítima calma, em repouso e em observação;
 Monitorar os sinais vitais e nível de consciência;
 Proceder à ressuscitação cardiopulmonar, se necessário; 
 Encaminhar a vítima, imediatamente, a um serviço hospitalar.

Contato com a pele

Geralmente os acidentes ocorrem com ácidos e álcalis. A pele ou 
mucosa afetadas devem ser lavadas com água corrente até que sejam 
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retirados os resíduos do produto, sem tentativa de neutralizá-lo quimi-
camente. Remover, também, roupas que podem conter o produto que 
levou ao acidente (BRASIL, 2003).

Cuidados gerais recomendados nesses casos (BRASIL, 2003):

  Cuidados com a segurança do socorrista, para que este não entre 
em contato com o produto intoxicante;

  Lavar, abundantemente, o local afetado com água corrente;
  Remover as roupas da vítima, caso estejam contaminadas;
  Encaminhar a vítima para um banho aspersão completo, incluin-
do o couro cabeludo;

  Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
  Manter a vítima calma e em repouso;
  Encaminhar a vítima para serviço hospitalar, imediatamente.

Contato com olhos 

(BRASIL, 2003):

  Lavar o olho atingido com água corrente durante 15 minutos;
  Cobrir o(s) olho(s) com pano limpo ou gaze, sem fazer pressão;
  Manter a vítima calma e em repouso;
 Encaminhar a vítima para serviço hospitalar, imediatamente.

Ingestão

Os acidentes mais comuns são com alimentos estragados e contami-
nados, produtos de limpeza, medicamentos, plantas venenosas, bebidas 
alcoólicas, inseticidas, ácidos e álcalis. Os sintomas são os mais diversos, 
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como: espirro; tosse; sufocação; queimação; vômito; diarreia; salivação 
excessiva; dor abdominal; edema de mucosas e obstrução das vias aére-
as; entre outros (BRASIL, 2003).

Deve-se confirmar a ingestão da substância, bem como identificá-la. 
A vítima deve ser transportada, imediatamente, ao serviço hospitalar e, 
se possível, deve-se levar uma amostra da planta ou substância tóxica 
ingerida para que seja realizada sua identificação e o melhor tratamento 
possa ser aplicado. A observação da vítima é fundamental, pois alguns 
sintomas podem ser tardios (BRASIL, 2003).

Exemplos de plantas e substâncias venenosas: a maconha, caroço de 
cereja, caroço de pêssego, caroço de damasco, trepadeira venenosa, er-
va-de-passarinho, brotos de batata, diefembácia (comigo-ninguém-pode), 
loureiro, lírio-do-vale, coração-de-maria, cogumelos, entre outros (BRASIL, 
2003).

Cuidados gerais a se seguir em tais situações (BRASIL, 2003):

  Cuidados com a segurança do socorrista, para que este não entre 
em contato com o produto intoxicante;

  Não deixar a vítima sozinha;
  Não provocar vômito;
  Lavar a boca com água corrente;
  Não oferecer líquidos e alimentos;
  Transportar a vítima em posição lateral, de segurança, para evitar 
aspiração de vômito;

  Afrouxar as roupas da vítima para permitir que esta respire melhor;
  Evitar aglomeração de pessoas ao redor da vítima;
  Manter a vítima calma e em repouso;
  Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
  Encaminhar a vítima ao serviço hospitalar, imediatamente.
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Dados importantes para o atendimento hospitalar (BRASIL, 2003): 

	 Nome ou embalagem do produto;
	 Quantidade ingerida;
	 Tempo de ingestão da sustância até o atendimento hospitalar.

Acidente com Aranhas

Cuidados gerais necessários nessas ocorrências:

  Lavar o local da picada com água e sabão;
  Usar compressas mornas, para ajudar no alívio da dor;
  Não colocar qualquer tipo de substâncias no local da picada;
  Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
  Encaminhar a vítima para serviço hospitalar, imediatamente;
  Se possível, levar o animal para identificação (HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN, sd).

Acidente com Lagarta e Lonomia

Cuidados gerais recomendados nessas situações:

  Lavar, imediatamente, a área com água e sabão;
  Não colocar qualquer tipo de substâncias no local da picada;
  Usar compressas com gelo ou água gelada, para auxiliar no alívio 
da dor;

  Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
  Manter a vítima calma e em repouso;
  Encaminhar a vítima para serviço hospitalar, imediatamente;
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  Se possível, levar o animal para identificação (HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN, sd).

Acidente com Escorpião

Cuidados gerais recomendados:

  Lavar o local da picada com água e sabão;
  Usar compressas mornas, para ajudar no alívio da dor;
  Manter a vítima calma e em repouso;
  Encaminhar a vítima para serviço hospitalar;
  Se possível, levar o animal para identificação (HOSPITAL ALBERT 
EINSTEIN, sd).

Acidente com Serpentes

Cuidados gerais necessários em tais ocorrências:

  Lavar o local da picada com água e sabão;
  Manter a vítima hidratada;
  Manter a vítima calma e em repouso;
  Não amarrar ou faça torniquetes ou garrotes no local da picada;
  Não colocar/passar qualquer tipo de substâncias no local da picada;
  Não cortar ou furar o local da picada para fazer ‘sangria’;
  Monitorar os sinais vitais e o nível de consciência;
  Observar sinais de hemorragias;
  Encaminhar a vítima para serviço hospitalar, imediatamente;
  Se possível, levar o animal para que este seja identificado e a 
vítima receba o tratamento especifico (HOSPITAL ALBERT EINS-
TEIN,sd).
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CHOQUE ELéTRICO1

O choque elétrico leva a abalos musculares ocasionados pela pas-
sagem de corrente elétrica. As alterações dependem da intensidade 
elétrica sofrida. Se a corrente for intensa ocorre a morte pela paralisia 
de estruturas do encéfalo, que regulam os movimentos respiratórios e 
cardíacos. Cada segundo de contato com a eletricidade diminui a possi-
bilidade de a pessoa sobreviver (BRASIL, 2003).

Os principais sintomas desse tipo de acidente são: mal estar; an-
gústia; náusea; cãibras musculares; parestesias (dormências); cefaleia; 
vertigem; arritmias; falta de ar; queimaduras; entre outros. As principais 
complicações são a parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras, 
traumatismos (BRASIL, 2003).

Antes de socorrer a vítima deve-se cortar a corrente elétrica (desligar 
a chave geral, puxar o fio da tomada) e afastar a fiação com material 
não condutor de eletricidade (como madeira e pano) (figura 6), depois, 

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a forma-
ção de recursos humanos.
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se necessário, proceder à ressuscitação cardiopulmonar da vítima até a 
chegada do socorro (BRASIL, 2003). 

Se o socorrista sentir formigamento nas pernas quando estiver se 
aproximando da vítima deve parar imediatamente, isso indica que o 
chão está energizado, o correto é se aproximar da vítima apenas com 
calçado de solado de borracha (FALCÃO; BRANDÃO, 2010). 

Após retirar a vítima da situação de risco, o socorrista deve (BRASIL, 
2003):

  manter a vítima deitada;
  aquecer a vítima;
  monitorar sinais vitais e nível de consciência;
  proteger as lesões de queimadura;
  Acionar os serviços de atendimento pré-hospitalar, imediatamen-
te.

Figura 7. Choque elétrico

                   

Fonte: SANTOS, 2003. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/
manualdeprimeirossocorros.pdf>. 
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O desmaio é a perda súbita e temporária da consciência, devido à 
diminuição de sangue e oxigênio no cérebro (BRASIL, 2003).

As principais causas são a hipoglicemia, cansaço excessivo, fome, 
nervosismo intenso, emoções súbitas, susto, acidentes com perda san-
guínea, dor intensa, prolongada permanência em pé, mudança súbita 
de posição, ambientes fechados e quentes, arritmias cardíacas (BRASIL, 
2003).

Os principais sintomas se resumem em fraqueza, suor frio abundan-
te, náuseas, palidez, pulso fraco, pressão arterial baixa, respiração lenta, 
extremidades frias, tontura, escurecimento da visão, perda da consciên-
cia e queda (BRASIL, 2003).

Se a pessoa apenas começou a passar mal, sentá-la em uma cadeira e 
curvá-la para frente, mantendo a cabeça abaixo dos joelhos (Figura 8), pedir 
que ela respire profundamente até que o mal estar passe (BRASIL, 2003).

No caso de inconsciência, recomendam-se os seguintes procedimen-
tos (BRASIL, 2003):

  deitar o indivíduo em decúbito dorsal com os membros inferiores 
elevados (Figura 9); 

  afrouxar as roupas; 
  manter o ambiente arejado; 

  em caso de vômito, lateralizar a vítima para não ocorrer asfixia;
  monitorar os sinais vitais e o nível de consciência.

Se o desmaio passar de dois minutos deve-se acionar o serviço de 
socorro e proceder à ressuscitação cardiopulmonar, se necessário (BRA-
SIL, 2003).
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   Figura 8. Desmaio                 Figura 9. Elevação de Membros inferiores

 

Fonte:<http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manualdeprimeirossocorros.pdf>. 

CONVULSÃO

A convulsão consiste em uma série de contrações dos músculos vo-
luntários, com ou sem perda de consciência. Os movimentos incontrolá-
veis duram, em média, de 2 a 4 minutos (BRASIL, 2003).

As principais causas são a febre muito alta, hipoglicemia, erro no 
metabolismo dos aminoácidos, hipocalcemia, traumatismo na cabeça, 
hemorragia intracraniana, edema cerebral, tumores, intoxicação por ga-
ses, álcool, drogas, insulina e outros, epilepsia e outras doenças do siste-
ma nervoso central (BRASIL, 2003).

Os principais sintomas se resumem em inconsciência, queda desam-
parada, olhar vago/revirar dos olhos, suor, alterações pupilares, lábios 
arroxeados, salivação excessiva, morder língua/boca, corpo rígido e 
contração do rosto, palidez intensa, perda de urinas ou fezes (BRASIL, 
2003).

Cuidados gerais a seguir nessas ocasiões (BRASIL, 2003):
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  Evitar a queda da vítima e o traumatismo da cabeça, acolchoan-
do-a, se possível (Figura 10);

  Afastar qualquer objeto que esteja perto e ofereça perigo;
  Não interferir nos movimentos convulsivos;
  Não tentar segurar o paciente;
  Afrouxar as roupas da vítima;
  Lateralizar o corpo, para evitar asfixia em caso de vômito (Figura 
11);

  Quando cessada a convulsão, manter a vítima deitada até o auto-
controle e plena consciência;

  Monitorar os sinais vitais e nível de consciência;
  Encaminhar a vítima ao serviço hospitalar, imediatamente;

       Figura 10. Convulsão                       Figura 11. Decúbito lateral

 

Fonte: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2104-6.pdf>. 
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EPISTAXE 

O quadro de epistaxe consiste na perda de sangue pelo nariz. Ape-
sar de muitos casos não possuírem causa definida, pode ocorrer por 
rompimento de vasos por traumatismos, por diminuição da pressão at-
mosférica em locais altos, viagem de avião, presença de corpo estranho, 
fratura de base de crânio, altas temperaturas, crise hipertensiva, vias 
nasais ressecadas, entre outros (BRASIL, 2003).

Cuidados gerais aconselhados nessas situações (BRASIL, 2003; FAL-
CÃO; BRANDÃO, 2010):

  Manter a vítima calma e em repouso;
  Afrouxar as roupas na região do tórax e pescoço;
  Sentar a vítima em lugar fresco e arejado;
  Manter a vítima com o tronco inclinado para frente;
  Não inclinar a cabeça da vítima para trás;
  Se não houver suspeita de fratura de nariz, comprimir com os 
dedos as aletas nasais (Figura 12) para que o sangramento seja 
contido;

  Aplicar compressas frias sobre nariz e face;
  Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
  Orientar a vítima para que não assoe o nariz por, pelo menos, 
duas horas;

  Caso o sangramento persistir, encaminhar a vítima para um servi-
ço de emergência, imediatamente;

Na hemorragia nasal por contusões na cabeça não se deve tentar 
interromper o fluxo de sangue, pois isso pode elevar a pressão intracra-
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niana, utilizar um curativo estéril ou limpo na entrada da narina e ativar 
o serviço de emergência (DINIZ; SILVA, 2011). 

Figura 12- Epistaxe

                    Fonte: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2104-6.pdf>. 
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PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) 
E O SUPORTE bÁSICO DE VIDA (SbV)1

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013), a PCR ainda 
é um problema mundial de saúde pública, mesmo com os avanços na 
área da saúde de prevenção e tratamento, ainda ocorrem muitas mortes 
no Brasil devido as PCRs. Tem-se como definição para PCR “a interrupção 
súbita e brusca da circulação sanguínea sistêmica e da respiração” (HOS-
PITAL SÍRIO LIBANÊS, 2013, p. 3).

É importante lembrar-se de que “os sinais clássicos que acompa-
nham a PCR são: a perda da consciência devido à diminuição da circula-
ção cerebral; os pulsos tornam-se ausentes, assim como os movimentos 
respiratórios” (FERREIRA et al, 2013, p. 73).

A parada cardíaca é a perda dos movimentos de bombeamento do co-
ração, levando à inconsciência, à ausência de pulso e, consequentemente, 

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a forma-
ção de recursos humanos.
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à ausência da respiração. As principais causas da parada cardíaca são: infar-
to do miocárdio, choque elétrico, traumas, overdose de drogas, envenena-
mento, afogamento, sufocamento, complicações anestésicas e cirúrgicas, 
sendo que as doenças do sistema circulatório são as mais prevalentes, com 
uma decorrência de 32% de mortes no Brasil (FERREIRA et al, 2013). 

Para a diminuição desse número de mortes, a identificação do in-
divíduo que está em PCR é de extrema importância para o início do 
atendimento à vítima. “O diagnóstico da PCR deve ser feito com a maior 
rapidez possível, e compreende a avaliação de três parâmetros (figura 
12): responsividade; respiração e pulso” (PAZIN-FILHO et al, 2003, p. 
163). Após a identificação de que a vítima está em PCR, devem-se iniciar 
as manobras de reanimação o mais rápido possível.

Conforme Brasil (2003), a ressuscitação cardiorrespiratória (RCR) é um 
conjunto de medidas utilizadas no atendimento à vítima de PCR. Esta 
envolve técnicas adequadas para o suporte das funções respiratórias e cir-
culatórias, o que chamamos de Suporte Básico de Vida (SBV). “O suporte 
básico de vida compreende ventilação e massagem cardíaca e só deve ser 
interrompido em três situações: para se proceder à desfibrilação, para a 
realização da intubação orotraqueal e para a infusão de medicação na câ-
nula orotraqueal” (PAZIN-FILHO et al, 2003, p. 165), procedimentos esses 
que só devem ser realizados por profissionais capacitados para tal. 

Atendimento a parada cardiorrespiratória por leigos

Ao tratar-se de primeiros socorros, é importante considerar que “o trei-
namento de indivíduos leigos pode elevar substancialmente a probabilidade 
de um espectador realizar a RCP e aumentar a sobrevida de uma vítima que 
sofreu parada cardíaca” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013, 
p.10). Porém, muitas vezes, ao se depararem com uma situação de emer-
gência, como uma parada cardiorrespiratória, pessoas que não são treinadas 
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podem ter dificuldades em realizar a abordagem correta à vítima, por isso, 
os Serviços Médicos de Emergência (SME) indicam a realização somente da 
compressão torácica de forma rápida e contínua. Assim, por ser esse um 
procedimento mais fácil de ser realizado, tem mais chances de ser executado.

A seguir, são listados os 6 passos que devem ser realizados em caso 
de socorrer uma vítima em parada cardiorrespiratória, conforme a Socie-
dade Brasileira de Cardiologia (2013): 

1. Confira a segurança do local: Primeiramente, deve-se avaliar a 
segurança do local no qual está ocorrendo a PCR, certificando se ele é 
seguro tanto para a vítima quanto para o socorrista. Portanto, antes de 
qualquer socorro, deve-se fazer a observação do ambiente e, se o mesmo 
não oferecer segurança, torná-lo seguro, podendo-se, assim, prosseguir 
com o atendimento.

2. Avalie a responsividade da vítima: Avaliar a responsividade da 
vítima aos comandos, chamando-a e tocando-a pelos ombros. Se não 
houver resposta, avalie sua respiração, observando se há elevação do 
tórax em menos de 10 segundos. Se a vítima responder e respirar de-
ve-se permanecer ao lado dela, conversando e avaliando a evolução do 
quadro. Se não houver resposta ou houver dificuldades na respiração, 
chamar ajuda, imediatamente.

3. Chame ajuda: Num ambiente extra-hospitalar, ligue para o nú-
mero local de serviço de emergência. Se houver outras pessoas por per-
to, podem ser delegadas tarefas a elas.

A pessoa designada para ligar para o serviço de emergência deve 
conhecer a situação real em que ocorreu o acidente e o que ocasionou 
a PCR, ainda, deve conhecer o local do incidente para informar quais as 
condições em que a vítima se apresenta no momento, além de relatar o 
que está sendo realizado como primeiros socorros.
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4. Cheque o pulso: Checar o pulso carotídeo da vítima por 10 se-
gundos, observando se há batimentos. Esse processo deve ser repetido 
a cada 2 minutos.

5. Inicie as manobras de RCP: Iniciar o auxílio com ciclos de 30 
compressões e duas ventilações, considerando que existe um dispositivo 
de barreira (como máscara), senão, realizar somente as compressões 
torácicas de forma “rápida e forte”. “Compressões torácicas efetivas são 
essenciais para promover o fluxo de sangue, devendo ser realizadas em 
todos pacientes em parada cardíaca” (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CAR-
DIOLOGIA, 2013, p. 5).

O socorrista deve-se posicionar-se corretamente ao lado da vítima, lo-
calizar a parte inferior do externo, posicionar as mãos entrelaçando-as, re-
alizando as compressões de cinco centímetros de profundidade, sendo no 
mínimo 100 compressões por minuto, permitindo o retorno do tórax após 
cada compressão (Figura 13). Se a RCP for realizada por mais de uma pes-
soa, então pode ser feito revezamento entre elas no atendimento.

Figura 13: Posicionamento para realização das compressões torácicas.

Fonte: I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Socieda-
de Brasileira de Cardiologia, 2013.



Primeiros Socorros para o ambiente escolar58

PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA E O SUPORTE bÁSICO DE VIDA 

As manobras de RCP nunca devem ser interrompidas, exceto se a 
vítima se movimentar, durante a fase de análise do desfibrilador, na 
chegada da equipe de resgate, posicionamento de via aérea avançada 
ou exaustão do socorrista (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 
2013, p. 8).

6. Assim que o DEA chegar, ligue-o e siga suas instruções: 
Cabe mencionar que “desfibrilação precoce é o tratamento de escolha 
para vítimas em fibrilação ventricular de curta duração, como vítimas 
que apresentaram colapso súbito em ambiente extra-hospitalar, sendo 
este o principal ritmo de parada cardíaca nesses locais” (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013, p. 8).

O Desfibrilador Externo Automático é um aparelho que, em casos 
nos quais a vítima necessita de choque, irá aplicá-los automaticamente. 
Suas instruções são de fácil manuseio:

Primeiramente devem-se remover as roupas do tórax da ví-
tima e ligar o aparelho. Logo após, deve-se destacar as pás 
e colocá-las sobre o tórax da vítima nas posições corretas. 
O aparelho pede para que não se encoste na  vítima. Se 
o ritmo for desfibrilável, o choque será recomendado pelo 
aparelho e cabe ao socorrista acionar a tecla de choque. Se 
não, o aparelho anuncia que o choque não é recomendável, 
sendo necessárias as manobras cardíacas (FERREIRA et al, 
2013, p. 76).

Ainda de acordo com a American Heart Association (2010), a Res-
suscitação cardiopulmonar e o uso de DEA/DAE por socorristas são reco-
mendados para aumentar as taxas de sobrevivência em PCR súbita fora 
do âmbito hospitalar.
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FRATURAS1

Os ossos têm como função: sustentação do organismo, proteção de 
estruturas vitais, base mecânica para o movimento, armazenamento de 
sais minerais e produção de células sanguíneas. São unidos entre si pelas 
articulações formando, assim, o esqueleto (SOBOTTA, 2001).

Fratura é uma interrupção (quebra) na continuidade do osso, devi-
do a uma carga de estresse maior do que a estrutura pode sustentar. 
Essa ruptura pode ser causada por impacto violento, pancada direta ou 
contração muscular. Quando isso ocorre outras estruturas adjacentes 
tendem a ser atingidas e acabam lesionando nervos, músculos ou outros 
órgãos (BRASIL, 2003). 

As fraturas podem ser classificadas como fechadas ou abertas:

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a forma-
ção de recursos humanos.
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Fechada: 
A fratura fechada ocorre quando não há rompimento da pele, pro-

vocando dor intensa, deformação do local afetado, incapacidade ou li-
mitação de movimento e edema local. Pode, ainda, ocorrer hematoma 
e crepitação (BRASIL, 2003).

Aberta/Exposta: 
Ocorre quando o foco da fratura está em contato com o meio exter-

no, com o osso exteriorizado ou não. Neste caso a pele vai encontrar-se 
lesada. Essa lesão pode decorrer do trauma sofrido, fragmentos de os-
sos e manuseio inadequado da vítima, o que pode levar ao agravamento 
da lesão (CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006). 

Na ocorrência de uma fratura, as seguintes medidas devem ser to-
madas (BRASIL, 2003):

  Controlar eventual hemorragia e cuidar de qualquer ferimento, com 
curativo, antes de proceder à imobilização do membro afetado;

  Imobilizar o membro, procurando deixá-lo na posição que for me-
nos dolorosa para o acidentado, o mais naturalmente possível. É 
importante salientar que imobilizar significa tirar os movimentos 
da articulação acima e abaixo da lesão;

  Usar talas, caso seja necessário, pois essas irão auxiliar na susten-
tação do membro atingido. As talas têm que ser de tamanho sufi-
ciente para ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura;

  Para improvisar uma tala pode-se usar qualquer material rígido ou 
semirrígido como: tábua, madeira, papelão, revista enrolada ou 
jornal grosso dobrado (figura 14);

  O membro atingido deve ser acolchoado com panos limpos, ca-
madas de algodão ou gaze, procurando-se, sempre, localizar os 
pontos de pressão e desconforto;



Primeiros Socorros para o ambiente escolar 61

FRATURAS

  Prender as talas com ataduras ou tiras de pano, apertá-las o su-
ficiente para imobilizar a área, com o devido cuidado para não 
provocar garroteamento;

  Fixar as talas em pelo menos quatro pontos: acima e abaixo das 
articulações e acima e abaixo da fratura;

  Monitorar os sinais vitais e o nível de consciência da vítima;
  Manter a vítima calma e em repouso;
  Providenciar o atendimento especializado o mais rápido possível. 

Figura 14. Ilustração sobre posicionamento correto de tala

       Fonte: BRASIL, 2003, p. 160.

Em caso de fratura exposta, além de seguir as orientações anterio-
res, deve-se colocar gazes esterilizadas ou panos limpos sobre a ferida e, 
a seguir, fixar a gaze ou os panos limpos com uma atadura ou com um 
esparadrapo. No caso de existir um sangramento muito intenso, fazer 
compressão na região fraturada com panos limpos (BRASIL, 2003; COR-
PO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006).

Sob nenhuma justificativa deve-se tentar realinhar o osso fratura-
do, pois a manobra de alinhamento pode agravar os danos, compro-
metendo estruturas adjacentes. Esse procedimento deve ser realizado 
por profissional capacitado e em lugar adequado (BRASIL, 2003). Não 
se deve remover ou transportar o acidentado de fratura, antes de ter 
a parte comprometida imobilizada corretamente. A única exceção a 
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ser feita é para os casos em que o acidentado corre perigo iminente 
de morte. 

ENTORSE

Acontece quando se excede o limite normal de rotação da articu-
lação, devido a movimentos violentos, puxões ou rotações, causando, 
assim, um estiramento ou rotura dos ligamentos que sustentam a arti-
culação, mas não há o deslocamento completo dos ossos da articulação 
(CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006; SANTORO, 2013).

O entorse causa dor de grande intensidade ao redor da articulação, 
levando, desse modo, a uma limitação de movimento do membro atin-
gido. Essa limitação vai depender da intensidade de contração muscular 
ao redor da lesão, o que torna qualquer tentativa de movimento dolo-
roso. Acompanham esses sintomas também o edema e a equimose no 
local (BRASIL, 2003).

Os procedimentos a serem realizados no caso de entorse devem ser:

  Aplicação de compressas frias ou gelo, para combater o inchaço 
e dor. Deixar a compressa de 15 a 20 minutos, tendo o cuidado 
de proteger a pele com um pano; 

  Imobilização do local com talas ou ataduras, na posição que for 
mais cômoda para a vítima;

  Encaminhamento da pessoa ao serviço de saúde

LUXAÇÃO

Nas luxações ocorre o deslocamento parcial do osso para fora da 
sua posição normal na articulação, fazendo com que as superfícies arti-
culares deixem de se tocar de forma permanente. Essa lesão pode trazer 
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danos também aos tecidos moles que o circundam, atingindo vasos san-
guíneos, nervos e capsula articular. 

Esse tipo de trauma ocorre, geralmente, devido a movimentos vio-
lentos e até mesmo uma contração muscular. Os sintomas são dor acen-
tuada, dificuldade em executar movimentos e edema da região afetada 
(CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006; BRASIL, 2003).

Os primeiros socorros limitam-se à aplicação de bolsa de gelo ou 
compressas frias no local afetado e à imobilização da articulação, prepa-
rando a vítima para o transporte ate o serviço especializado (CORPO DE 
BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006; SANTORO, 2013).
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FERIMENTOS1 

São lesões que causam rompimento dos tecidos moles (pele, tecido 
gorduroso, músculos e órgãos internos) que permitem um contato do in-
terior do organismo com o meio externo possibilitando infecção. Essas fe-
ridas podem ser classificadas de várias maneiras pelo tipo do agente cau-
sal, de acordo com o grau de contaminação, pelo tempo de traumatismo, 
pela profundidade das lesões, independente da proporção do trauma. 
Geralmente causa dor e sangramento (CORPO DE BOMBEIROS, 2006).

Para Brasil (2003, p.115):

  Os ferimentos incisos são provocados por objetos cortantes, têm 
bordas regulares e causam sangramentos de variados graus, de-

1 Este trabalho foi realizado com o apoio da CAPES, entidade do Governo brasileiro, voltada para a forma-
ção de recursos humanos.
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vido ao seccionamento dos vasos sanguíneos e danos a tendões, 
músculos e nervos.

  Os ferimentos contusos, chamados de lacerações, são lesões te-
ciduais de bordas irregulares, provocados por objetos rombudos, 
através de trauma fechado sob superfícies ósseas, com o esma-
gamento dos tecidos.

  Os ferimentos perfurantes são lesões causadas por perfurações 
da pele e dos tecidos subjacentes por um objeto.

As seguintes medidas devem ser adotadas no socorro à vítima de 
ferimentos (BRASIL, 2003; CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006). 

No caso de ferimentos superficiais

  Lavar abundantemente a ferida com água limpa; 
  Não esfregar os ferimentos para não piorar a lesão e não remover 
possíveis coágulos existentes; 

  Cobrir o local ferido com gaze estéril ou pano limpo;
  Não usar algodão, pois ele se desmancha e prejudica a cicatriza-
ção; 

  Controlar sangramento, por compressão direta; 
  Fazer uma atadura ou bandagem sobre o ferimento com curati-
vo;

  Aguardar serviço de emergência ou encaminhar a vítima para um 
serviço hospitalar.

Ferimentos profundos e extensos

  Manter a vítima aquecida e em repouso para evitar o estado de 
choque;
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  No caso de trauma abdominal, cobrir o ferimento com um pano 
limpo ou gase estéril e acionar o serviço de emergência;

  Cobrir o local com gaze ou pano limpo e úmido sem apertar;
  Monitorar sinais vitais e nível de consciência.

No caso de trauma tórax

  Deitar a vítima sobre o lado ferido, na posição lateral de seguran-
ça; 

  Aplicar curativo de gaze ou pano limpo na lesão de forma que 
cubra toda a bertura do ferimento para impedir a entrada de ar 
no tórax;

  Fixar, de forma compressiva, o curativo;
  Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
  Manter a vítima aquecida e em repouso;
  Acionar o serviço de emergência.

Trauma de cabeça e face

  Não movimentar a vítima se houver suspeita de trauma na coluna 
ou pescoço; 

  Retirar objetos que possam dificultar a respiração, como prótese 
dentaria comida e dentes quebrados;

  Se houver possibilidade de movimentação da vítima, lateralize o 
corpo para evitar aspiração;

  Cubra a lesão com panos limpos sem apertar;
  Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
  Manter o paciente aquecido e em repouso;
  Acionar o serviço de emergência.
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No caso de haver perde de dentes, esses devem ser recolhidos, e 
conservados em água filtrada ou leite, já que há a possibilidade de im-
plantá-los novamente.

Trauma ocular (corpo estranho/ perfuração):

  Proteger o olho, evitando manipulação exagerada; 
  Não remover objeto penetrante do olho;
  Se o corpo estranho estiver proeminente, usar bandagens para 
apoiá-lo cuidadosamente;

  Mantenha a vítima em decúbito dorsal, o que ajuda a manter as 
estruturas vitais do olho lesado (BRASIL, 2003; CODEPPS, 2007);

  Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
  Manter a vítima em repouso;
  Acionar o serviço de emergência ou encaminhar a um serviço 
hospitalar

AMPUTAÇÃO

É a separação de um membro ou estrutura do restante do corpo. 
Podem ser ocasionados por diferentes tipos de acidentes, sendo os de 
maiores incidências com objetos cortantes, os acidentes de trânsito, a 
violência e o esmagamento (BRASIL, 2003). Conduta a ser realizada em 
casos de amputação (BRASIL, 2003; SANTORO, 2013):

  Manter a parte atingida elevada;
  Pressionar o local com panos limpos até que o sangramento ces-
se e, após isso, manter curativo com pano limpo ou gaze estéril 
sobre o local;

 Manter a vítima aquecida e em repouso;
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 Recolher o membro amputado, envolvendo-o em panos limpos e 
colocá-lo dentro de um saco plástico e, se possível, em um reci-
piente com gelo;

 Monitorar sinais vitais e nível de consciência;
 Acionar, imediatamente, o serviço de emergência.

Considerando as orientações sobre ferimentos, é importante desta-
car que se deve manipular as lesões o menos possível, não tentar retirar 
corpos estranhos, como farpas ou pedaços de vidro ou metal, e não 
aplicar medicamento ou qualquer produto no ferimento (BRASIL, 2003; 
CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ, 2006; CODEPPS, 2007).

bANDAgEM

A bandagem é um recurso bastante utilizado. Ela pode ser improvi-
sado facilmente com qualquer pedaço de pano. O tecido, geralmente, 
é cortando em forma de um triângulo e tem como finalidade fixar cura-
tivos, cobrir as compressas, imobilizar e apoiar seguimentos traumati-
zados e promover hemostasia (BRASIL, 2003). Há diferentes tipos de 
bandagens, como se expõe a seguir:

bandagem de cabeça

  Tampar a lesão com pedaço de pano bem limpo;
  Colocar a bandagem triangular na cabeça do acidentado, de ma-
neira que o vértice do triângulo fique do lado oposto à lesão 
(nuca e testa);

  Trazer as pontas laterais do triângulo por cima do vértice, amar-
rando-as ao redor da cabeça com um nó, mas cuidando para que 
este não fique sobre a lesão (figura 15);
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  Prender, cuidadosamente, as pontas sob a bandagem, onde for 
possível. 

Figura 15. Etapas da bandagem de cabeça

          Fonte: BRASIL (2003, p. 144).

bandagem de braço

 Tampar a lesão com pedaço de pano limpo;
 Colocar a bandagem triangular paralela ao braço, segurando o 
vértice no pulso e colocando uma das pontas no ombro (figura 
16);

 Pegar a ponta livre da bandagem e envolver com ela o braço até 
o ombro, terminando por fazer um nó com a outra ponta. 
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Figura 16: Etapas da bandagem de braço

     Fonte: BRASIL (2003, p.145).

bandagem de mão

  Colocar a mão sobre a bandagem, com a lesão voltada para cima 
e as pontas dos dedos voltadas para o vértice do triangulo (con-
forme figura 17);

  Tampar o ferimento com pedaço de pano bem limpo;
 Puxar o vértice para o pulso;
 Cruzar as outras duas pontas sobre a mão, enrolando-as no pulso 
e dando-lhes um nó (BRASIL, 2003, p.146).

Figura 17. Etapas da bandagem de mão

          Fonte: BRASIL (2003, p.146).
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bandagem de ombro

  Tampar a lesão com um pedaço de pano limpo, quadrado e do-
brado em triângulo (conforme Figura 18); 

  Colocá-lo sobre o ombro, com o vértice para cima, na altura do 
pescoço;

  Envolver as extremidades ao redor do braço e amarrá-las com um 
nó para que a bandagem fique firme;

  Pegar uma tira de pano, de aproximadamente um metro de com-
primento, colocando-a a tiracolo sobre o ombro, de modo que 
se cruze com o vértice duplo da bandagem aberta, e passar as 
pontas por baixo do braço contrário a este ombro;

  Amarrar as pontas da tira, dando-lhes um nó para que a banda-
gem fique firme (BRASIL, 2003, p.148).

Figura 18. Etapas da bandagem de ombros

        Fonte: BRASIL (2003, p, 148). 
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bandagem de tórax

  Colocar o vértice da bandagem sobre o ombro (conforme Figura 19);
  Cruzar as extremidades nas costas e amarrá-las com um nó, dire-
tamente abaixo da ponta do vértice, deixando uma das pontas 
mais compridas;

  Trazer a ponta mais comprida para cima, à altura do ombro e amar-
rá-la com o vértice, terminando com um nó (BRASIL, 2003, p.148).

Figura 19. Etapas da bandagem de tórax

                Fonte: BRASIL (2003, p, 148).

bandagem de pé

 Se o ferimento estiver localizado na parte superior do pé, colocar 
o pé sobre a bandagem, fazendo com que as pontas dos dedos 
apontem para o vértice do triângulo. Se o ferimento estiver na 
parte posterior do pé, o vértice deverá estar voltado para o calca-
nhar (conforme Figura 20); 
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 Cobrir o ferimento com pedaço de pano bem limpo;
 Puxar o vértice até a perna;
 Cruzar as duas extremidades da bandagem sobre o pé e ao redor 
do tornozelo;

 Amarrar as duas pontas e dar um nó completo (BRASIL, 2003, 
p.142).

Figura 20. Etapas da bandagem de pé

              

             FONTE: BRASIL (2003, p. 142).

Na realização do procedimento de bandagem alguns aspectos de-
vem ser considerados: coloque sempre o membro em posição funcional; 
evite contato entre duas superfícies cutâneas para que não haja fricção; 
bandagens devem proporcionar conforto à vítima; ficar atento para não 
comprimir em excesso o membro, pois este pode ficar edemaciado e 
provocar dores intensas (BRASIL, 2003; CORPO DE BOMBEIROS, 2006).
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