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Como verificar se

UMA CRIANÇA

Como verificar se

UMA CRIANÇA

ESTÁ LESIONADA?
Primeiro devemos verificar a responsabilidade
da vítima (criança ou bebê) , para saber se
está consciente ou inconsciente:
Vamos considerar:
Bebê - 0 a 1 ano de idade.
Crianças - a partir de 1 ano até a puberdade
ou com peso menor de 55 kg.
1.VERIFIQUE

A

CENA

DE

SEGURANÇA

E

SINALIZE:
Foto 01. Demonstração de como verificar a
responsabilidade de uma criança - tocar aos ombros e
perguntar como ela está.

Dependendo do lugar que está ou quantidade de
pessoas presentes é necessário sinalizar a cena
e o que ocorreu para evitar mais acidentes e
proteger a vítima.
Por exemplo em ruas ou parques.
2.

VERIFIQUE

A

RESPONSABILIDADE

DA

CRIANÇA OU DO BEBÊ:
Toque no ombro e grite: "Você está bem?"
(Foto 01).
Para um bebê, você pode sacudir o fundo do
pé (Foto 02).
Foto 02. Demonstração de como verificar a
responsabilidade de um bebê sacundindo o fundo do
pé.

Como verificar se

UMA CRIANÇA

ESTÁ LESIONADA?
3. CHAME AJUDA! LIGUE 192:
CRIANÇA INCONSCIENTE:
Se estiver sozinho:
Se você presenciou a cena que a criança ou bebê se tornou inconsciente:
Deve primeiro ativar ajuda - ligar para o Serviço Médico de Emergência sem sair
do lado da vítima, para só depois iniciar os primeiros socorros como a
Reanimação Cardiopulmonar (RCP).
Se a inconsciência da vítima não tiver sido presenciada:
Deve-se primeiro aplicar dois minutos de RCP para só depois pedir ajuda.
Se estiver com mais pessoas:
Se não houver resposta, a criança ou o bebê estiver inconsciente, peça para que
alguém LIGUE 192 – SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ou o
número de emergência local e informe a situação atual da vítima.
CRIANÇA CONSCIENTE:
Se a criança ou o bebê responder, LIGUE 192 ou o número de emergência local
para qualquer condições de risco de vida e obtenha o consentimento para prestar
os cuidados.
Verifique a criança de cabeça aos pés e faça perguntas para descobrir o que
aconteceu.
DICAS:
• Quando possível use luvas descartáveis e outros equipamentos de proteção
individual sempre que prestar cuidados.
• Obtenha o consentimento dos pais ou responsável, se houver.

Criança INCONSCIENTE

PASSO 1

RCP - REANIMAÇÃO
CARDIOPULMONAR

Se a vítima não respondeu ao estímulo e está
SEM RESPIRAÇÃO - deve-se iniciar a RCP Reanimação Cardiopulmonar:
1.FAZER COMPRESSÕES TORÁCICAS:
Empurre com força e rapidamente no meio
do peito.
Empurre

rápido,

em

um

ritmo

de

100

compressões por minuto.

Criança:
Empurre cerca de 5 cm de profundidade.
Pode ser feito apenas com uma das mãos, ou
uma
Foto 03. Demonstração de como realizar compressões
torácicas em uma criança, o socorrista ajoelhado ao lado da
vitima, apoia uma mão sobre a outra entre os mamilos, afastas
os dedos das costelas e mantém os braços esticados.

mão

sobre

a

outra

com

menor

intensidade (Foto 03).

Bebê:

Empurre cerca de 4 cm de profundidade.
Deve ser feito apenas com os dedos
indicador e médio (Foto 04).
DICA: A criança ou o bebê deve estar
sobre uma superfície plana e firme.

Foto 04. Demonstração de como realizar compressões torácicas em um
bebê, o socorrista vai utilizar as polpas digitais dos dedos indicador e médio
colocando-os entre os mamilos bebê para comprimir o tórax.

Criança INCONSCIENTE

PASSO 2

VENTILAÇÃO
2. Próximo Passo DAR 2 RESPIRAÇÕES:
Incline

a

cabeça

para

trás

e

levante o queixo.
Criança:
Feche bem o nariz e faça um
selar sobre a boca da criança
(Foto 05).

Foto 05. Demonstração de como realizar a ventilação em uma criança,
socorris fecha o nariz e faz um selar sobre a boca da vítima.

Bebê:
Faça o selo completo sobre a boca e
o nariz da bebê (Fotos 06 e 07).
Foto 06. Demonstração do socorrista inclinando a cabeça do bebê
para trás e levantando o queixo.

Sopre por aproximadamente 1
segundo fazendo o peito subir
claramente.
Faça essas 2 respirações de resgate,
uma seguida da outra.
Foto 07. Demonstração da ventilação em um bebê, o socorrista faz um
selo completo sobre a boca e o nariz da vítima.

TÉCNICAS DA
REANIMAÇÃO

Criança:

Com a criança deitada de costas em uma superfície dura e plana, ajoelhe-se ao lado dela.
Se o peito estiver coberto, descubra-o.
Localize no peito da criança (entre os mamilos), um osso largo (esterno) que une as
costelas. Escorregue os dedos (em direção ao estômago) até achar o final desse osso.
Localizada essa ponta final do osso, meça dois dedos de largura, acima dele e,
imediatamente acima desta medida, coloque a outra mão, apoiando somente a região
inferior da palma da mão (junção com o punho).
Afaste os dedos da mão das costelas da criança para evitar fraturas.
Mantenha o braço esticado e faça pressão sobre o tórax da criança por 30 vezes
(proporção 30:2 - compressões: ventilação) se você estiver sozinho ou 15 vezes
(proporção 15:2 - compressões: ventilação) se tiver alguém responsável por ventilar o
paciente.
Ventile 2 vezes utilizando ventilação boca a boca, pinçando as narinas. Reinicie o
procedimento.
Continue fazendo as compressões e ventilando o paciente até o socorro (SAMU) chegar.
Essa técnica de reanimação cardiorrespiratória é igual para adultos.

TÉCNICAS DA
REANIMAÇÃO

Bebê:

Coloque o bebê deitado de costas em uma superfície dura e plana.
Se o peito estiver coberto, descubra-o.
Localize os mamilos do bebê e coloque os dedos do indicador e médio ao nível da linha
que os une, utilizando a polpa dos dedos para comprimir o tórax.
Faça pressão sobre o tórax do bebê por 30 vezes (proporção 30:2 - compressões:
ventilação) se você estiver sozinho ou 15 vezes (proporção 15:2 - compressões:
ventilação) se tiver alguém responsável por ventilar o paciente.
Alivie a pressão totalmente, sem perder o contato dos dedos com o peito da criança.
Ventile 2 vezes.
Reinicie a compressão torácica.
Continue fazendo as compressões e ventilando o paciente até o socorro (SAMU) chegar.

3. NÃO PARE!!

Continue os ciclos de RCP. Não pare a RCP.
Exceto em uma destas situações:
1. Você encontra um sinal óbvio de vida, como respirar.
2. Um DEA (Desfibrilador Externo Automático) está pronto para uso.
3. Outro atendedor treinado ou técnico de emergência médica assumir.
4. Você está exausto demais para continuar.
5. A cena se torna insegura.
DICA: Se a qualquer momento você notar um sinal óbvio de vida, pare RCP e
comece a monitorar a respiração e quaisquer outras alterações nas condições
da vítima.

PRÓXIMOS PASSOS:
1.Se um DEA (Desfibrilador Externo Automático) se tornar disponível - Vá para o
DEA.
2.Se a ventilação não levantar o peito – Realizar PRIMEIROS SOCORROS em
ASFIXIA INCONSCIENTE.

Quando e como deve-se usar o DEA?

DEA -

DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO

Sempre que disponível o DEA, pode ser utilizado em uma parada
cardiorrespiratória por qualquer pessoa que saiba como manuseá-lo.
Onde encontrar o DEA?
Locais com aglomeração ou circulação de pessoas igual ou superior a 2.000
por dia, como: aeroportos, ferroviárias, rodoviárias, portos, estádios,
ginásios esportivos, hotéis, templos.
Eventos específicos com público superior a 2.000 pessoas.
Transportes com capacidade superior a 100 passageiros, como: metrô,
trens, aeronaves e embarcações.
Claramente, ambulâncias e viaturas de resgate, de bombeiros e policiais,
também devem contar com o equipamento.

Preparações especiais:
O desfibrilador não pode ser colado sobre implantes de marca-passo e
medicamentos adesivos, uma vez que pode haver interferência na corrente
elétrica. Acessórios de metal como jóias, pulseiras médicas e sutiãs com aro de
metal devem ser removidos da vítima.

Quando e como deve-se usar o DEA?

DEA -

DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO

O uso do desfibrilador acontece segundo os quatro passos seguintes:
1. Ligue o aparelho:
Ligue o DEA e escute atentamente às
instruções sobre como proceder (Foto 08).

Foto 08. Demonstração de como ligar o desfibrilador externo
automático (DEA).

2. Posicione os eletrodos:
Normalmente, os eletrodos dos DEAs são adesivos em coxim. O coxim direito deve ser
posicionado embaixo da clavícula (ombro) da vítima, enquanto o esquerdo deve ser aderido
abaixo do mamilo esquerdo (Foto 09).
DICA: Quando disponível, use configurações ou almofadas pediátricas ao cuidar de crianças e
bebês. Se o equipamento pediátrico não estiver disponível, os socorristas podem usar DEAs
configurados para adultos.
No caso da vítima ser um bebê, as pás podem ser colocados uma anteriormente no tórax e
uma posterior nas costas (Foto 10).

Foto 09. Demonstração de como posicionar os eletrodos em uma
criança, o direito embaixo do ombro e o esquerdo abaixo do mamilo
esquerdo.

Foto 10. Demonstração de como posicionar os eletrodos em um
bebê, colocando uma almofada anteriormente no tórax e a outra
na região posrteiro, nas costas.

Quando e como deve-se usar o DEA?

DEA -

DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO

3. Aguarde o aparelho analisar a condição do
paciente:
Depois de posicionar os coxins no paciente, instale
o cabo do aparelho na luz indicativa. A partir daí, o
DEA irá fazer uma análise do seu ritmo cardíaco.
(Foto 11).
É o resultado dessa análise que determinará se é
necessário aplicar o choque ou não. Quando a
análise aponta para a não realização do choque,
deve-se prosseguir com a massagem e aguardar a
chegada da emergência.

Foto 11. Após posicionar os coxins, deve se ligar o cabo na
luz indicativa demonstrada pelo DEA.

4. Dê o choque:
Se a análise do desfibrilador apontar que é preciso efetuar o choque no paciente, veja primeiro
se não tem ninguém muito perto ou em contato com o DEA ou com a vítima - inclusive quem
está socorrendo, peça para que todos se afastem. (Foto 12).
Assim, pressione o botão de choque. (Foto 13).
Se o ritmo não for chocável - continuar as compressões torácicas.
É importante ressaltar que o aparelho dá uma descarga elétrica por vez. Em um período de
dois minutos, é feita uma nova avaliação do ritmo cardíaco do indivíduo, apontando o próximo
passo a ser seguido.
O desfibrilador não deve ser removido após o procedimento. Aguarde o atendimento médico.

Foto 12. Se o ritmo analisado pelo DEA for chocável, todos devem
se afastar do desfibrilador, incluindo o socorrista.

Foto 13. Em ritmo chocável, pressionar o botão choque no
desfibrilador e aguardar as próximas instruções.

Como proceder em casos de asfixia?

ASFIXIA

O QUE PODE E NÃO PODE FAZER

A asfixia é uma complicação respiratória, que leva a falta de oxigênio no organismo,
causada pela obstrução das vias aéreas, podendo ser por engasgo ou por corpo
estranho.
Dependendo da gravidade da asfixia, seus sintomas podem ir desde um leve estado
de agitação, palidez, midríase (dilatação da pupila), respiração ruidosa e tosse, até
um estado de inconsciência com parada respiratória e cianose da face e
extremidades.
Bebês requerem atenção especial, devido não expressarem sinais específicos,
assim choro e irritabilidade podem ser casos de asfixia.
Caso evolua para parada respiratória, tomar os primeiros cuidados com RCP.

O QUE NÃO FAZER:

O QUE FAZER:
Abra a boca da criança e caso o corpo estranho seja visível tente extrair com seu
dedo indicador em formato de gancho, ou algum objeto que facilite puxar o corpo
estranho sem empurrá-lo. Mas sempre com muito cuidado para não empurrar.

Manobra de Heimlich

Caso não seja possível retirar o corpo
estranho, deve-se realizar a manobra de
Heimlich:
Crianças:
Foto 14. Demonstração de como segurar a criança pela
cintura e dobra-lá para frente, assim aplicar 5 golpes nas
costas com a parte inferior da mão,

1. Dê 5 golpes por trás: dobre a criança para a frente
e a segure pela cintura, dê 5 golpes nas costas entre
os ombros com a parte inferior da mão (Foto 14).
2. Posicione-se atrás da criança de joelhos, pois, é
preciso ficar na mesma altura (Foto 15).
3. Abrace o tronco da criança envolvendo-o com os
dois braços.
4. Feche uma das mãos e coloque a parte onde está
o polegar) na “boca do estômago”, que fica logo
acima do umbigo.

Foto 15. Demontração da posição para realizar a
manobra de Heimlich, socorrista de joelhos atrás da
criança, abrançando-a pelo tronco..

5. Segure o punho com a outra mão e realize cinco
compressões rápidas apertando para dentro e para
cima (Foto 16).
6. Após realizar a manobra ao menos duas vezes e
perceber que o objeto não saiu, ou que a criança
apresenta-se pálida, com lábios arroxeados, acione a
emergência (SAMU 192).
Continue a manobra até a chegada do socorro ou até
que a criança esteja inconsciente.

Foto 16. Manobra de Heimlich - uma mão fechada onde
está a região do polegar deve ser colocada na região do
estômago da vítima e a outra mao deve segurar o punho e
realizar as compressões.

Manobra de Heimlich

Caso não seja possível retirar o corpo
estranho, deve-se realizar a manobra de
Heimlich:
Bebês:
Foto 16. Demonstração de como segurar o bebê de
bruços e o rosto voltado para baixo, estando a cabeça
mais baia que o tórax. O socorrista deve sustentar a
cabça com o seu antebraço.

1. Segure o bebê de bruços com o rosto voltado para
baixo e com a cabeça mais baixa que o tórax e
sustente a cabeça com seu antebraço (Foto 16).
2. Aplique cinco golpes energéticos no meio das
costas - usando o punho da mão com os dedos
estendidos (Foto 17).
3. Vire o bebê (de barriga para cima) firmemente
apoiando sua cabeça e a mantendo mais baixa que o
corpo.

Foto 17. Demonstração de como aplicar os goles nas
costas do bebê usando o punho da mão com os dedos
estendidos.

4. Se o objeto permanecer, aplique cinco
compressões rápidas no tórax - utilize 2 dedos para
aplicar as compressões no meio do tórax, entre a
linha dos mamilos (Foto 18).
5. Se esse procedimento não expulsou o objeto,
peça ajuda e acione o serviço de emergência (SAMU
192).
Repita os procedimentos acima até a chegada do
serviço de emergência.

Foto 18. Demonstração de como aplicar as compressões
torácias no bebê, mantendo-o com a cabeça mais baixa
que o corpo e utilizadno apenas os dedos médido e
indicador.

AFOGAMENTO

COMO PREVENIR E O QUE NÃO SE DEVER
FAZER

É válido ressaltar que a criança pode se afogar até em cinco centímetros de água,
devido a isso, deve-se ter muita atenção quando estiver perto de um balde, tanque,
banheira, rio, piscina ou água da praia.
Assim é necessário que a criança seja resgatada rapidamente, pois poderá ser
asfixiada.

COMO PREVENIR AFOGAMENTOS:

Importante: Tenha sempre um telefone perto a área de lazer e o número de
emergência (192).
O QUE NÃO FAZER EM CASO DE AFOGAMENTO:

AFOGAMENTO

O QUE FAZER EM CASOS DE AFOGAMENTO

CRIANÇA CONSCIENTE:
1. Resgate a criança, se possível sem entrar na água;
2. Veja se a criança está respirando;
3. Caso ela esteja respirando, coloque-a de lado para expelir ir a água que bebeu.

CRIANÇA INCONSCIENTE:
1. Primeiro, acione os serviços especializados de resgate: SAMU (192) e Bombeiros
(190), passando toda a informação pertinente (endereço e situação da vitima).
2. Depois, coloque a vítima de costa apoiada no chão. E em seguida, posicione a
cabeça da vitima alinhada ao corpo, inclinando levemente para trás, com o queixo
virado para cima (Foto 19).
3. Verifique se há objetos estranhos dentro da boca da vitima, se tiver procure
remover com cuidado (foto 20).

Foto 19. Demonstração de como posicionar a vítima de
afogamento, deitada de costas no chão, inclinando levemente a
cabeça e com queixo para cima.

Foto 20. Demonstração de como verificar se há objetos estranhos
na cavidade bucal, abre-se a boca da vítima e observe se há algo
obstruindo a passagem de ar.

Próximos passos:

AFOGAMENTO
INCONSCIENTE

4. Puxe a mandíbula para frente
para facilitar a passagem de ar e
tampe o nariz da vitima com a outra
mão (Fotos 21 e 22).
Foto 21. Demonstração de como puxar a mandíbula da
vítima para frente.

5.

O

socorrista

ventilação

-

deve

realizar

inspirar

o

a
ar

profundamente e segurar o ar nos
seus pulmões.
6.
Foto 22. Demonstração após puxar a mandíbula, tampar
o nariz da vítima, preparando-a para a ventilação.

Coloque

os

seus

lábios

de

encontro à boca da vitima, soprando
logo

em

seguida,

de

modo

a

empurrar o ar para os pulmões da
vitima (Foto 23).

Foto 23. Demonstração do socorrista realizando a
ventilação, uma mão tampando o nariz e fazendo um selo
com a própria boca sobre a boca da criança, em seguida
sopra o ar.

Próximos passos:

AFOGAMENTO
INCONSCIENTE
7. Realize este procedimento de forma alternada com a compressão
torácica (manobras de RCP) (Fotos 24 e 25).
8. Acompanhe o pulso e a coloração da vitima.
Se a vitima não apresentar o movimento torácico é porque o ar não está
chegando aos seus pulmões, e a inspiração do ar não esta sendo
aplicada de forma correta.
Corrigir e continuar as manobras até a vítima se tornar responsiva ou
chegar o serviço de emergência.

Foto 24. Socorrista demonstando a ventilação.

Foto 25. Socorrista demonstrando a compressão torácica.

CONVULSÕES

O QUE NÃO FAZER E QUANDO PEDIR AJUDA

A convulsão é um distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular
involuntária da musculatura, que provoca movimentos desordenados. Acontecem
distúrbios no qual descargas elétricas anormais no cérebro fazem com que os
músculos se contraiam e relaxem rapidamente de maneira desordenada. Muitas
vezes, o indivíduo perde a consciência durante o processo.

O QUE NÃO FAZER:

QUANDO CHAMAR AJUDA;
Como trata-se de crianças, deve-se chamar ajuda imediatamente (SAMU - 192).
Caso haja febre alta, dê um banho morno de imersão, por mais ou menos dez
minutos. Deite a criança envolta na toalha e espere o serviço de emergência.

CONVULSÕES

PRIMEIROS SOCORROS

·

O QUE FAZER NO MOMENTO DA CONVULSÃO:
1. Ajude a criança a se deitar, para impedir que ela caia abruptamente.
2. Afrouxe as roupas da vítima, principalmente ao redor do pescoço, abrindo
gravatas, colarinhos, cintos, removendo colares, cachecóis, entre outros acessórios;
3. Deite o paciente de lado para evitar que a língua caia para trás, impedindo a
respiração, ou que ele se afogue no próprio vômito, se for o caso;
4. Busque colocar uma proteção entre os dentes do paciente, como um pedaço de
pano enrolado, tomando o cuidado para não se machucar. Evite objetos “duros”
como colheres, que podem atrapalhar mais do que ajudar;
5. Apoie a vítima em vários travesseiros ou objetos macios, a fim de evitar que ela
role para o lado e se fira com algum objeto por perto;
6. Remova qualquer objeto perigoso que esteja nas proximidades da criança, isso
inclui brinquedos, utensílios de papelaria, qualquer objeto sólido e duro;
7. Espere até que o paciente recupere a respiração e a consciência;
8. Busque anotar dados como quando a convulsão começou, o que ocorreu antes
da convulsão e o tempo de duração do ataque, para repassar ao o serviço de
emergência.
·

ENVENAMENTO

PREVENÇÃO E SINAIS DE ENVENENAMENTO

As crianças são mais sensíveis ao envenenamento do que os adultos, por isso é
importante estar atento aos sinais e prevenir os acidentes domésticos, pois os
perigos para elas é muito maior.
PREVENÇÃO: Guardar inseticidas, remédios, produtos de limpeza e outros
produtos tóxicos dentro de armários trancados.

ATENÇÃO – Sinais para suspeitar de envenenamento:

Devido a alta gravidade dos acidentes por envenenamento em crianças, caso haja
suspeita, chamar o serviço de emergência (SAMU – 192) imediatamente.

ENVENAMENTO

PRIMEIROS SOCORROS

O envenenamento pode ocorrer quando a criança:
Respira alguma substância tóxica – fumaça, vapor de gasolina, gás de cozinha.
Tem contato direto com produtos químicos ou quando encosta a pele em
alguma planta venenosa.
Engole acidentalmente alguma substância tóxica – alimentos estragados,
produtos de limpeza, inseticidas ou remédios.
É picada por insetos ou animais peçonhentos (venenos) - chamar serviço de
emergência ou procurar centro hospitalar com urgência.

ENVENENAMENTO POR INALAÇÃO:
Pode ocorrer em ambientes com pouca circulação de ar, incêndios, vazamentos de
gás.

O que fazer:
1. Remova a vítima para um local arejado.
2. Observe a respiração e pulsação da vítima.
3. Se não tiver respirando – realizar ventilações para restabelecer a respiração
dela;
4. Não sentir pulso – parada cardíaca, iniciar as compressões cardíacas (RCP);
5. Previna o estado de choque – mantenha a criança aquecida
pernas.

e eleve suas

ENVENAMENTO

PRIMEIROS SOCORROS

ENVENENAMENTO POR CONTATO DA PELE:
O que fazer:
1. Lave a área atingida com água corrente limpa e fria por aproximadamente 15
minutos - tenha o cuidado para que o jato de água não seja muito forte (Foto 26).
2. Se o ambiente tiver poeira ou moscas, faça um curativo frouxo com gaze ou
pano limpo (Foto 27).
O socorrista ao auxiliar a vítima deve tomar cuidado para não se contaminar também.

Foto 26. Lavando a área atingida.com água corrrente.

Foto 27. Utilizando gazes para fazer o curativo.

ENVENENAMENTO POR INGESTÃO
DE ALIMENTOS:
Quando uma criança ingere substâncias tóxicas, geralmente apresenta os
seguintes sintomas: náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, salivação, muito
suor e extremidades frias.

ENVENAMENTO

PRIMEIROS SOCORROS

ENVENENAMENTO POR INGESTÃO
DE ALIMENTOS:
O que fazer:
1. Tente descobrir o que a criança ingeriu, os primeiros socorros irão depender
desta informação;
2. Se a vítima tiver ingerido alimento estragado, medicamento em excesso,
inseticida ou alguma planta venenosa:
Induza a vítima ao vômito: ofereça a ela água morna ou passe o dedo indicador
sobre sua língua.
Atenção - a criança precisa estar consciente para agir desta forma.
3. Se a vítima tiver ingerido querosene, gasolina ou algum ácido:
NÃO faça ela vomitar, isso pode agravar ainda mais o seu estado;
Dê a ela água ou leite.
4. Coloque a vítima deitada, observe sua respiração – se necessário aplique a
técnica de ventilação.
5.Previna o choque – aqueça a criança e eleve suas pernas.

Em todos os casos de envenenamento infantil é necessário chamar ajuda e realizar os
primeiros socorros enquanto aguarda o serviço especializado.

QUEIMADURAS

CLASSIFICAÇÃO

QUEIMADURAS DE 1º GRAU:
São queimaduras superficiais, envolvem só a
epiderme, a camada mais superficial da pele. Os
sintomas englobam intensa dor e vermelhidão
local, com palidez na pele quando se pressionada.
O ferimento é seco e não produz bolhas.
Normalmente melhoram de 3 a 6 dias, e é possível
que descame.

QUEIMADURAS DE 2º GRAU:
Há comprometimento da epiderme e parcialmente da
derme. Os sintomas englobam dor, vermelhidão,
inchaço, bolhas ou úlceras. Sua cicatrização é mais
lenta, entre 2 a 4 semanas. Pode deixar mancha mais
clara, nas queimaduras superficiais, ou cicatriz, nas
profundas.

QUEIMADURAS DE 3º GRAU:
São profunda, acometem toda a derme e atingem
tecidos subcutâneos, com destruição de nervos,
folículos pilosos, glândulas e capilares, podendo
até mesmo atingir músculos e estruturas ósseas.
São lesões esbranquiçadas, secas, e deformantes,
que não curam sem apoio cirúrgico, precisando
assim, de enxertos de pele.

Queimaduras
COMO AGIR:
O QUE NÃO FAZER:

O QUE FAZER:
A maioria das queimaduras podem ser tratadas em casa, mas é aconselhado ir ao hospital
ou chamar serviço de emergência quando:
A queimadura é maior que o palmo da mão;
Surgem muitas bolhas ou é uma queimadura de terceiro grau, que afeta as camadas
mais profundas da pele;
Acontecer em regiões sensíveis como genitais, rosto, mãos ou pés, também se deve
pedir ajuda.
Quando a pessoa estiver com as roupas queimando, pegue uma toalha, um cobertor
grosso ou mesmo um casaco, e abafe o fogo.
Uma criança pode entrar em pânico, começar a correr, aumentando as chamas.
Procure acalmá-la, coloque-a no chão e chame imediatamente o serviço de emergência
(SAMU - 192).

QUEIMADURAS

PRIMEIROS SOCORROS

Queimaduras de primeiro grau:
1. Deixar a queimadura de baixo da água fria por 15 minutos.
2. Deixar uma compressa limpa e úmida no ferimento durante 24h.
3. Passar pomada cicatrizante- exemplo: nebacetino.
Nunca colocar produtos como óleo, manteiga ou pasta dente em cima da
queimadura.

Queimaduras de segundo grau:
1. Coloque a queimadura de baixo de água corrente fria por 15 minutos.
2. Lave cuidadosamente com água fria e sabão neutro, sem esfregar.
3. Cubra o ferimento com uma gaze molhada, e coloque um curativo durante as
primeiras 48 horas, trocando se necessário.
4. Não fure as bolhas e não aplique produtos no local, para evitar infecção.
5. Procure ajuda médica se a bolha for muito grande.

Queimaduras de terceiro grau:
Chame imediatamente socorro, ligando para o 192 ou leve a pessoa para o hospital
com urgência.
1. Irrigue a queimadura com soro fisiológico, ou na sua falta, água da torneira, por
10 minutos;
2. Coloque gaze esterilizada umedecida em soro fisiológico ou um pano limpo e
úmido sobre a região afetada, até chegar ajuda médica;
3. Caso a queimadura seja muito grande, pode enrolar um lençol limpo umedecido
em soro fisiológico e que não solte pelos.

SANGRAMENTOS

SANGRAMENTOS NASAIS

Um sangramento nasal é quando o sangue flui de
uma ou ambas as narinas. É normalmente
causada por pequenos vasos sanguíneos dentro
das narinas sendo rompidos. Causas comuns de
hemorragias nasais incluem um golpe no nariz,
espirros, palpação ou assoar o nariz, e pressão
alta.
O QUE FAZER:
Se alguém está tendo um nariz sangrando, sua
prioridade é controlar o sangramento e manter as
vias aéreas abertas:

Foto 28. Demonstração da forma INCORRETA inclinar a cabeça para trás.

1.Faça com que a criança se sente (não deite),
pois manter o nariz acima do coração reduzirá o
sangramento.
2. Faça com que a vítima se incline para a frente
(não para trás) para garantir que o sangue seja
drenado pelo nariz, em vez de descer pela
garganta, o que poderia bloquear as vias aéreas
(Foto 28 e 29).
3. Peça para respirar pela boca e apertar a parte
macia do nariz, fazendo uma breve pausa a cada
dez minutos, até que o sangramento pare.

Foto 29. Demonstração da forma CORRETA inclinar a cabeça para frente.

4. Incentive a NÃO falar, engolir, tossir, cuspir ou
cheirar, pois isso pode romper coágulos
sanguíneos que podem ter começado a se formar
no nariz.

SANGRAMENTOS

FERIDAS DE PELE

Quando a criança sofrer um acidente que cause ferida de pele certifique se sua
vacinação contra o tétano está em dia. Qualquer ferida aberta pode necessitar de
um reforço antitetânico mesmo quando a criança está atualmente imunizada.

Contusões:
Aplique compressas frias.
Ligue para o serviço de emergência se a criança tiver uma lesão por
esmagamento, grandes hematomas, dor contínua ou inchaço.

Cortes:
Lavar pequenos cortes com água até limpar.
Use compressão direta com um pano limpo para parar o sangramento e
mantenha-o no lugar por 1 a 2 minutos.
Se o corte não for profundo, aplique uma pomada antibiótica e depois cubra o
corte com uma bandagem limpa.
Procure atendimento de emergência para cortes grandes ou profundos, ou se a
ferida estiver aberta.

Arranhões:
Enxágue com água da torneira limpa e corrente por pelo menos 5 minutos para
remover sujeira e germes;
Não use detergentes, álcool ou peróxido;
Aplique uma pomada antibiótica e uma bandagem que não se prenda à ferida.

SANGRAMENTOS

FERIDAS DE PELE

Lascas:
Remova pequenas lascas com pinças.
Depois lave até limpar.
Se você não puder remover a lasca completamente, procure ajuda médica.

Ferimentos por punção:
Não remova objetos grandes (como faca ou palito) de uma ferida.
Procure um serviço de emergência, tais objetos devem ser removidos por um
médico.
A criança pode precisar de um reforço de tétano.

Sangramento:
Faça compressão com gaze sobre a área do sangramento por 1 a 2 minutos (Foto
30).
Se ainda estiver sangrando, adicione mais gaze e aplique pressão por mais 5
minutos.
Você também pode enrolar firmemente uma faixa elástica ou uma atadura sobre
uma gaze e aplicar pressão (Foto 31).
Se o sangramento persistir, peça ajuda ligue para 192.

Foto 30. Demonstração de compressão com a gaze sobre a área de Foto 31. Demonstração de como enrolar uma atadura sobre uma gaze
no local de sangramento para aplicar uma maior pressão.
sangramento.

FRATURAS

COMO RECONHECER E O QUE NÃO
FAZER

O trauma necessário para provocar uma fratura nem sempre é violento. Um
tropeço seguido de queda ao chão pode ser suficiente, assim a maioria das
fraturas está relacionada a quedas no ambiente doméstico.
Caso testemunhem o acidente, os pais ou responsáveis devem relatar ao médico a
situação e a forma como a criança caiu ou foi atingida. Do mesmo modo, informar
a circunstância em que a criança mais sente dor pode contribuir para o
diagnóstico: observe se ela grita ou chora ao trocar de fralda ou ao ter seu braço
pressionado, por exemplo.
Principais sinais de fratura:
Dor imediata produzida pelo trauma, a qual se acentua com o movimento ou
com a compressão da região afetada - a criança evita movimentar o membro
fraturado;
Quando a fratura ocorre nos membros inferiores, a criança evita apoiá-los no
chão ou manca;
Em alguns casos, há deformidade aparente após o trauma;
O inchaço (edema) é comum, mas não fundamental.

SUSPEITA DE FRATURA - O QUE NÃO FAZER:

FRATURAS

PRIMEIROS SOCORROS

SUSPEITA DE FRATURA - O QUE FAZER:
1. Providenciar atendimento especializado o mais rápido possível, chame 192 SAMU ou procure um atendimento de emergência.
2. Procurar lesões mais graves com ferimento e sangramentos através da
observação do estado geral da vítima
3. Tentar acalmar a vítima.
4. Antes de realizar a imobilização do membro afetado, se houver ferimento,
limpe-o com água corrente ou soro fisiológico e cubra-o com material limpo ou
estéril até a ida ao serviço de emergência.
5. Caso haja sangramento abundante, faça uma compressão moderada na ferida
para estancar o sangue;
6. Imobilizar o membro afetado, o que significa tirar os movimentos acima e
abaixo da lesão, procurando colocá-lo na posição que for menos dolorosa para a
vítima, fazendo-o da maneira mais natural possível;
7. Procurar realizar todos os procedimentos da maneira mais cuidadosa possível,
pois o menor erro pode gerar sequelas irreversíveis.
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