Primeiros

RiscosmaisComuns

Socorros
manual do aluno

COMO AGIR
EM UMA
SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA:

1

Avalie o local, verificando se
permanece seguro para dar
continuidade à abordagem.

2

Identifique o tipo de
acidente e suas causas.

3

Avalie o Estado Geral da vítima.

parada cardiorrespiratória
Sintomas:

• Inconsciência;
• Ausência de pulsação (femoral/
carotídeo e radial);
• Extremidades arroxeadas;
• Ausência de respiração.

Como agir:

• Abra as vias aéreas (nariz e boca)
e certifique de que a vítima está
respirando;
• Verifique os batimentos cardíacos;
• Fazer massagem cardíaca;
• Fazer respiração boca a
máscara(em caso de improvisação, utilizar o ambú ou a
técnica da sacola plástica)

!

LEMBRE-SE DE
GARANTIR A
SUA SEGURANÇA
ANTES DE AUXILIAR
OUTRAS PESSOAS

• Está respirando?
• Responde a chamados?
• Está pálido(a)?
• Está com a pele fria?
• Está suando?
• Apresenta boca e
unha arroxeadas?

Picadas de Animais peçonhentos
Sintomas:

• Pequeno inchaço acompanhado de dor ou coceira.
É possível desenvolver febre, dor de cabeça,
enjôo e até vômitos.

Como agir:

• Lavar a área da picada com água e sabão
e colocar um pouco de gelo;
• Encaminhar a vítima ao serviço de saúde;
• Identificar o animal peçonhento.

Prevenção:

• Verificar periodicamente cantos de casa e atrás dos móveis;
• Manter o quintal limpo, sem entulhos.

sangramento nasal

Ação:

• Em casos de parada cardiorrespiratória, ligar para o SAMU (192).

Sintomas:

• Saída de sangue pelo nariz, às vezes
abundante e persistente. Se a hemorragia é intensa o sangue pode sair
também pela boca.

Engasgo
Sintomas:

• Falta de ar ou dificuldade para respirar,
• Pele azulada ou arroxeada (sob as unhas,
ao redor dos lábios);
• Batimentos cardíacos acelerados;
• Tosse.
Existem também sinais e sintomas para
os casos em que houve aspiração mas não
asfixia: febre, suor e alteração da voz.

Como agir:

• Sentar a pessoa com o tronco
inclinado para a frente para evitar a
deglutição do sangue;
• Comprimir com o dedo
a narina que sangra;
• Aplicar gelo ou compressas frias exteriormente;
• Não permitir assoar.
Se a hemorragia não para,
introduzir na narina que sangra umacompressa de gaze, fazendo pressão
para que a cavidade nasal fique bem
preenchida.

Prevenção:

• Em regiões muito secas manter o local sempre umidificado.

• Alimentos ou bebidas: reflexo de tosse
pode eliminar o corpo estranho;
• Fazer manobra de Heimlich
• Em caso de verificar que não consegue respirar, tossir com força é eficaz
para resolver a situação.
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cortes / arranhões / perfurações

queimaduras
Sintomas:

• Vermelhidão e dor
no local afetado.

Como agir:

• Colocar a área queimada na água corrente para neutralizar a sensação térmica (ajuda a acalmar a vítima);
• Cobrir a lesão com um pano limpo ou gaze;
• Não furar bolhas;
• Procurar atendimento médico imediatamente.

Sintomas:

• Sangramento;
• Dor latejante;
Dependendo do local e profundidade
pode causar hemorragia.

Como agir:
Não colocar borra de café, clara de ovo, creme
dental ou qualquer tipo de medicamento sem
orientação médica.

• Lavar o ferimento com água e
sabão;
• Comprimir o local com um pano
limpo.
Sangramento em abundancia ou ferimento maior que 1cm, procurar atendimento médico.

Prevenção:

desmaio

• Verificar locais que possam oferecer riscos às pessoas;
• Mantenha a vacinação contra tétano em dia.

Sintomas:

• Perda da consciência;
• Palidez;
• Suor;
• Queda da temperatura.

Como agir:

• Deitar a vítima de barriga para cima;
• Elevar as pernas acima do tórax;
• Verificar os sinais vitais;
• Se responde ou não à voz;
• Se reage a estímulo;
• Colocar a vítima em local confortável, afrouxar roupas,
lateralizar a cabeça;
• Caso persista, encaminhar
ao pronto socorro.

choque elétrico (baixa tensão)
Sintomas:

• Obstrução das vias àereas;
• Batimentos cardíacos irregulares;
• Contrações Musculares;
• Convulsões.

Como agir:

• Afastar o fio elétrico com um pedaço de madeira;
• Avalie a vítima, e aplique o primeiros socorros, se necessário.
Atenção: em caso de alta tensão não
utilizar pequenos pedaços de madeira.

convulsão
Sintomas: Como agir:

• Manter a calma;
• Deixar a vítima em local confortável, longe de qualquer
objeto que possa feri-la;
• Segurar a cabeça da vítima
fazendo a elevação
da mandíbula;
• Aguardar a convulsão cessar;
• Buscar atendimento
médico.

LESÕES TRAUMÁTICAS
• Contusão: trauma muscular com rouxidão, hematoma e
dor na área de contato;
• Entorse: distensão dos ligamentos, apresentando edema e
vermelhidão;
• Luxação: perda da posição anatômica normal de uma articulação com dor, inchaço local, dificuldade de movimento e
aumento da temperatura na região afetada.
• Fratura: quebra de um osso, com dor intensa, inchaço,
hematoma, sensação de osso ranger podendo ficar sem
movimento devido à lesão

hemorragia (perda de sangue interna
ou externa)
Sintomas:

• Pele fria;
• Pulso rápido, fraco e fino;
• Sudorese;
• Sede;
• Palidez;
• Tremor;
• Respiração curta e irregular.

Como agir:

• Higenizar o local com água e sabão;
• Pressionar o local com gazes
esterilizado.
Atenção: Em caso de
hemorragia interna ligar para o
Samu (192)

Como agir:

• Imobilizar o local;
• Não fazer aplicações quentes nem massagear;
• Buscar atendimento médico especializado.
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• Perda da
consciência,
podendo
haver
espasmos
musculares.

