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Tratam-se de procedimentos de emergência, os quais devem ser aplicados a 

vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo de vida, com o intuito de manter 

sinais vitais, procurando evitar o agravamento do quadro no qual a pessoa se 

encontra. É uma ação individual ou coletiva, dentro de suas devidas limitações 

em auxílio ao próximo, até que o socorro avançado esteja no local para prestar 

uma assistência mais minuciosa e definitiva. 

PRIMEIROS SOCORROS 

APH/SBV 



CINEMÁTICA DO 

TRAUMA 

É o processo de avaliação da cena do acidente para determinar as 

lesões resultantes das FORÇAS e MOVIMENTOS envolvidos. 

Máquina - Corpo - Órgão 

Acidentes automobilísticos 

Colisão Frontal 

Colisão Lateral 

Colisão Traseira 

Capotamento 

Acidentes de Motocicleta 

Atropelamento 

Queda de Altura 

... 



PRINCÍPIOS DO ATENDIMENTO AO TRAUMATIZADO 



PARADA CARDÍACA 



PARADA CARDÍACA EM ADULTO 
É uma situação de emergência que pode levar à morte em poucos minutos, se 

não for tratada rapidamente. 

A cada um minuto que uma vítima de PCR não recebe RCP, ela perde de 7 a 

10% de chance de sobreviver. 

Causas - choque elétrico, doença cardíaca, envenenamento, trauma ... 

Sinais - inconsciência, ausência de Pulso,  apneia ou respiração em Gasping. 

Tratamento – Compressões, choque e drogas. 

Leigos - 100 a 120  por min / Trinados - 30 x 2 de  5 a 6 cm ( 5  Ciclos ) 

 



PARADA CARDÍACA EM CRIANÇA 

E considerado criança todos aqueles maiores de 1 ano e que ainda não 

entraram na puberdade. 

O pulso a ser checado é o pulso carotídeo ou femoral. 

A técnica das compressões torácicas a ser utilizada é a de 1 mão e a relação 

compressões/ventilações deve ser 30:2 no caso de 1 socorrista e 15 x 2 no caso 

de 2 socorristas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



PARADA CARDÍACA EM LACTENTES 
A criança é considerada um lactente para as manobras de RCP desde a alta 

da maternidade até completar 1 ano de vida. 

O pulso a ser checado é o pulso braquial. 

A técnica de compressões torácicas a ser utilizada é a de dois dedos ou dois 

polegares. 

Já a relação compressões/ventilações deve ser 30 x 2 no caso de 1 socorrista e 

15 x 2 no caso de 2 socorristas. 

 



OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS (OVACE) 

É quando qualquer objeto que se coloque em posição de impedir a ventilação 

pulmonar normal, como balas, moedas, dentadura, alimentos e outros. 

A obstrução pode ser: 

Parcial - Passa algum ar, onde a vítima consegue tossir podendo falar e/ou 

fazer algum ruído ao respirar. 

 Total - Não existe passagem de ar, onde vítima não fala, não tosse e não 

emite ruído respiratório e demonstra grande aflição e ansiedade. 

Sinal Universal de Obstrução de vias Aéreas 

Estimule sempre a Tosse! 

Tratamento: Manobras e técnicas que especificas para lactentes, crianças, 

adultos , gestante e obesos. 



DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS EM 

ADULTOS 
Encoraje a criança a tossir 

Inicie a Manobra de Heimlich 

Repita sucessivamente compressões abdominais, até o objeto sair 

 



DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS 

EM CRIANÇAS 
Encoraje a criança a tossir 

Inicie a Manobra de Heimlich se adaptando a altura. 

Repita sucessivamente compressões abdominais, até o objeto sair. 

 



DESOBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS EM 

LACTENTES 
Coloque a vítima em decúbito ventral (de bruços sobre o braço) com a cabeça 

mais baixa do que o resto do corpo, suportando a cabeça com uma mão e 

apoiando o tórax sobre o antebraço e/ou coxa. 

Aplique 5 batidas interescapulares (entre as omoplatas, com a mão em forma 

de concha), para remover o objeto; 

Se não resultar, inicie 5 compressões torácicas com dois dedos (terceiro e 

quarto metacarpo). 

Continue esse ciclo se não obtiver sucesso 

 



DESOBSTRUÇÃO VIAS AÉREAS EM 

GESTANTES E OBESOS 
Encoraje a vitima a tossir 

Inicie a Manobra de Heimlich adaptada. 

Repita sucessivamente compressões abdominais, até o objeto sair 

 

 



FRATURAS 

É o rompimento total ou parcial de qualquer osso. 

Existem dois tipos de fratura - Fechadas: sem exposição óssea / Expostas: o 

osso está ou esteve exposto. 

Procure a presença de: Deformações, edema, dor à manipulação, Crepitação 

óssea, enchimento capilar lento, diminuição da sensibilidade e redução da 

temperatura. 

 Tratamento - Imobilizar com tala ou material rígido, cobrir o ferimento com 

pano limpo, revenir contra o estado de choque, encaminhar para atendimento 

hospitalar 



IMOBILIZAÇÕES 

O objetivo da imobilização é a condução das vítimas à assistência especializada 

sem causar danos adicionais, principalmente no que diz respeito à coluna 

vertebral. 

Colar cervical: imobilizar a região a fim de proporcionar maior estabilidade, 

controle nos movimentos de flexão, extensão e rotação. 

Talas : seguem um formato no alinhamento do membro , permitem moldagem na 

forma do segmento lesado. 

Prancha longa: imobilização de corpo inteiro em plano rígido 

Bandagens triangulares: fixador de talas e imobilizador para luxações e entorses 

de membros superiores  

KED – Kendrick Extrication Device: Colete Imobilizador Dorsal 

Obs: Manipular o mínimo possível o local afetado, não colocar o osso no lugar,  

proteger ferimentos com panos limpos e controlar sangramentos nas lesões 

expostas, imobilizar a área afetada antes de remover a vítima, Encaminhar para 

atendimento hospitalar. 

 



CONTROLE DE HEMORRAGIAS 
Hemorragia é o extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos ou das cavidades do 
coração, que pode provocar estado de choque hipovolêmico (diminuição de volume 
sanguíneo) e, como consequência óbito. 

Hemorragia externa e Hemorragia Interna 

Sinais e Sintomas da Hemorragia - Pulso fraco e rápido, pele fria e úmida, PA 
diminuída, paciente ansioso, inquieto e com sede, náusea e vômito, respiração rápida e 

profunda, perda de consciência e parada respiratória e Choque 

Compressão direta, curativo compressivo , elevação do membros, reposição volêmica e 
uso torniquete. 

 

 

 

 

 

 

Não deve tentar retirar corpos estranhos dos ferimentos, não deve aplicar substâncias 
como pó de café ou qualquer outro produto e não dar líquidos e alimentos. 

 



DESMAIO 
Caracteriza-se pela perda temporária e repentina da consciência, causada pela 

diminuição do sangue... 

Causas: hipoglicemia, Permanência em ambiente abafado com muitas pessoas, 

Condições psicológicas (emoção forte), Fadiga, Condições patológicas (arritmias, 

infarto do miocárdio, etc.) Grande perda de sangue. 

Condutas: Deitar a vítima ao chão e afastar tudo que esteja ao seu redor. 

Retirar prótese dentária, óculos, colares e outros objetos que possam se quebrar e 

machucar ou sufocar a vítima. 

No caso de a vítima ter cerrado os dentes, não tentar abrir sua boca. 

Nunca deixe uma pessoa que acabou de se recuperar de um desmaio levantar-se ou 

andar de súbito .Não acorde uma pessoa que está inconsciente com atitudes como 

jogar água fria, colocá-la de pé ou sacudi-la, dar tapas no rosto ou oferecer-lhe 

substâncias para cheirar. 



CONVULSÃO 
É uma atividade elétrica anormal do cérebro que pode passar despercebida ou, 

em casos mais graves, pode produzir uma alteração ou perda de consciência 

acompanhada de espasmos musculares involuntários. 

Sinais - Perda de consciência e em seguida confusão, Espasmos musculares 

incontroláveis. 

Espumar pela boca, Cerrar os dentes, Morder a língua, Movimentos oculares 

rápidos e súbitos, Perda de controle da função da bexiga e intestino, Geralmente 

as crises são autolimitadas e de curta duração (entre 3 e 5 minutos). 

Causas - Traumas(TCE), Doenças genéticas, Infecção cerebral (meningite), 

Intoxicação ou reação a medicamento, Desidratação grave e Tumor cerebral; 

 



CONDUTAS E CUIDADOS 
Proteger o paciente para evitar traumas adicionais, principalmente a cabeça. 

Aspirar secreções se necessário e/ou lateralizar a vitima. (posição de conforto) 

Afrouxar roupas facilitando assim uma melhor respiração e cirulção. 

Monitorar oximetria de pulso e SSVV. 

 

 

 

 

 

 

 

Não restringir os movimentos, Não balançar a vitima, Não colocar o dedo na 

boca da vitima Não introduzir nada pela boca, não tentar prender sua língua 

com colher ou outro objeto, Não dar água minutos após a convulsão (pois os 

reflexos não estão totalmente recuperados); 

 



QUEIMADURAS  
. São lesões corporais produzidas pelo contato com agente térmico, radioativo, 

químico ou elétrico, podendo causar a destruição parcial ou total das camadas 

do tecido epitelial, atingindo músculos, ossos e órgãos 

internos.  

Queimaduras de 1° grau: Atingem a epiderme, produzindo lesões dolorosas, 

hiperemiadas, com edema discreto. 

Queimaduras de 2° grau: Atingem a epiderme e a derme, produzindo lesões 

dolorosas, hiperemiadas, úmidas, com bolhas. 

Queimaduras de 3° grau: Atingem a epiderme, derme e a hipoderme, 

podendo afetar tecidos subjacentes, produzindo lesões indolores, 

esbranquiçadas e endurecidas 



CONDUTAS 
Avaliar inicialmente a cena constantemente, observando se apresenta segurança 

para você, sua equipe e demais. 

Retirar a vítima do local de exposição dos agentes causadores da queimadura 

Identificar a causa da queimadura / Aconselhar para que a vítima não corra. 

Remover acessórios e roupas que não estejam aderidas ao corpo da vítima. 

Lavar com água corrente e envolver em pano limpo. 

Após analgesia, lavar com solução Fisiológica, faça um curativo com uma 

compressa limpa e úmida (solução fisiológica) 

 



AFOGAMENTO 



AFOGAMENTO 
O termo aspiração refere-se à entrada de líquido nas vias aéreas (traquéia, 

brônquios ou pulmões), e não deve ser confundido como engolir água. 

 Forma de asfixia pela substituição do ar atmosférico por água ou outro 

líquido. 

 



FISIOLOGIA DO AFOGAMENTO 



EPIDEMIOLOGIA 
AFOGAMENTO é  2ª causa óbito de 1 a 9 anos, 3ª causa de 10 a 19 anos, e 4ª 

causa de 20 a 25. 

A cada 84 min um Brasileiro morre afogado 

Homens morrem 6 vezes mais 

Adolescentes têm o maior risco de morte. 

O Norte do Brasil tem a maior mortalidade  

51% de todos os óbitos ocorrem até os 29 anos.  

75% dos óbitos ocorrem em rios e represas.  

51% das mortes na faixa de 1 a 9 anos de idade ocorrem em Piscinas e residências 

Crianças < 9 anos se afogam mais em piscinas e em casa. 

Crianças > 10 anos e adultos se afogam mais em águas naturais (rios, represas e 
praias). 

Crianças de 4 a 12 anos que sabem nadar se afogam mais pela sucção da bomba 
em piscina. 

44% ocorrem entre Novembro e Fevereiro. 

 



PRINCIPAIS CAUSAS DOS AFOGAMENTOS 

Uso de drogas - 36,2% 

Crise Convulsiva - 18.1% 

Traumas - 16,3% 

Doenças cardiopulmonares - 14,1%  

Mergulho livre ou autônomo – 3,7% 

Outros (homicídios, suicídios, câimbras, desmaios...) – 11,6% 

 



1° Reconheça que uma pessoa esta se afogando e precisa de ajuda. 

2° Assim que você reconheceu um afogado peça a alguém que chame por socorro 

ligando 193. 

3° Forneça qualquer material flutuante interrompendo o processo de afogamento. 

4° Remova o afogado da água somente se for seguro a você. 

5° Forneça os primeiros socorros na borda .... 

 





TIPOS DE ACIDENTES NA ÁGUA 
Síndrome de Imersão 

 

A Hidrocussão ou Síndrome de Imersão (vulgarmente conhecida como 
“choque térmico” é um acidente desencadeado por uma súbita exposição á 
água mais fria que o corpo, levando a uma arritmia cardíaca que poderá 
levar a síncope ou a parada cardiorrespiratória (PCR).  

 

Hipotermia 

 

A exposição da vítima à água fria reduz a temperatura normal do corpo 
humano, podendo levar a perda da consciência com afogamento secundário 
ou até uma arritmia cardíaca com parada cardíaca e conseqüente morte. 

 

 Afogamento 
 



SUSPEITA DE TRAUMA 

Qualquer vítima se afogando em local raso. 

Acidentes de barco, aeroplano, avião, prancha, moto aquática e outros. 

Mergulhos de altura na água trampolim, cachoeira, pontes e outros. 

Surf de prancha… 

 



RESGATE 
Sem tosse ou espuma na boca ou nariz a mortalidade e de 0%. 

 



GRAU 1 
Sinais: Tosse , sem espuma na boca ou nariz  ( Ausculta sem alterações) 

mortalidade 0%. 

 

 

 

 

Condutas: Repouso, elevação da cabeceira, aquecimento e tranqüilização. 



GRAU 2 
Sinais : Pouca espuma na boca/ nariz, mortalidade 0,6%. 

 

 

 

 

 

Condutas: Oxigênio – 5 Litros / mim cânula nasal 

Posição lateral de segurança e/ou elevação da cabeceira. 

Observação hospitalar de 6 a 48 h 

 



GRAU 3 
Sinais: Grande quantidade de espuma na boca/ nariz. 

Pulso radial palpável , mortalidade 5.2%. 

 

Condutas: Oxigênio via mascara facial a 15 litros/min 

Posição lateral de segurança e ou cabeceira elevada. 

Avaliar necessidade de IOT/ VM. 

 



GRAU 4 
Sinais: Grande quantidade de espuma na boca/ nariz. 

 Sem pulso radial palpável , mortalidade de 19.4 %. 

 

Condutas: Oxigênio via mascara facial a 15 litros/ min 

Observe a respiração com atenção, pois pode ocorrer parada. 

Posição lateral de segurança. 

Usar IOT/VM e infusão venosa de cristalóides 

          Internação em hospital – UTI com urgência 

 



GRAU 5  
Sinais: Parada respiratória isolada , mortalidade de 44%. 

 

Condutas: Inicie imediatamente a ventilação artificial de emergência. 

Mantenha a ventilação artificial com 15l/O² até retorno espontânea da 

respiração e cheque o pulso a cada 2 minutos. 

Após retorno da ventilação trate como GRAU 4. 

 



GRAU 6 
Sinais: Parada cardiorrespiratória mortalidade de 93%. 

 

Condutas: RCP até retornar a função cardiopulmonar, ou a chegada SAV ou 

exaustão do socorrista. 

 Use o desfibrilador automático se houver. 

Não comprimir abdome 86 % tem vômitos. 

 



QUANDO NÃO REALIZAR RCP ? 



ACIDENTES OFÍDICOS 

Diferente dos animais venenosos, que produzem o veneno, mas não possuem 

um aparelho inoculador (dentes ou ferrões), os animais peçonhentos têm 

glândulas por onde o veneno passa ativamente. Eles, então, injetam o seu 

veneno com facilidade de maneira ativa. 



GÊNERO BOTHROPS 
Corresponde ao acidente ofídico de maior importância epidemiológica no país, 

sendo responsável por cerca de 90% dos envenenamentos. 

Sinais e sintomas - Dor, sangramento no local da picada, edema no local da 

picada e pode evoluir por todo membro, hemorragias (gengivorragia, 

hematúria, sangramento em ferimentos recentes), equimose, abscesso, 

formação de bolhas e necrose.  

( Jararacas, caiçaca, urutu-cruzeiro, jararacuçu, surucucu, cotiara, boca-de-

sapo) 

SORO: Anti-botropico ou anti-botropicolaquetico ou anti-botropicocrotalico.  

 

 



GÊNERO CROTALUS  

 É responsável por cerca de 7,7% dos acidentes ofídicos registrados no Brasil, 

podendo representar até 30% dos acidentes em algumas regiões. edema discreto 

ou ausente, dor discreta ou ausente, parestesia, ptose palpebral, diplopia, visão 

turva, urina avermelhada ou marrom. Insuficiência respiratória aguda em casos 

graves. Tempo de coagulação sanguínea prolongado. (Cascavéis) 

SORO: Anti-crotálico ou anti-botropicocrotalico. 

 



GÊNERO LACHESIS  

Existem poucos casos relatados na literatura. Por se tratar de serpentes 

encontradas em áreas florestais, onde a densidade populacional é baixa e o 

sistema de notificação 

Sinais e Sintomas são semelhante ao acidente botrópico com dor, edema e 

equimose, formação de bolhas, gengivorragia e hematúria. Difere do acidente 

botrópico devido ao quadro neurotóxico: bradicardia, hipotensão arterial,  

sudorese, vômitos, náuseas, cólicas abdominais e distúrbios digestivos diarréia). 

Risco de insuficiência renal aguda. 

(Surucucu-pico-de-jaca, pico-de-jaca, bico-de-jaca e surucutinga) 

SORO: Anti-botropicolaquetico. 



GÊNERO MICRURUS  

 Corresponde a 0,4% dos acidentes por serpentes peçonhentos registrados no 

Brasil. Não são agressivas e possuem o veneno mais potente do país. 

Sinais e Sintomas dor local, parestesia, ptose palpebral, diplopia, sialorréia  

(salivação), dificuldade de deglutição e mastigação, dispnéia.  

 Coral-verdadeira, cobra-coral ou coral. 

SORO: Anti-elapídico 

 



CONDUTAS 

Manter a vítima calma. 

Evitar esforços físicos, como correr, por exemplo. 

Procurar um hospital o mais rápido possível. 

Lavar o local da picada. 

Não fazer torniquete ou garrote no membro picado, pois poderá agravar o 

acidente, aumentando a concentração do veneno no local. 

Não fazer perfurações ou cortes no local da picada, porque pode aumentar a 

chance de haver hemorragia ou infecção por bactérias. 

Evitar curandeiros e benzedores, lembrando que o rápido atendimento em um 

hospital é fundamental para a reversão do envenenamento. 

Não ingerir bebidas alcoólicas. 

 




