
PRIMEIROS SOCORROS

Prof. Nelson



O que são primeiros socorros?

 Qual é a importância de conhecer os primeiros 

socorros?

…



Definição

Primeiros  Socorros  são  as  primeiras  providências 

tomadas no local do acidente. É o atendimento 

inicial e temporário, até  a chegada de um socorro 

profissional.



Quais sã o essas providências?

 Uma rápida avaliação da vítima;

 Aliviar as condições que ameacem a vida ou que 

possam agravar o quadro da vítima, com a 

utilização de técnicas simples;



O que fazer primeiro?

MANTER A CALMA;

GARANTIR A SEGURANÇA COM 
CONHECIMENTO;

 PEDIR SOCORRO COM RAPIDEZ;

CONTROLAR A SITUAÇÃO;

VERIFICAR A SITUAÇÃO DA VÍTIMA;

 REALIZAR ALGUMAS TÉCNICAS DE 
PRIMEIROS SOCORROS.



ATRIBUIÇÕES/PRIMEIRO 

MOMENTO

 Saber o que aconteceu

 Manter a vítima calma

 Agasalhar se necessário

 Evitar comentários e aglomeração

 Não dar estimulantes ou bebidas alcoólicas

 Preparar para transporte

 Se identificar situação crítica, providenciar socorro



O que é possível fazer? 

As limitações no atendimento às vítimas:

Você  não é  um profissional de resgate e por isso deve 
se limitar a fazer o mínimo necessário com a vítima até  
a chegada do socorro. Infelizmente, vã o existir 
algumas situações que o socorro, mesmo chegando 
rapidamente e com  equipamentos  e  profissionais  
treinados,  pouco poderá  fazer pela vítima. Você , 
mesmo com toda a boa- vontade, também poderá  
encarar uma situação em que seja necessário mais que 
a solidariedade que você  pode oferecer. Mesmo 
nestas situações difíceis, não se espera que você  faça 
algo para o qual não esteja preparado ou treinado.



PRIMEIROS SOCORROS DE:

 PARADA RESPIRATÓRIA;

 PARADA CARDÍACA;

 QUEIMADURAS;

 FRATURAS.



PARADA RESPIRATÓRIA

PARADA RESPIRATÓRIA

I - SINAIS GRAVES: ausência de movimentos do tórax, arroxeamento da 
face, inconsciência, imobilidade.

II - CAUSAS

A - Gases venenosos, vapores químicos ou falta de oxigênio

B - Afogamento

C - Sufocação por saco plástico

D - Choque elétrico

E -Abalos violentos resultantes de explosão ou pancadas na cabeça

F - Envenenamento por ingestão de sedativos ou produtos químicos

G - Soterramento

H - Sufocação por corpos estranhos nas vias aéreas do bebê, da criança, 
do adulto.



PARADA DOS MOVIMENTOS 

RESPIRATÓRIOS

CIANOSE

(Cor azulada dos lábios, língua e unhas)

SINAIS DE

PARADA

RESPIRATÓRIA



RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL

PROCEDIMENTO

RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL

Respiração de Socorro

1 - Método - boca a boca 

- Para crianças

- Para adultos

2 - Método - boca-nariz

3 - Método normal de respiração artificial de Sylvester.

4 – Respiração Artificial conjugada com massagem 
cardíaca externa



PARADA CARDÍACA

Interrupção prolongada ou 

permanente da atividade 

contráctil do músculo cardíaco.



AUSÊNCIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS

SINAIS DE

PARADA

CARDÍACA

MIDRÍASE
(DILATAÇÃO DA 

PUPILA)

AUSÊNCIA DE

PULSO



PARADA DO CORAÇÃO

CAUSAS - Ataque Cardíaco

- Choque Elétrico

- Estrangulamento

- Sufocação

- Reações alérgicas graves

- Afogamento

Procedimento: MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA



ESTADO DE CHOQUE

SINAIS - Pele fria, palidez de face, respiração fraca, visão turva, pulso 
fraco, semi consciência, vertigem ou queda ao chão.

CAUSAS - Queimaduras, ferimentos graves ou externos

- Esmagamentos

- Perda de sangue

- Envenenamento por produtos químicos

- Ataque cardíaco

- Exposições extremas ao calor ou frio

- Intoxicação por alimentos

- Fraturas

Providências: Avaliar rapidamente o estado da vitima e estabelecer 
prioridades. Manter a vitima deitada, se possível com as pernas 
elevadas 25 a 35 cm, afrouxar as roupas e agasalhar a vitima.



DESMAIO

SINAIS - Palidez, suor, pulso e respiração fracos.

Providências: Sentar ou deitar a vítima. Abaixar a 

cabeça e realizar leve pressão sobre a nuca.



HEMORRAGIA

A hemorragia abundante e não controlada pode causar a morte em 3 a 5 minutos. NÃO PERCA TEMPO

Procedimentos:

Faça pressão diretamente sobre a ferida para estancar a hemorragia. Nunca use torniquete para hemorragia -
exceto perna e/ou braço amputado, esmagado ou dilacerado.

HEMORRAGIA INTERNA

SINAIS - Pulso fraco, pele fria, suores abundantes, palidez intensa e mucosas descoradas, sede, tonturas as 
vezes inconsciente.

HEMORRAGIA NASAL (Epistaxe)

Procedimentos:

Posicionar a cabeça para traz e comprimir a narina sangrante durante 5 minutos e soltar levemente.

HEMORRAGIA DOS PULMÕES (Hemoptise)

Procedimentos:

Deitar a vitima em posição lateral, compressas frias, se possível, aguardar a chegada do socorro médico

HEMORRAGIA DO ESTÔMAGO (Hematêmese)

SINAIS - Enjôo (náusea) dor, vômitos, com sangue escuro (borra de café)

Procedimentos: Colocar a vitima sentada ou deitada com a cabeça elevada. Compressas frias (Gelo) sobre o 
epigástrico e aguardar socorro medico.



LESÕES NOS OSSOS E ARTICULAÇÕES

LESÕES NA ESPINHA (Coluna)

Providências: Cuidado no atendimento e no transporte (imobilização 
correta)

FRATURAS

O primeiro socorro consiste apenas em impedir o deslocamento das 
partes fraturadas, evitando maiores danos.

- Fechadas

- Expostas

- NÃO FAÇA:

NÃO DESLOQUE OU ARRASTE A VÍTIMA ATÉ QUE A REGIÃO 
SUSPEITA DE FRATURA TENHA SIDO IMOBILIZADA, A MENOS QUE 
HAJA EMINENTE PERIGO. (EXPLOSÕES OU TRÂNSITO).



LUXAÇÕES OU DESLOCAMENTOS DAS JUNTAS 
(BRAÇO, OMBRO)

- Tipóia

ENTORSES E DISTENSÕES

- Trate como se fosse fraturas.

- Aplique gelo e compressas frias no local.

CONTUSÕES 

- Providencias: repouso do local (imobilização), compressas 
frias.

Qualquer vitima que estiver inconsciente pode ter sofrido 
pancada na cabeça.



FERIMENTOS

A - LEVES OU SUPERFICIAIS

Procedimentos: Faca limpeza do local com soro fisiológico ou água corrente, curativo com 
mercúrio cromo ou iodo e cubra o ferimento com gaze ou pano limpo, encaminhando a 
vitima ao pronto Socorro ou UBS.

NÃO TENTE RETIRAR FARPAS, VIDROS OU PARTICULAS DE METAL DO FERIMENTO.

B - FERIMENTOS EXTENSOS OU PROFUNDOS

(Caso haja hemorragia, siga as instruções anteriores)

1 - FERIMENTOS ABDOMINAIS ABERTOS

Procedimentos: evite mexer em vísceras expostas, cubra com compressa úmida e fixe-a com 
faixa, removendo a vitima com cuidado a um pronto-socorro mais próximo.

2 - FERIMENTOS PROFUNDOS NO TÓRAX

Procedimentos - cubra o ferimento com gaze ou pano limpo, evitando entrada de ar para o 
interior do tórax, durante a inspiração.

APERTE MODERADAMENTE UM CINTO OU FAIXA EM TORNO DO TORAX PARA NAO 
PREJUDICAR A RESPIRACAO DA VITIMA.

3 - FERIMENTOS NA CABEÇA

Procedimentos: afrouxe suas roupas, mantenha a vitima deitada em decúbito 
dorsal,agasalhada, faca compressas para conter hemorragias, removendo-a ao PS mais 
próximo.



FERIMENTOS

C - FERIMENTOS PERFURANTES

São lesões causadas por acidente com vidros metais, etc.

CUIDADOS: 

- A REGIÃO DEVE ESTAR LIMPA 

- OS MÚSCULOS RELAXADOS

- COMEÇAR DAS EXTREMIDADES DOS MEMBROS LESADOS PARA O CENTRO

IMPORTANTE:

QUALQUER ENFAIXAMENTO OU BANDAGEM QUE PROVOQUE DOR OU 
ARROXEAMENTO NA REGIAO DEVE SER AFROUXADO IMEDIATAMENTE.

TORNIQUETES

São utilizados somente para controlar hemorragias nos casos em que a vitima 
teve o braço ou a perna amputada ou esmagadas.



QUEIMADURAS

Toda e qualquer lesão decorrente da ação do calor sobre o organismo e 
uma queimadura.

QUANDO O CORPO ENTRA EM CONTATO COM:

- Chama, brasa ou fogo

- Vapores quentes

- Líquido ferventes

- Sólidos super aquecidos ou incandescentes

- Substancias químicas

- Radiações infra-vermelhas e ultra violetas

- Eletricidade.

Uma pessoa com 25% do corpo queimado esta sujeita a "Choque de 
queimadura" e pode morrer se não receber imediatamente os 
primeiros socorros. (vide gráfico)



PEQUENA QUEIMADURA - a que atinge menos de 10% do corpo

1º GRAU - ex: raios solares

2º GRAU - formação de bolhas na área atingida

3º GRAU - atinge tecidos mais profundos

IMPORTANTE:

O RISCO DE VIDA - (GRAVIDADE) ESTA NA EXTENSAO DA SUPERFICIE 
ATINGIDA DEVIDO AO ESTADO DE CHOQUE E CONTAMINACAO 
DA AREA (INFECCAO BACTERIANA).

Procedimentos:

Lavar com água corrente no local atingido

Visa prevenir o estado de choque e contaminação.

NAO FAÇA:

NAO FURE AS BOLHAS, EVITE TOCAR A AREA QUEIMADA



QUEIMADURAS QUÍMICAS (Ácidos - soda caustica, outros produtos químicos)

- Pequenas - Lavar o local com água corrente.

- Extensas - Retirar toda a roupa atingida e lavar abundantemente com água a 
região.

NÃO FAÇA:

NAO APLIQUE GRAXAS, BICARBONATO DE SODIO OU OUTRAS 
SUBSTANCIAS EM QUEIMADURAS.

NAO RETIRE CORPOS ESTRANHOS OU GRAXAS DAS LESOES.

NAO FURE AS BOLHAS EXISTENTES.

NAO TOQUE COM AS MAOS A AREA AFETADA.

UM CASO MUITO ESPECIAL: QUEIMADURA NOS OLHOS

- Lavar os olhos com soro fisiológico.

- Vendar os olhos com gaze umedecida.

- Levar ao medico com urgência.



TRANSPORTE DE ACIDENTADOS

ANTES DE PROVIDENCIAR A REMOÇÃO DA VÍTIMA:

- Controle hemorragias e respiração.

- Imobilize todos os pontos suspeitos de fraturas.

- Procure puxar corretamente o ferido segundo a técnica 
para um local seguro afim de iniciar os primeiros 
socorros.

- Ao levantar uma vitima de acidente, proceda com os 
cuidados adequados, preservando a integridade da 
coluna cervical, solicitando sempre a ajuda de uma ou 
duas pessoas presentes.



ATAQUE CARDÍACO

ATAQUE CARDÍACO

(Angina, Tromboses, Enfartes, etc.)

SINAIS E SINTOMAS - Dor, respiração, suores, vômitos 

e outros sinais.

Providencias: - Mantenha a pessoa sentada ou deitada, 

desaperte-lhe as roupas, cubra-o se sentir frio, não 

tente transportá-lo sem ajuda ou supervisão medica. 

Somente lhe de algum medicamento se o mesmo já 

faz uso e costuma tomar nas emergências.



ENVENENAMENTO

Intoxicação grave causada por produtos nocivos ao organismo (drogas, gases, ervas venenosas, 
produtos químicos, comidas diferentes, etc.)

SINAIS E SINTOMAS - Hálito característico, observar cor das mucosas, dor abdominal, tonturas, etc.

Procedimentos:

A - VENENOS INGERIDOS

- Provoque o vomito.

- De o Antídoto Universal:

02 PARTES DE TORRADAS QUEIMADAS 

01 PARTE DE LEITE DE MAGNESIA 

01 PARTE DE CHA FORTE 

Procedimentos:

-Mantenha a vitima agasalhada.

-Respiração de Socorro (método Sylvester). 

-Leve ao medico ou Hospital o recipiente com restos do veneno ou o rotulo. Ao ligar para o C.C.I. 
tenha todos os dados da ocorrência: hora da ingestão, idade da vitima, como ela se encontra no 
momento e se possível o nome do produto ingerido não se esquecer de caneta e um papel para 
anotar possíveis condutas imediatas a serem feitas.



B - VENENOS ASPIRADOS

- Palidez de pele, cianose de lábios, falta de ar, perda dos sentidos.

Procedimentos:

- Areje o ambiente.

- Aplique respiração pelo método de Sylvester.

- Remova imediatamente para um Hospital.

C - ENVENENAMENTO ATRAVÉS DA PELE

Procedimentos:

- Lavar abundantemente por 15 minutos em água corrente.

D - CONTAMINAÇÃO DOS OLHOS

- Lave com água ou soro fisiológico mantendo as pálpebras abertas ate 
chegar ao Hospital.



ACIDENTES PROVOCADOS PELO 

CALOR

I - INSOLAÇÃO - Ação dos raios solares, sobre um a pessoa, por tempo 
prolongado(praia, campo, mesmo nas grandes cidades))

II - INTERMAÇÃO - Ação do calor sobre pessoas que trabalham em 
ambientes fechados a altas temperaturas, exemplo: caldeiras, fornos, 
etc.

SINAIS E SINTOMAS

Pele quente e vermelha, posteriormente palidez facial, sudorese 
intensa, respiração rápida, batedeira, vertigens e agitação.

Procedimentos :

Visa diminuir a temperatura do corpo. Retire a vitima do local, umedeça 
a cabeça e o tronco com água fria, ofereça líquido a vontade.



ACIDENTES PELO FRIO

SINAIS E SINTOMAS

Limitação dos movimentos dos membros, palidez 

facial, pele fria, cianose, lábios e extremidades, 

dores articulares se mi e vertigens.

Procedimentos:

Visa aquecer a parte atingida como um banho morno, 

roupas quentes, exercícios, etc.



CONVULSÕES

ATAQUE DE EPILEPSIA - Se durar mais de 15 minutos 

chame um medico.

ANTES DO SOCORRO: Proteja o corpo da vitima para 

que ela não se machuque contra objetos, afastando-os. 

Não segure seus membros e aguarde socorro.

CONVULSÕES FEBRIS EM CRIANÇAS

Ocorre subitamente quando a temperatura do corpo atinge 

39 a 40?. De um banho frio e mantenha uma toalha de 

água com álcool sobre o corpo, levando-a rapidamente 

ao PS. 



PERTURBAÇÃO MENTAL

Situações em que as pessoas apresentam distúrbios de comportamento como 
agressividade, perda de memória, agitação e nos temos que agir com calma 
e paciência para controlar e conduzir adequadamente ao atendimento medico 
de urgência.

ALCOOLISMO

A ingestão de álcool pode trazer sensações prazerosas. Como o excesso pode 
provocar sérios problemas para o individuo no seu meio familiar e social. 
Ingestão crônica causa cirrose e distúrbios psicóticos "DELIRIUM TREMENS"

NAO FAÇA:

NAO DISCUTA COM O DOENTE, NAO SEJA ASPERO OU AUTORITARIO.

NAO SEGURE O DOENTE, SALVO PARA IMPEDI-LO DE FERIR-SE OU A 
OUTREM.



PRIMEIROS SOCORROS

 Não mover o paciente antes de conhecer a lesão

 Não lhe permitir levantar-se ou sentar-se

 Não lhe dar álcool ou estimulantes

 Não remover a vítima, sem uma prévia 

imobilização



PRIMEIROS SOCORROS

 Caso não possa fazer imobilização, cubra e aqueça 

a vítima

 Em caso de hemorragias, faça compressão sobre o 

sangramento com pano limpo

 Imobilize todas as fraturas, usando talas 

improvisadas

 Chame a ambulância ou remova imediatamente para 

o ambulatório de acidentados



Procedimentos de Massagem 

Cardíaca e Respiração Artificial

Observe os sinais: Ausência de pulso e dos batimentos cardíacos, além de 

acentuada palidez. Se detectado algum desses sinais a ação deve ser 

imediata e não será possível esperar o médico para iniciar o atendimento.

O que fazer Aplique a massagem cardíaca externa.

Como fazer a massagem cardíaca Colocar a vítima deitada de costas em 

superfície plana e dura. As mãos do atendente de emergência devem 

sobrepor a metade inferior do esterno. Os dedos ficam abertos sem tocar 

o tórax. A partir daí deve-se pressionar vigorosamente, abaixando o 

esterno e comprimindo o coração de encontro a coluna vertebral. Em 

seguida, descomprima. Repetições: quantas forem necessárias até a 

recuperação dos batimentos. É recomendável a média de 60 compressões 

por minuto.

Cuidados: Em jovens a pressão deve ser feita com apenas uma das mãos e 

em crianças com os dedos. Essa medida evita fraturas ósseas no esterno e 

costelas. Se houver parada respiratória juntamente com a cardíaca ambas 

devem ser realizadas, reciprocamente.
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