
  
Atividade 14  

   

  Os primeiros socorros, como o nome indica, são as primeiras intervenções feitas após uma pessoa sofrer mal 

súbito ou algum acidente até que o socorro especializado chegue. O socorrista é a pessoa especializada em 

atendimento de primeiros socorros, capacitada e habilitada em situações que podem salvar a vítima antes do 

atendimento médico especializado. 

 

                     Os 10 mandamentos do socorrista: 

 

1. Mantenha a calma. 

2. Tenha em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando socorro: 

· PRIMEIRO EU (o socorrista) 

· DEPOIS MINHA EQUIPE  

· E POR ÚLTIMO A VÍTIMA 

Isto parece ser contraditório a primeira vista, mas tem o intuito básico de não gerar novas vítimas. 

3. Ao prestar socorro, é fundamental ligar ao atendimento pré-hospital de imediato ao chegar no local do 

acidente. 

4. Sempre verifique se há riscos no local, para você e sua equipe, antes de agir no acidente. 

5. Mantenha sempre o bom senso. 

6. Mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos. 

7. Distribua tarefas, assim os transeuntes que poderiam atrapalhar lhe ajudarão e se sentirão mais úteis. 

8. Evite manobras intempestivas (realizadas de forma imprudente, com pressa) 

9. Em caso de múltiplas vítimas dê preferência àquelas que correm maior risco de vida como, por exemplo, 

vítimas em parada cardiorrespiratória ou que estejam sangrando muito. 

10. Seja socorrista e não herói (lembre-se do 2º mandamento). 

 

 

                                                     FERIMENTOS 

 

Conceito 

A ação de um agente físico atuando sobre os tecidos do corpo chamamos de traumatismo. Esta poderá causar 

lesão ou não do tegumento cutâneo mucoso. No primeiro caso chamamos de escoriação e ferimento, e no 

segundo caso, de contusão. 

CLASSIFICAÇÃO DOS FERIMENTOS OU TRAUMATISMO 

 

CONTUSÃO -A pele continua íntegra, podendo a região apresentar inchaço ou edema 

e dor no local.  

Contusão simples - apresenta dor local. 

Contusão com equimose- apresenta manchas arroxeadas quando há rupturas de 

capilares sanguíneos, e dor local. 

Contusão com hematoma- apresentam manchas escuras, coleção de sangue, consequente a ruptura de vasos 

mais calibrosos dor local. 
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ESCORIAÇÕES - Chamamos-lhe arranhões, mas o mais correto seria escoriações - seja como for, trata-se de 

uma lesão superficial da pele causada, quase sempre, pelo atrito com superfícies rugosas. 

Geralmente, sangram pouco mas são muito dolorosas, até porque costumam ficar partículas de sujidade e da 

superfície com que a pele esteve em contato. 

 

FERIDAS -A pele apresenta lesões nas camadas profundas e há hemorragia com maior perda 

de sangue. As feridas podem ser classificadas segundo: 

a) Tipo de instrumento traumático 

Incisas- causadas por instrumentos cortantes: 

navalhas, facas, canivetes, etc. 

Contusas- Causadas por instrumentos contundentes, 

rombos sem superfícies cortantes. Infectam-se com 

facilidade, retém bactérias e corpos estranhos, as 

paredes e bordos ficam macerados e cicatrizam-se 

com dificuldade. 

Punctória ou Punctiforme - 

Causadas por instrumentos pontiagudos. Pregos, 

pontas de tesouras, lanças, etc. São graves devido a 

dificuldade de limpeza, facilita a inoculação e 

proliferação de bactérias anaeróbicas. 

Licerativas ou por arrancamento- Causadas por 

instrumentos que danificam ou destroem os tecidos 

e às vezes há até perda de membros. 

 

b) Trajeto ou caminho percorrido pelo objeto traumático 

Transfixiante-O objeto atravessa o corpo e causa duas. Lesões, a de entrada e a de saída. No ferimento 

causado por arma de fogo, a lesão de entrada é menor que a sida do projétil (bala). 

Penetrante-O objeto penetra numa cavidade fechada. Esta mais graves podem lesar órgãos vitais: no tórax 

e abdome

c) Tempo de cicatrização 

Feridas agudas- Feridas recentes com fácil cicatrização 

Feridas crônicas- Feridas antigas com difícil cicatrização (são chamadas úlceras). 

d) Processo de cicatrização 

1ª intensão- quando há cicatrização pelo acolamento das paredes. Poderá ocorrer através de uma sutura ou não. 

2ª intensão- quando há cicatrização pelo enchimento da ferida por um tecido de granulação (do fundo da 

ferida para cima). A cura é demorada e a cicatrização é feia e antiestética. 

3ª intensão- quando há cicatrização através de estimulação ou de correção cirúrgica. 

As feridas tratadas dentro das seis horas são consideradas não infectadas e podem ser suturadas. 

 

COMO AGIR EM CASOS DE FERIMENTOS 

FERIMENTOS LEVES E SUPERFICIAIS 

 

O que fazer 

 Lave as mãos antes de cuidar da vítima 

 Limpe o ferimento com água e sabão 

 Aplique antisséptico (mertiolate, álcool 

iodado ou outro) 

 Proteja o ferimento com gaze ou pano 

limpo, fixando sem apertar 

 Observe se há sangramento 

 Mude o curativo mantendo o pano seco 

 Observe se o local apresenta-se inchado 

ou dolorido: isto é sinal de infecção 

 Certifique-se se a vítima é vacinada 

contra tétano. Oriente-a 

 Procure o médico 

 

 

O que não fazer 

 Não tente retirar 

farpas, vidros ou partículas de metal, 

etc. do ferimento, a menos que saiam 

com facilidade durante a limpeza 

 Não toque no ferimento, antes de lavar 

as mãos 

 

 



FERIMENTOS EXTENSOS E PROFUNDOS 

-As bordas do ferimento não se juntam corretamente 

-Sangramento abundante 

-Perda de tecidos, pele, músculos, nervos, etc. 

-Esmagamento, arrancamento, queimaduras, penetração de projétil ou instrumentos perfurantes, 

exposição de vísceras, ferimento no crânio, face e abdômen. 

O que fazer 

 Mantenha a região que sangra em posição 

mais elevada que o resto do corpo limpe o 

ferimento. 

 Use uma compressa de gaze ou pano limpo 

sobre o ferimento e pressione durante 5 

(cinco) minutos. 

 Após esse tempo, enfaixe com atadura, 

gravata, faixa ou outro mantendo leve 

pressão sobre o ferimento.  

 Dobre o joelho se o ferimento for na perna 

e o cotovelo se for no antebraço, colocando 

um chumaço de pano ou algodão por dentro 

da parte dobrada bem junto da articulação.

 

FERIMENTOS GRAVES NO ABDOMEN 

O que fazer 

Mantenha a vítima em repouso (no local). 

Proteja o local com curativo ou pano limpo e úmido com soro fisiológico. 

Fixe de maneire firme, mas não aperte. 

Haja com rapidez e evite o estado de choque. 

Remova imediatamente a vítima ao hospital. 

 

 

FERIMENTOS GRAVES NO TÓRAX 

O que fazer 

-Coloque a vítima em repousa e recostada. 

-Proteja o ferimento com compressa ou pano limpo ou a própria mão para impedir a penetração de ar através do 

ferimento. 

-Fixe o curativo protetor, usando um cinto ou uma faixa de pano. 

-Não aperte demasiadamente para não prejudicar os movimentos respiratórios da vítima. 

-Evite o estado de choque. 

-Remova a vítima imediatamente ao hospital. 

NOTA: No caso de ferimento penetrante no tórax, após os cuidados já apresentados deve-se tapá-los 

para que não penetre ar na cavidade torácica e assim o pulmão possa expandir caso não tenha sido agente 

traumático. 

 

FERIMENTO GRAVE NA CABEÇA 

O que fazer 

Mantenha a vítima em repouso e recostada. 

Afrouxar as roupas, principalmente em volta do pescoço. 

Agasalhe a vítima, evite o choque. 

Em caso de hemorragia, coloque uma compressa, fixando-a sem pressionar. 

Aplique compressas ou saco de gelo. 

Mantenha as vias aéreas desobstruídas (nariz, boca e garganta), facilite o vômito. 

 

Se a hemorragia for no nariz, na boca ou no ouvido, volte à cabeça da vítima para o lado de onde provém o 

sangramento. 

O que não fazer 



Não dê líquidos. 

Não dê bebidas alcoólicas 

OBS. Havendo sangramento pelo ouvido ou nariz, haverá suspeita de fratura de crânio. 

As complicações das feridas são: 

-Hemorragias 

-Infecções 

 

SÃO CONSIDERADOS GRAVES OS FERIMENTOS:  

Quando as bordas das feridas não se juntam corretamente. 

Quando há presença de corpos estranhos. 

Quando está dilacerados a pele, os músculos, os tendões. 

Quando há fraturas. 

Quando há suspeita de penetração profunda de bala, faca, prego, madeira... 

Quando o ferimento é no crânio ou na face. 

 

 IMPORTANTE  

  Procure o seu médico para diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios.   

 As informações disponíveis possuem apenas caráter educativo. 
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