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O ambiente da educação infantil, apesar de seguir recomendações de legislação 

específica para manutenção da segurança, não está isento do acontecimento de acidentes e 

até mesmo da ocorrência de situações clínicas entre os seus membros. Dessa forma, há 

necessidade de capacitação e aperfeiçoamento constante dos profissionais da educação 

infantil como forma de estarem qualificados, tanto para prevenir quanto para prestar 

atendimento inicial, quando da ocorrência de algum acidente. 

Por meio do Programa Nacional de Reorientação Profissional em Saúde – PRÓ-

SAÚDE e a Liga do Trauma UNISC, esta obra reuniu docentes e acadêmicos dos cursos da 

área da saúde e da gastronomia da Universidade de Santa Cruz do Sul com o propósito de 

elaborar um material educativo e informativo sobre as medidas de primeiros socorros na 

educação infantil e dessa forma capacitar os profissionais que atuam nessa área. Com isso, 

cumpre-se papel importante do PRÓ-SAÚDE que é ser indutor na transformação do ensino 

de saúde, e reforça-se o compromisso ético e social da UNISC com a comunidade na qual se 

insere, ao contribuir para qualificação de profissionais em relação a temas tão importantes 

como os primeiros socorros. 

Como a grande maioria dos acidentes poderiam ser evitados, e para tanto exige-se 

organização do ambiente escolar, este e-book traz nos capítulos iniciais informações técnicas 

importantes sobre os acidentes com crianças, bem como uma revisão sobre a legislação 

vigente sobre os primeiros socorros na educação infantil, acessibilidade e prevenção de riscos 

ambientais, e montagem de kit de primeiros socorros. Os capítulos seguintes reúnem 

informações de consulta rápida sobre as medidas de primeiros socorros a serem tomadas 

para manter a vida e evitar o agravamento das condições da vítima até a chegada de 

assistência especializada. Assim, com uma leitura acessível e de fácil compreensão, o leitor 
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1Enfermeira. Mestra e Doutora em Saúde Coletiva. Coordenadora da Comissão de Residência 

Multiprofissional em Saúde (COREMU) e do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital 

Santa Cruz. 
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terá acesso a informações que auxiliarão para a organização e atendimento inicial a vítimas 

dos principais agravos e acidentes no contexto da educação infantil. 

Mari Ângela Gaedke



Primeiros socorros são condutas iniciais que podem ser realizadas por um espectador, 

não necessariamente profissional de saúde, com o objetivo de ajudar pessoas com risco de 

morte para manter as funções vitais e evitar o agravamento de sua condição de saúde. As 

circunstâncias que requerem os primeiros socorros são comuns nas escolas, principalmente 

na educação infantil, e a falta de conhecimento sobre o primeiro atendimento pode gerar 

inúmeros problemas, como a omissão de socorro e a manipulação incorreta da vítima, 

acarretando agravo da situação ou solicitação desnecessária do serviço de emergência. 

Entre as situações que requerem primeiros socorros, as causas acidentais são as mais 

comuns entre a população infanto-juvenil, sendo mais frequentes as quedas, traumatismo 

craniano encefálico (TCE), trauma com avulsão dentária, queimaduras, choque elétrico e 

obstrução de vias aéreas por corpo estranho, entre outras. Esses eventos são definidos como 

injúrias “não intencionais e evitáveis” podendo, portanto, ser previsíveis e preveníveis a 

partir da implementação de medidas de segurança. 

Sendo assim, este e-book tem o objetivo principal de orientar quem presta os 

primeiros socorros, embora não esteja diretamente ligado à assistência à saúde, e deseja se 

capacitar para atuar na primeira abordagem de uma vítima de acidente. Serão apresentadas 

informações técnicas e educativas acerca da temática dos Primeiros Socorros. É importante 

destacar que este instrumento sozinho não é capaz de contemplar todos os acidentes 

possíveis. Ele caracteriza-se como uma fonte rápida para consulta de informações, que estará 

sujeito a frequentes atualizações e revisões. Ao escrever este Manual, o Programa Nacional 

de Reorientação Profissional em Saúde – PRÓ-SAÚDE da Universidade de Santa Cruz do 

Sul – UNISC e a Liga Acadêmica do Trauma da Universidade de Santa Cruz do Sul –
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LATRAUMA UNISC, reafirmam o seu compromisso com as ações de saúde pública, 

prevenção e promoção da saúde da comunidade. 

Boa leitura a todos! 



Cassiandra Sampaio Joaquim1 

Lia Gonçalves Possuelo2 

O termo acidente é definido como “um acontecimento independente da vontade 

humana, desencadeado pela ação repentina e rápida de uma causa externa, produtora ou 

não de lesão corporal e/ou mental”. Segundo Brito e Rocha (2015) e Mascarenhas e Barros 

(2015), os acidentes domésticos são importantes causas de internação 

hospitalar, incapacidades e óbitos em crianças, o que têm contribuído para manter 

elevada a taxa de morbimortalidade infantil. 

Para a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), os acidentes são vistos como “normais” 

pela sociedade. Em geral, porém, no ponto de vista médico, eles resultam mais da falta de 

medidas de proteção por parte dos adultos e menos da atividade intensa das crianças. Ainda 

de acordo com a SBP, todo traumatismo físico é causado por algum desequilíbrio entre os 

sistemas de defesa da vítima e inúmeros riscos ambientais (SBP, 2019). 

O trauma é hoje, em vários países, a principal causa de morte em crianças e adultos 

jovens e um dos maiores problemas de saúde pública mundial. Segundo o Relatório 

mundial sobre Prevenção de Acidentes com Crianças e Adolescentes, lançado em dezembro 

de 2008 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (Unicef), 830 mil crianças morrem vítimas de acidentes anualmente em todo o 

mundo. No Brasil, sabemos que em média 13 crianças e adolescentes até 14 anos morrem 

diariamente por acidentes, configurando-se, assim, como a principal causa de mortalidade 

infantil de um a 14 anos (WHO; UNICEF, 2009) 

1Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade de Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes:  

http://lattes.cnpq.br/0344659666201071 
2Bióloga. Doutora em Ciências Biológicas (Bioquímica) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9903194013924888 

http://lattes.cnpq.br/0344659666201071
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De acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do 

Ministério da Saúde (MS), em 2015 foram registradas 2.441 mortes de crianças de 0 a 14 

anos, no Brasil, devido a acidentes domésticos. No mesmo ano, 1.440 crianças e adolescentes 

até 14 anos morreram devido a acidentes de trânsito. Em 2015, segundo o Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), foram 100.559 crianças internadas, na faixa 

etária de 0 a 14 anos, devido a causas acidentais (Figura 1). Estudos mostram, no entanto, 

que 90% dos acidentes podem ser evitados com medidas simples e eficazes de mudança de 

comportamento e de adequação, para a promoção da prevenção.  

Figura 1: Mortalidade por acidentes até 14 anos de 2001 a 2014 

Fonte Datasus/Ministério da Saúde, 2016. 

Considerando os adolescentes até 14 anos houve uma redução de 12,32/100.000 

mortes em 2001 para 9,40/100.000 mortes em 2014, o que demonstra uma queda de 31% 

nos óbitos infantis por acidentes de 2001 a 2014. 

De acordo com a Figura 2, para os menores de um ano, houve aumento de 2% nos 

óbitos por acidentes. Na faixa etária de 5 a 9 anos, houve uma queda de 43% nas mortes por 

acidentes. As faixas etárias de 1 a 4 anos e de 10 a 14 anos, tiveram em média 31% de redução. 
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Figura 2: Avanço de mortes até 14 anos por acidentes por faixa etária- Brasil 2001 a 2014 

Fonte: Criança Safe Kids Brasil, 2016. 

Quanto à distribuição de gênero e os óbitos por acidentes, mais de 60% dos casos 

ocorrem entre meninos. Mais de 70% dos óbitos por queda, arma de fogo e afogamento, 

ocorrem entre os meninos (Figura 3). Entre as diferentes causas de morte, intoxicação e 

sufocação, são as mais frequentes entre as meninas.  

Figura 3: Distribuição por gênero e por causas das mortes por acidentes até 14 anos 

Fonte: Criança Safe Kids Brasil, 2016. 
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Embora se perceba avanços no país, na prevenção de acidentes, e alguns indicadores 

tenham apresentado redução, sabe-se que ainda há muito para ser feito, afinal, toda mudança 

de comportamento requer esforços contínuos. Para prosseguir avançando sobre essa 

temática tão importante para saúde infantil, é necessária uma combinação de fatores: 

investimento público no tema, dados e estatísticas atualizados e divulgados com agilidade, 

campanhas educativas com dicas de prevenção de acidentes e uma série de ações, como a 

deste E-book, que fortaleçam a cultura da prevenção em nosso país. 

No âmbito das políticas públicas, apesar de haver algumas iniciativas ao nível federal, 

ainda não há recurso direcionado em forma de um programa estruturado, nos fazendo 

pensar que, ainda hoje, o tema não é prioridade na gestão, mesmo sendo uma das grandes 

causas de mortalidade infantil no país. 
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1Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5620864532120772 
2Fisioterapeuta. Doutora em Educação, pela Universidade Federal de Santa Maria. Link do currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/7420285189334712 

  

 

 

Djennifer Raquel da Rosa1 

Patrícia Oliveira Roveda2 

 

O início da educação infantil foi marcado pelo assistencialismo e não como parte do 

processo educacional da criança. A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 208, 

preconizava como dever do Estado o "atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 

6 anos de idade" assegurando, desse modo, o seu direito à educação (BRASIL, 1998, p.154). 

Todavia, apenas em 1994 a Política Nacional de Educação Infantil traçou e propôs diretrizes 

pedagógicas e de recursos humanos objetivando expansão de vagas, fortalecimento das 

instâncias competentes e da concepção da educação infantil, além de promover a melhoria 

da qualidade do atendimento em creches e pré-escola (RUSSEF; BITTAR, 2003). 

Em 1996, a LDB 9.394, em consonância com a Constituição Federal, reconheceu, nos 

artigos 29 e 30, a educação infantil sendo a primeira etapa da educação básica ofertada em 

creches para crianças de até três anos de idade e em pré-escolas para crianças de quatro a seis 

anos (BRASIL, 1996).  

Essa primeira etapa do processo educacional, a educação infantil, objetiva o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a atuação familiar e da comunidade (BRASIL, 1996). Considerando o 

desenvolvimento e os aprendizados em diversas dimensões o fato de que o ambiente escolar 

é um espaço em que as crianças passam em torno de um terço de seu tempo e que a infância 

é caracterizada pela curiosidade, esse meio se torna propício à ocorrência de possíveis 

acidentes, afinal é o local onde um número expressivo de crianças interage por meio das 

mais diversas atividades (SENA; RICAS; VIANA, 2011; COELHO, 2015). 
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Ao nos referirmos a acidentes, imediatamente discorremos sobre a necessidade de 

primeiros socorros. Para Souza (2013), primeiros socorros são procedimentos e cuidados de 

urgência, prestados de início a uma pessoa, em situações de acidentes ou mal súbito no lugar 

onde o caso está acontecendo. Os primeiros socorros podem salvar vidas e evitar que 

condições mais graves aconteçam.  Em especial, este manual trata do ambiente escolar da 

educação infantil.  

Brolezi (2018) chama a atenção sobre as grades curriculares dos cursos de licenciatura 

que, com algumas exceções, incluem disciplinas que tratam dos procedimentos básicos de 

primeiros socorros. Desse modo, na maioria das situações, os professores não sabem como 

agir e esse despreparo em situações de emergência que necessitam de primeiros socorros 

e/ou pronto atendimento nos primeiros socorros pode comprometer a saúde da criança 

(SILVA et al., 2017).  

Em 2018 surge a Lei nº 13.722, de 4 de outubro, denominada de Lei Lucas, em que: 

Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de 

professores e funcionários de estabelecimento de ensino públicos e privados 

de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. (DOU, 2018, 

p.2). 

A referida Lei Lucas foi assim chamada em homenagem ao estudante Lucas Zamora, 

de São Paulo, que em 2017 sofreu uma fatalidade em um passeio escolar. Foi sancionada 

como lei federal obrigatória em todo território nacional e vale para escolas públicas e 

privadas (MENDES et al., 2021). A Lei prevê que as capacitações sejam ofertadas 

anualmente, incluindo reciclagem dos professores e funcionários que já tenham passado 

pela formação. A rede de ensino deve se responsabilizar pela realização da capacitação 

quando estabelecimento público, assim como definir, em regulamento, o número de 

profissionais que devem se capacitar. Esse número depende da quantidade de professores e 

funcionários e do fluxo de atendimento de crianças atendidas (BRASIL, 2018). 

Também consta na lei que as temáticas dos cursos de primeiros socorros básicos devem 

ser condizentes com a natureza e a faixa etária do público atendido nos estabelecimentos de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.722-2018?OpenDocument
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ensino ou de recreação. Igualmente todos os estabelecimentos deverão ter disponíveis kits 

de primeiros socorros (tema também abordado neste manual), conforme orientação das 

entidades especializadas em atendimento emergencial à população, e deve ser afixada em 

local visível a certificação que comprove a realização da capacitação (BRASIL, 2018). 

A partir da Lei, a importância em planejar o ensino dos primeiros socorros e condutas 

básicas de salvamento aumentou, porém, muitas escolas não se adequaram à normatização 

e não proporcionam a capacitação à equipe escolar (FONTOURA; KADER, 2021). Os 

autores defendem que além da equipe também as crianças devem ser preparadas para 

situações de emergência e, com as crianças, esse tema pode ser trabalhado por meio de 

ludicidade.  

Silva et al. (2017) chamam a atenção que medidas educativas, envolvidas no diálogo, 

auxiliam o fortalecimento e aprimoramento da prática preventiva e interventiva na escola, 

proporcionando a construção de um ambiente escolar seguro, bem como sobre de os 

professores  participarem, periodicamente, das capacitações e treinamentos em primeiros 

socorros e pronto atendimento, visando se capacitar corretamente, considerando aspectos 

psicológicos, emocionais e técnicos e, desse modo, proporcionando segurança às crianças e 

também aos outros professores.  

A parceria entre os profissionais de educação com os da saúde no planejamento de 

ações do campo da saúde e sua abordagem no ambiente escolar auxiliam a proposição de 

novos métodos, estratégias e formas de pensar a prevenção de acidentes que necessitem de 

primeiros socorros (SILVA et al., 2017).  

Genesini et al. (2021) também mencionam que é de fundamental importância que se 

crie e aumente a rede de apoio entre escolas e serviços de saúde, como a Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e as Unidades Básicas de Saúde (UBS), em que a 

tríade “profissional – escolares – pais” tem a se beneficiar e prevenir acidentes com maiores 

agravos a saúde das crianças.  
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Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), ter saúde significa possuir um 

estado completo de bem-estar físico, mental e social, desse modo, a saúde está relacionada 

com a qualidade de vida (QV) da comunidade. Portanto, a prevenção e a segurança em todos 

os espaços são muito importantes. Ao falar em segurança, em prevenção de riscos ambientais 

e em espaços acessíveis é preciso abordar essa temática neste Manual de Primeiros Socorros, 

uma vez que muitos acidentes podem ser prevenidos na escola, fazendo com que a QV e a 

segurança das crianças sejam preservadas nesse ambiente (SOUZA, SIQUEIRA, 2019). 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O AMBIENTE ESCOLAR 

A escola de educação infantil é um espaço em que as crianças concretizam travessuras, 

a exploração dos espaços é um atrativo e, portanto, elas são mais suscetíveis a acidentes pela 

inquietação e imprevisão natural da faixa etária (CONTI; ZANATTA, 2014). Desse modo, a 

escola configura-se como cenário importante para ocorrência de incidentes que podem levar 

a acidentes, os quais demandam inúmeros cuidados (FERREIRA et al., 2018).  

O planejamento dos ambientes da escola, sejam internos ou externos, é de suma 

importância. Em se tratando de educação infantil, ainda mais, pois são crianças em fase 
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inicial do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), ainda com falta de noção corporal 

ou de coordenação motora, que lá estão, engatinhando, aprendendo a se equilibrar, a andar 

com independência e todos devem fazer uso dos ambientes de forma autônoma e segura 

(CONTI; ZANATTA, 2014; FERREIRA et al., 2018). Para que uma escola seja considerada 

inclusiva, o espaço físico deve ser planejado, pensado e executado sobre a perspectiva da 

diversidade humana (SAVI et al., 2020). 

Estudos da Neurociência, com o recurso da neuroimagem, vêm comprovando o quão 

importante e necessário são essas interações físicas, socioafetivas e cognitivas nos primeiros 

seis anos de vida (PLANO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA: 2010 - 2022 | 2020 – 2030), 

período em que a criança frequenta a educação infantil sistematicamente. Assim, as escolas 

devem garantir que as crianças que apresentam algum tipo de necessidade especial possam 

se socializar, desenvolver suas capacidades pessoais e aprimorar sua inteligência emocional 

por meio da inclusão escolar. 

ACESSIBILIDADE  

Abordando o tema acessibilidade, Sassaki (2009) a classificou em seis dimensões: 

arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal. 

Além dessas, foi criada a dimensão digital ou tecnológica. Aqui apresentam-se alguns 

aspectos da acessibilidade arquitetônica que prevê a extinção de barreiras físicas em todos os 

ambientes. 

Existem normas e leis que preveem a segurança, a acessibilidade e a qualidade dos 

ambientes escolares, dentre elas citamos a NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) que trata de acessibilidade e edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos, especialmente a seção 10.15 que trata de alguns aspectos dos espaços 

escolares, mas nada específico à educação infantil. 
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O estudo de Savi et al. (2020), constatou que as condições ambientais e arquitetônicas 

das escolas apresentam obstáculos à acessibilidade, o que gera prejuízos na autonomia, 

especialmente, dos estudantes com deficiência. 

RISCOS AMBIENTAIS E MAPAS DE RISCO  

 A NBR 9 trata de Riscos Ambientais, e está mais especificamente voltada aos 

trabalhadores, mas apresenta aspectos que envolvem todos os atores envolvidos nesse 

ambiente educacional, crianças, professores, técnicos administrativos, aqui em especial os 

riscos ambientais e riscos de acidentes (ABNT, 2015). 

Baseado nos estudos de Pereira (2019) e Conti e Zanatta (2014) a Figura 1 apresenta 

alguns riscos ambientais em escolas.  

Figura 1 – Riscos ambientais nas escolas 

 
Fonte: CONTI; ZANATTA, 2014; PEREIRA, 2019. 

Toda a escola precisa ter um plano de emergência em caso de incêndio e um mapa 

de riscos que é um importante instrumento que colabora para a redução e prevenção de 

acidentes, assim como faz a orientação em situações de desastres que venham a ser 
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presenciados. Mapa de riscos é uma das atribuições da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA, prevista na NBR – 5, podendo muito contribuir para a identificação de 

perigos, avaliação de riscos e determinação de controle (SOUZA et al., 2013). 

Evidencia-se a pertinência da utilidade de mapas de riscos na escola fazendo parte 

do processo de ensino e aprendizagem, para que os professores, funcionários e alunos 

obtenham formação adequada sobre os riscos ambientais (Quadro 1) nos diversos locais: 

casa, escola, igreja, eventos sociais e em seu futuro local laboral, desenvolvendo, assim, a 

“cultura de prevenção de acidentes”. A utilização de um mapa de risco é fundamental no 

ambiente escolar pois esse instrumento traz informações quanto aos riscos, tanto para os 

alunos e demais funcionários quanto para os visitantes, proporcionando o planejamento 

para medidas preventivas de acidentes e ações a serem adotadas futuramente na escola, e, 

dependendo do local, por exemplo, Laboratório de Ciências (ou Química), se fazem 

necessários o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) (SOUZA et al., 2013).  

Quadro 1 – Agentes causadores de riscos ambientais e seus efeitos  

(continua) 
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Quadro 1 – Agentes causadores de riscos ambientais e seus efeitos 

(conclusão) 

 
Fonte: Norma Brasileira Regulamentadora Nº 5 (BRASIL, 1994) 
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SEGURANÇA E PREVENÇÃO NA ESCOLA 

No Plano Nacional da Primeira Infância (2020) consta a importância de se orientar 

e sensibilizar pais e/ou responsáveis pelas crianças sobre a prevenção de acidentes e, para que 

funcione, o ideal é que se utilizem diversos meios, como campanhas pela televisão, folhetos, 

check lists de segurança, cartazes e reuniões em centros de saúde, nos estabelecimentos de 

educação infantil e nas escolas. 

No mesmo documento consta a seguinte premissa: 

Estabelecer padrões de segurança para os espaços físicos e equipamentos 

destinados [...] às crianças de até seis anos, respeitando as especificidades do 

seu desenvolvimento físico e psicomotor, a fim de que sejam condizentes com 

as atividades lúdicas e as vulnerabilidades em relação aos acidentes, 

principalmente quedas, em cada faixa etária. (PNPI, 2020, P. 171). 

É primordial identificar os locais, instalações, situações ou objetos que causem 

qualquer risco, assim como preparar toda a equipe escolar para solucionar ou minimizar os 

riscos detectados. Muitos cuidados devem ser tomados no ambiente de educação infantil, 

alguns apresentados no Quadro 2, a fim de prevenir e evitar acidentes. 

Quadro 2 – Cuidados com o ambiente físico de educação infantil  

(continua) 

Uso de portões de segurança em escadas (no topo e na base). A altura dos degraus das 

escadas deve ser de no mínimo 16cm e máximo 18cm 

Uso de antiderrapante em escadas e pisos lisos (Figura 3.2) 

Rampas com angulações acessíveis 

Calçadas e pisos sem irregularidades 

Sanitários, pias, azulejos e portas íntegros. A cada 20 crianças recomenda-se 1 vaso 

sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro.  

Nas cabines sanitárias, é preferível optar por portas individuais sem chaves ou trincos. A 

bancada com as cubas deve ser instalada a aproximadamente 40 centímetros do piso e a 

torneira deve ser de fácil manuseio 

Fiações e cabos de energia devem estar sempre em locais altos, nunca desencapados 
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Quadro 2 – Cuidados com o ambiente físico de educação infantil 

(conclusão) 

Redes de proteção em janelas, sacadas e mezaninos 

Berços, armários e outros móveis devem ficar longe das janelas (Figura 3.3) 

Berços devem ser certificados conforme as normas de segurança do Inmetro e não ter em 

seu interior almofadas, bichos de pelúcia e demais objetos que possam restringir as vias 

aéreas da criança 

Tomadas devem estar protegidas 

Mesas e armários baixos devem ter quinas arredondadas 

Crianças não devem entrar na cozinha da escola ficando longe de fogões e objetos cortantes 

Comidas e líquidos quentes devem ficar fora do alcance de crianças 

As crianças devem estar sempre sob a supervisão de um adulto responsável durante a 

alimentação 

Não usar toalhas de mesa compridas para que as crianças não puxem a toalha 

Fósforos, isqueiros, produtos inflamáveis e químicos como os de limpeza devem ficar 

trancados ou fora do alcance das crianças (Figura 3.4) 

Playgrounds devem respeitar as normas técnicas de segurança e ser de acordo com a faixa 

etária da criança, quando quebrado deve ser retirado ou consertado 

Evitar galhos soltos de árvores no pátio 

Fonte: Plano Nacional da Primeira Infância, 2020; ABNT, 2015. 

Seguem abaixo as Figuras 2, 3 e 4 referentes a alguns exemplos de riscos devido à falta 

de cuidado e planejamento dos ambientes para as crianças: 

Figura 2 – Piso molhado provocando queda 

 
Fonte: Adobe Stock 
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Figura 3 – Móvel perto de janela sem tela 

 
Fonte: Adobe Stock 

Figura 4 – Produtos ao alcance da criança 

 
Fonte: Adobe Stock 

Acrescenta-se à explanação sobre aspectos de acessibilidade, de segurança e prevenção 

de riscos na escola, a importância do cuidado que toda a equipe deve ter ficando atenta a 

qualquer situação que possa colocar em risco a saúde das crianças. O planejamento dos 

espaços na escola, salientando os da educação infantil podem prevenir muitos acidentes. 
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O kit de primeiros socorros é uma exigência apontada na Norma Regulamentar NR-

7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) aprovada pela Portaria 

SSST nº 24, de 29 de dezembro de 1994 e emitida pelo Ministério do Trabalho que 

determina no capítulo 7.5.1: 

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à 

prestação dos primeiros socorros, considerando-se as características da 

atividade desenvolvida; manter esse material guardado em local adequado e 

aos cuidados de pessoa treinada para esse fim.  

No âmbito da educação infantil a Lei nº 13.722, de 04 de outubro de 2018, estabelece 

que: 

Os estabelecimentos de ensino ou de recreação das redes pública e particular 

deverão dispor de kits de primeiros socorros, conforme orientação das 

entidades especializadas em atendimento emergencial à população. 

O kit de primeiros socorros deve conter alguns itens indispensáveis e que são de suma 

importância em situações emergenciais. Nesse sentido, nele devem estar contidos 

instrumentos e produtos bem acondicionados e organizados, dentro dos prazos de validade, 

a fim de que seu uso seja facilitado e eficiente. Além do mais, os frascos devem estar 

devidamente rotulados e os instrumentos pontiagudos embalados adequadamente. 
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O QUE DEVE CONTER NO KIT? 

A montagem do kit de primeiros socorros deverá ser realizada de acordo com a 

finalidade para a qual se destina e precisa sempre estar completa e em local acessível. Abaixo 

apresentamos uma sugestão de itens para compor o kit de primeiros socorros na educação 

infantil: 

▪ Termômetro: este equipamento é utilizado para verificar os sinais vitais, 

fornecendo a temperatura do indivíduo e pode auxiliar na avaliação da gravidade da 

situação. 

▪ Aparelho de Pressão: este objeto possibilita que seja verificado a pressão 

arterial do indivíduo. É essencial o manguito com tamanho apropriado ao braço da 

criança para uma avaliação adequada da pressão arterial. 

▪ Tesoura Pequena: utiliza-se este objeto para cortar esparadrapos, ataduras e 

gazes. O ideal é que o objeto seja higienizado com uma solução antisséptica, antes de ser 

manuseado. 

▪ Algodão Hidrófilo: o algodão hidrófilo pode ser utilizado como material de 

higienização, umedecido com álcool 70%, de objetos que façam parte do kit de primeiros 

socorros, como por exemplo: termômetro, aparelho de pressão, tesoura pequena etc. 

▪ Gaze Estéril: é utilizado em ocasiões em que há alguns arranhões ou 

ferimentos, para fazer a limpeza e cobrir os ferimentos, já que ela não solta fiapos, e o 

pacote contém menos unidades, cerca de 10 gazes. Mesmo assim, a gaze deve ser 

umedecida antes de utilizá-la, com algum tipo de antisséptico ou soro fisiológico. 

Quando utilizar? Em ferimentos abertos, por exemplo. 

▪ Gaze não Estéril: é utilizada em ocasiões que não possuem altos fatores de 

complexidade. 

▪ Esparadrapos e Fitas: um tipo de esparadrapo bastante recomendado é a 

versão Micropore, que possui pequenos poros, que permitem que a pele possa transpirar. 
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Estes materiais possuem grande desempenho em momentos que há necessidade de 

realizar algum curativo. 

▪ Curativo Adesivo: os curativos tipo band-aid, são bastante recomendados em 

ocasiões de pequenos ferimentos, como por exemplo, cortes superficiais. São produzidos 

com uma fita que permite a transpiração da pele e evita que o machucado infeccione, já 

que o mesmo está coberto, evitando o contato do ferimento com sujeira. 

▪ Soro Fisiológico: esta solução é utilizada para fazer a higienização de feridas 

e machucados, e nesses casos, deve-se utilizar de forma abundante, garantindo que o 

local esteja de fato limpo. Quando utilizar? Em cortes superficiais, cortes na cabeça, entre 

outros. 

▪ Luvas Descartáveis: em qualquer ocasião que se for manusear algum 

ferimento, deve-se fazer o uso deste material, pois o mesmo auxilia a evitar contaminação 

no local. Quando utilizar? Sempre que for realizado algum procedimento de Primeiros 

Socorros.  

▪ Bolsa para Compressa: este utensilio é bastante importante pois pode ser 

utilizada em situações, como por exemplo, pancadas. Uma boa opção a ser escolhida na 

hora da compra, são os modelos que podem ser utilizadas tanto como compressas frias, 

quanto como compressas quentes. Quando utilizar? Compressa fria para batidas de 

cabeça, quedas sem ferimentos abertos; e compressa quente para desconforto abdominal, 

contratura muscular. 

▪ Ataduras de Crepe: auxiliam na imobilização de membros, em situações 

mais graves, como por exemplo, deslocamento de membros. 

▪ Água Oxigenada 10 volumes: a água oxigenada possui ação contra 

microrganismos, por este motivo, pode ser utilizada auxiliando na limpeza dos 

ferimentos, evitando infecções no local. Quando utilizar? Em feridas, ferimentos abertos 

ou cortes diversos.  
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▪ Água Boricada: também é uma solução antisséptica, e costuma ser utilizada 

em ocasiões de irritação da pele. Quando utilizar? Em picadas de insetos. 

▪ Haste flexível de algodão: é utilizada quando deseja-se realizar uma limpeza 

mais específica, no local do ferimento. Também é importante que seja umedecida com 

soro fisiológico ou alguma solução antisséptica, já que em suas pontas contém algodão, 

evitando que os fios grudem no ferimento. Quando utilizar? Em ferimentos abertos 

menores ou cortes em geral. 

▪ Pisseta com Álcool 70%: utilizado para realizar a higienização e/ou 

desinfecção de superfícies, objetos e materiais, como por exemplo, a tesoura pequena, 

além de poder ser utilizado para higienizar as mãos, quando não há luvas descartáveis 

durante o atendimento de uma situação de primeiros socorros. 
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Quedas, pancadas e sustos acompanham as crianças onde quer que elas estejam. 

Geralmente não percebem ou identificam riscos nos ambientes, até mesmo pela agitação 

das brincadeiras e curiosidades de reconhecimento do meio em que estão inseridos. 

Portanto, é fundamental que educadores e monitores saibam como agir quando a criança 

sofrer ferimentos na cabeça. 

De certa forma, as crianças estão expostas a acidentes em sua rotina diária, podendo 

ocorrer na escola ou até mesmo nos momentos de lazer em casa, em função do incansável 

desejo de descobertas dos pequenos. Por isso geralmente as quedas são mais frequentes em 

crianças pequenas, sendo a consequência mais comum os machucados/ferimentos na 

cabeça. 

5.1 BATIDA NA CABEÇA 

O QUE É? 

A principal causa de atendimento no serviço de emergência em crianças são as 

quedas. Todavia, a procura do atendimento é bastante associada à preocupação com a  
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queda e batida na cabeça em si do que com a gravidade do trauma. Essa situação ocorre 

principalmente em crianças menores de dois anos de idade, quando a cabeça tem um 

tamanho quase que proporcionalmente ao do corpo, sendo ela projetada mais facilmente 

nas quedas. 

O nome técnico que se dá quando a criança cai e bate a cabeça é traumatismo crânio 

encefálico (TCE), o qual pode ser classificado em leve, moderado e grave – de acordo com o 

rebaixamento do nível de consciência. É de conhecimento que a maior parte dos traumas 

cranianos em pediatria é leve (sem lesões/sequelas) e apenas 10% dos casos cursam com 

complicações graves (ZEITEL, 2017). Dessa forma, é de extrema importância saber manejar 

quedas infantis, conseguindo diferenciar os casos que necessitam de atendimento médico. 

SINAIS E SINTOMAS 

▪ Verificar se a criança irá apresentar sinais de sonolência, convulsão, febre ou 

irritabilidade excessiva; 

▪ Avaliar se as pupilas estão iguais e se os movimentos dos membros superiores e 

inferiores estão normais; 

▪ Observar se haverá presença de vômito ou desmaio; 

▪ Verificar se há hematoma no local da batida na cabeça; 

▪ Dor no local é considerada normal devido ao choque do trauma. 

Figura 1 – Representação de contusão craniana em criança 

 
Fonte: Adobe Stock 
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O QUE FAZER? 

Inicialmente, é preciso avaliar se há perda de consciência (desmaio) e, em seguida, 

tranquilizar a criança, observar o local em que ocorreu o trauma, colocar gelo tendo o 

cuidado de proteger a pele com um pano limpo (MELO et al, 2011). Prestar atenção aos 

possíveis sinais e sintomas que podem aparecer em um período de 20 a 30 minutos (SILVA, 

2010). 

▪ Caso tenha a presença de alguns dos sinais listados acima, procurar um pronto 

atendimento imediatamente; 

▪ Em caso de perda de consciência, levar imediatamente ao pronto-socorro;   

▪ SEMPRE relatar aos pais sobre o acontecido e orientar que, juntamente com 

a escola, a criança seja observada por 24 a 48 horas, independente da criança 

ter apresentado ou não sinais e sintomas. 

Por fim, é importante ressaltar que sempre, após qualquer queda, é fundamental a 

observação da criança. Sintomas como vômitos, dores de cabeça e sonolência podem ser 

comuns após o trauma, porém, se os sintomas persistirem e se for difícil o despertar da 

criança, essa deve ser levada imediatamente ao pronto-atendimento, pois indica sinal de 

piora no quadro. 

5.2 CORTE NA CABEÇA 

O QUE É? 

 Os ferimentos na cabeça podem se apresentar de várias formas, desde os mais 

superficiais – ou seja, aqueles que não requerem um cuidado técnico, além de limpeza e 

desinfecção com água e sabão – até aqueles que, devido à profundidade ou ao tamanho, 

requerem a avaliação e assistência de um profissional da saúde. 

O cuidado dos ferimentos superficiais na cabeça das crianças é semelhante ao previsto 

para os ferimentos em geral. No entanto, certas especificidades e precauções devem ser 

tomadas, principalmente com as crianças menores, cuja pele ainda não tem as funções 

https://melhorcomsaude.com.br/6-conselhos-para-tratar-os-ferimentos-de-uma-crianca/
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completamente desenvolvidas e certamente por esta característica sofrem ferimentos mais 

graves. 

Figura 2 – Corte hemorrágico no couro cabeludo de criança 

 
Fonte: Adobe Stock 

O QUE DEVO FAZER? 

Depois de sofrer uma queda, a criança geralmente fica assustada e reage por meio do 

choro, em uma sensação imediata de desespero. Nesse momento, o cuidado e a atenção do 

cuidador vão tranquilizá-la e permitir que ela suporte a dor ou o desconforto (OLIVEIRA, 

2016). 

Se houver sangramento após uma queda com ferimento cortante, você deve: 

▪ Lavar bem as mãos com água e sabão antes de tratar o ferimento; 

▪ Lavar o ferimento com água limpa para remover as impurezas; 

▪ Desinfetar a área com um antisséptico ou soro fisiológico 0,9%, usando uma gaze; 

▪ Pressionar o ferimento com uma gaze estéril, por no máximo 10 minutos, a fim 

de interromper o fluxo do sangue; 

▪ Cobrir o ferimento com uma gaze estéril.  

Todavia, caso o ferimento seja profundo e precise ser suturado, é necessário levar a 

criança a um serviço de saúde o mais rápido possível. 

https://soumamae.com.br/significa-sangramento-no-primeiro-trimestre/
https://soumamae.com.br/o-que-fazer-diante-de-uma-picada-de-carrapato/
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A criança deve ser levada ao pronto atendimento hospitalar imediatamente quando: 

▪ O sangramento não para, mesmo após pressionar a ferida durante 10 minutos; 

▪ O corte é muito profundo, sugestivo de necessidade de sutura (pontos); 

▪ A criança não tem vacina contra o tétano; 

▪ O ferimento está sujo e você não consegue limpá-lo corretamente. 

Por fim, recomendamos que você sempre tenha em mãos ou memorize essas 

informações necessárias como instrumento de apoio, para que possa desenvolver o 

atendimento inicial, em caso de ocorrência de acidentes com ferimentos na cabeça. Como 

profissional da área do cuidado ao grupo infantil, é vital que você siga as dicas anteriores, 

além de manter a calma e a tranquilidade para agir de forma correta e se deslocar aos serviços 

de atendimento em saúde nos casos em que isso for necessário e exijam intervenções de 

urgência/emergência (GRADELLA, 2012).  

O QUE NÃO DEVO FAZER?  

▪  Colocar algodão na área da ferida; 

▪ Aplicar pomada antibiótica ou qualquer outro produto; 

▪ Explorar feridas complicadas ou remover um objeto preso (caso ele seja a causa do 

ferimento). 
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O QUE É? 

Principalmente em épocas mais frias do ano é comum acontecerem sangramentos 

nasais em crianças, isso acontece porque durante esse período a mucosa do nariz tende a 

estar mais ressecada, o que favorece a ocorrência dos sangramentos. Além disso, o 

sangramento pode acontecer quando a criança assoa o nariz muito forte, exercendo maior 

pressão, ou ainda quando leva alguma pancada no nariz. 

O sangramento nasal ou epistaxe, na infância, acontece em grande maioria em 

crianças entre 2 e 8 anos, sendo esses raramente graves, mas sempre merecem uma atenção 

especial. Em crianças menores de 2 anos são raros os casos de epistaxe e devem ser 

investigados mais a fundo por um profissional. Verificar se a criança em questão já 

apresentou outros episódios de sangramentos parecidos com o atual. Na maioria dos casos, 

o sangramento não necessita de tratamento específico, sendo apenas recomendado que seja 

feita pressão no nariz para estancar o sangramento. 
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Nos casos, porém, em que o sangramento é intenso e acontece com frequência, de 

forma repetida, é relevante que a criança seja levada ao pediatra, para que assim seja feita 

uma avaliação detalhada, devendo a causa de o sangramento ser identificado e desenvolvido 

tratamento mais adequado. 

Figura 1 – Ilustração de sangramento nasal 

 
Fonte: Adobe Stock 

O QUE PODE CAUSAR SANGRAMENTO NASAL? 

O sangramento nasal infantil costuma ocorrer devido ao rompimento de pequenos 

vasos presentes no nariz, o que acontece na maioria dos casos devido ao ressecamento na 

mucosa nasal ou lesões no nariz. Assim, as principais causas de sangramento nasal em 

crianças, são: 

▪ Assoar o nariz muito forte (exercendo pressão); 

▪ Machucados feitos pelos dedos da própria criança; 

▪ Sinusite; 

▪ Rinite; 

▪ Ambiente muito seco (baixa umidade do ar) ou muito frio; 

▪ Presença de objetos no nariz; 

▪ Pancadas no rosto. 

  Como apontado anteriormente, no caso de o sangramento ser persistente ou não 

cessar, ou ainda surgirem outros sintomas, é importante que o médico, preferencialmente o 



Primeiros Socorros na Educação Infantil  |  Sangramento de nariz 

  

 

42 

pediatra, seja consultado, isso porque pode ser sinal de doenças mais graves, como doenças 

autoimunes, alteração nos níveis de plaquetas, infecções ou hemofilia, que devem ser 

investigadas para que o tratamento adequado seja iniciado. 

O QUE DEVO FAZER? 

  Ao perceber o sangramento, é importante iniciar o atendimento procurando acalmar 

a criança, uma vez que na maioria dos casos não é indicativo de problemas graves, porém a 

criança tende a se assustar ao perceber a presença de sangue. 

Para estancar o sangramento, é indicado que seja feita leve pressão no local em que 

está sangrando por cerca de 10 a 15 minutos, podendo, também, ser colocado gelo (com 

proteção plástica ou toalhinha, para evitar queimaduras pelo frio) no local para favorecer a 

contração dos vasos sanguíneos da região e, assim, parar o sangramento. 

O QUE NÃO DEVO FAZER? 

Não é recomendado inclinar a cabeça da criança para trás e nem colocar algodão ou 

papel absorvente no nariz da mesma, isso porque pode fazer com que a criança “engula” o 

sangue, o que pode causar irritação no estômago, além de ser desconfortável. 
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O QUE É? 

O traumatismo dentário é uma situação comum em crianças, e pode afetar dentes, 

gengivas, osso alveolar (o osso que segura as estruturas dentárias), ou o tecido mole da boca, 

incluindo os lábios e a língua. Existem vários tipos de lesões que se enquadram na categoria 

de traumatismo dentário, sendo principalmente fraturas que “lascam” o esmalte dentário 

ou até a perda total do dente, causando tanto dor física quanto danos no emocional e na 

autoestima da criança.  

Figura 1 – Traumatismo dentário pediátrico 

 
Fonte: FERNANDES et al., 2009, p. 172. 

Essa ocorrência é frequente em crianças, principalmente entre as idades de 18 meses 

a 24 meses, devido principalmente por apresentarem coordenação motora 
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insuficiente e, ao caírem, não têm o reflexo de proteção, batendo a boca. Com o crescimento 

e desenvolvimento podem cair ao correr e brincar (FERNANDES et al., 2009). Os dentes 

mais atingidos são os dentes anteriores (incisivos superiores) pela posição na boca.   

SINAIS E SINTOMAS 

Os principais sinais de um traumatismo dentário são: sangramento; fratura do  dente 

(esmalte dentário e/ou dentina); avulsão do dente (deslocamento total do dente de seu 

alvéolo); sensibilidade e dor na região do(s) dente(s) e gengiva afetados no acidente e 

intrusão dentária que é o deslocamento do dente para o interior do alvéolo. 

O QUE DEVO FAZER? 

Em qualquer situação, primeiramente, deve-se manter a calma tanto da criança 

quanto dos adultos que a envolvem. Depois verificar se a criança apresenta outro sintoma 

como dores de cabeça, vômitos, náuseas ou inconsciência, o que pode significar uma 

condição mais grave que deve ser tratada diretamente no hospital ou Pronto Atendimento 

(PA) mais próximo. Em caso de fratura dentária, recomenda-se, quando possível, procurar 

o fragmento (pedaço) do dente e armazená-lo em um recipiente com leite em temperatura 

ambiente (figura 2), ou soro fisiológico, ou água e levar junto na consulta. Em alguns casos 

é possível a “colagem” do fragmento dentário. 

Figura 2 – Recipiente com leite em temperatura ambiente armazenando fragmento 

dentário 

 
Fonte: Google Imagens 
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Esse tipo de acidente causa muita tensão, especialmente para a criança. Ratifica-se a 

importância de manter a calma, acalmar a criança e, o quanto antes, comunicar a família do 

ocorrido, sugerindo o encaminhamento da criança a um cirurgião-dentista de confiança 

para a avaliação detalhada do caso.  

Figura 3 – Ilustração de consulta odontológica para reparo do traumatismo dentário 

 
Fonte: Adobe Stock 

Alguns traumatismos dentários podem não apresentar sinal e sintoma 

imediatamente, mas, com o passar dos dias, poderão ser observadas alterações, conforme 

imagens abaixo.  
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Figura 4 – Traumatismo de dente decíduo. No momento do trauma (A), e após 3 

semanas de acompanhamento, dente decíduo com descoloração marrom-avermelhada 

(B) 

 
Fonte: ANDREASEN e ANDREASEN, 1994, p. 358. 

Em situações de sangramento ou ferimentos moderados na região da gengiva onde o 

dente se encontra, recomenda-se o uso de uma gaze limpa umedecida com soro fisiológico 

para limpeza da região e tomar as medidas necessárias para conter o sangramento, conforme 

orientações apresentadas no capítulo 6 – Sangramento de Nariz – deste livro.  

Em casos mais graves de traumatismo dentário, pode ocorrer o deslocamento total 

do dente para fora do seu alvéolo (cavidade do osso onde se alojam os dentes). É importante 

levar o dente para avaliação do cirurgião-dentista. Dentes decíduos (de leite) não devem ser 

reimplantados, ou seja, não é recomendado tentar reposicionar o dente de volta na região 

onde ele estava, pois pode acarretar mais danos à saúde da criança (FERNANDES et al., 

2009). 

Traumatismos dentários exigem um cuidado especial quando a vítima é uma criança, 

isto se dá pelo fato do dente decíduo (de leite) estar muito próximo do germe do dente 

permanente em desenvolvimento (figura 5). 

 

 

A B 
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Figura 5 – Localização anatômica do dente decíduo em relação ao germe do dente 

permanente 

 
Fonte: ANDREASEN e ANDREASEN, 1994, p. 457. 

Qualquer traumatismo na dentição decídua (de leite) pode ocasionar danos em 

dentes permanentes em formação, seja por trauma direto ou por infecções que podem surgir 

posteriormente. Por isso é fundamental a consulta ao cirurgião-dentista logo após o 

traumatismo dentário, bem como o acompanhamento da criança pelo profissional.  

COMO PREVENIR? 

Para evitar o traumatismo dentário, algumas medidas são importantes como cuidado 

com quinas de móveis; gavetas que podem ser abertas; móveis que podem ser escalados; 

pisos molhados escorregadios; meias sem antiderrapante; evitar deixar as crianças em lugares 

altos ou próximo de janelas, entre outras precauções. Essas medidas de prevenção não são 

apenas para traumatismos dentários, mas também para acidentes num geral, podendo a 

escola planejar e organizar seus espaços, além de recomendar o uso de sapatos antiaderentes 

pelas crianças aos seus responsáveis (FERNANDES et al., 2009). Além desses cuidados 
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básicos, é essencial atenção quando as crianças estão praticando brincadeiras de maior risco, 

como andar de bicicleta, escalar árvores e correr. 
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O QUE É? 

Objetos introduzidos nos ouvidos e no nariz são corpos estranhos, ou seja, tudo o 

que não pertence ao corpo humano e que pode causar irritação e dor. Eles podem ser 

utensílios maiores ou, também, pequenas partículas, aparentemente inofensivas, mas 

capazes de ocasionar desconforto e danos físicos sérios (SILVA, 2017).  

Classificada como um tipo de acidente muito comum, a penetração de corpos 

estranhos no conduto auditivo externo e na cavidade nasal pode ocorrer em circunstâncias 

variadas e, muitas vezes, inesperadas, por isso, o conhecimento sobre os primeiros socorros 

para essa situação faz-se crucial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003).  

Os corpos estranhos mais comumente encontrados nos ouvidos e no nariz são: cisco, 

serragem, areia, sujeira, insetos, grãos, sementes, plástico, acrílico, metal, estilhaços de vidro 

e pequenas pedras (SENAR, 2018). 

8.1 OBJETOS INTRODUZIDOS NO OUVIDO 

SINAIS E SINTOMAS 

▪ Sensação de ouvido entupido; 

▪ Dor; 
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▪ Zumbidos; 

▪ Perda auditiva; 

▪ Desconforto; 

▪ Inflamação. 

 

O QUE DEVO FAZER? 

É importante que o corpo estranho penetrado no ouvido seja reconhecido 

rapidamente. Na maioria das situações o corpo estranho penetra o conduto auditivo externo, 

sendo um acidente frequente em crianças. Durante a assistência é preciso agir com precisão, 

manter a calma e tranquilizar a criança acidentada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). Além 

disso, a atenção deve ser redobrada, pois um dano na membrana timpânica pode trazer 

prejuízos na audição temporários ou permanentes (SILVA, 2017).  

Conduta indicada:  

▪ O acidentado com objeto estranho no ouvido deve ser deitado de lado com o ouvido 

afetado para cima; 

▪ Deve-se procurar visualizar e localizar o objeto; 

▪ Se o objeto for visível, pode-se tentar retirá-lo delicadamente com as pontas dos dedos 

ou com auxílio de uma pinça;  

▪ Se o objeto não sair ou houver risco de penetrar mais, deve-se procurar socorro 

especializado; 

▪ Se for um inseto: puxar a orelha da vítima para trás e dirigir um facho de luz de uma 

lanterna para o orifício do ouvido, em um ambiente escuro. A atração da luz trará o 

inseto para fora. Caso o inseto permaneça no ouvido deve-se procurar o médico. 

O QUE NÃO DEVO FAZER? 

Caso o objeto não seja visível, não se deve tentar remover o corpo estranho com 

qualquer instrumento, logo, não é indicado o uso de pinças, tesouras, palitos, grampos, 

agulhas, alfinetes, cotonetes. O uso dessas ferramentas pode empurrar o corpo estranho para 

regiões mais profundas do ouvido, podendo afetar a membrana timpânica e causar danos 

irreversíveis, com prejuízos na audição (OLIVEIRA; MIRANDA, 2014).  
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Nos casos de penetração de insetos, não se deve colocar nenhuma substância líquida 

no ouvido, pois pode dificultar a retirada do inseto pelo médico (SANTINI, 2008).  

8.2 OBJETOS INTRODUZIDOS NO NARIZ 

SINAIS E SINTOMAS: 

▪ Crises de espirro; 

▪ Coriza; 

▪ Coceira; 

▪ Dor; 

▪ Irritação; 

▪ Obstrução nasal; 

▪ Não havendo a retirada do corpo estranho, em alguns dias poderá apresentar 

secreção purulenta unilateral e com odor desagradável. 

O QUE DEVO FAZER? 

Comprimir com o dedo a narina não obstruída e pedir ao paciente para assoar, sem 

forçar, pela narina obstruída, fazendo com que o corpo estranho seja expelido. Se o corpo 

estranho não sair com facilidade, é preciso procurar atendimento médico de urgência.  

É importante manter a vítima calma, para que ela não inale o corpo estranho. Deve-

se pedir que a vítima inspira e expire calmamente pela boca, enquanto se aplicam as 

manobras para expelir o corpo estranho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

O QUE NÃO DEVO FAZER? 

Caso o objeto não seja visível, não se deve usar instrumentos como pinça, tesoura, 

grampo ou similar para tentar remover o corpo estranho, uma vez que tais instrumentos 

permitem que o corpo estranho seja empurrado ainda mais para dentro (SANTINI, 2008).  

 

 

 

ATENÇÃO 

1 As medidas acima devem ser realizadas com segurança, sem riscos para a vítima.  

2 Caso o socorrista não esteja seguro, a conduta a ser tomada é acalmar a vítima e 

encaminhá-la a uma unidade de saúde (SENAR, 2018). 
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9.1 FEBRE ALTA 

A temperatura do corpo é controlada pelo hipotálamo (pequena região situada no 

cérebro), que atua como um termostato, ajustando a temperatura do nosso corpo. Ele 

mantém a temperatura corporal entre 36 e 37 °C, através de processos biológicos 

desencadeados pela percepção do calor advindo de receptores externos e internos, que 

envolvem a produção e a perda de calor. 

O QUE É? 

A febre alta é o aumento da temperatura basal (normal) do corpo acima dos valores 

normais, que variam conforme a região corporal aferida. A febre funciona como um sinal 

de alerta, é um sintoma e significa que o organismo está reagindo a algo como vírus, 

bactérias, insolação, reação adversa após algumas vacinas ou alguns processos inflamatórios. 
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Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2021), são aceitas as seguintes 

faixas de valores de temperatura para febre: 

▪ Temperatura retal acima de 38 – 38,3°C 

▪ Temperatura oral acima de 37,5 – 37,8°C 

▪ Temperatura axilar acima de 37,2 – 37,3°C 

A febre cumpre um papel importante na defesa do organismo, e o aumento da 

temperatura corporal pode dar ao corpo uma vantagem de defesa, pois alguns 

microrganismos crescem na temperatura basal. Além disso, a febre também ativa o sistema 

imunológico a produzir mais glóbulos brancos, anticorpos e outros agentes que combatem 

a infecção. Assim, longe de ser um inimigo, a febre é uma parte importante na defesa do 

organismo. 

Diferentemente da febre, situações em que a elevação da temperatura corporal é 

decorrente da dificuldade em perder calor, seja por excesso de roupa ou ambientes 

aquecidos, ou da produção exagerada de calor, por exemplo quando são realizados exercícios 

intensos, são denominadas de hipertermia (SBP, 2021). 

SINAIS E SINTOMAS 

▪ Diminuição da atividade da criança; 

▪ Irritabilidade; 

▪ Dor de cabeça;  

▪ Dores pelo corpo;  

▪ Vermelhidão, mais evidente na face; 

▪ Sensação de frio e sudorese; 

▪ Extremidades frias; 

▪ Aceleração dos batimentos cardíacos;  

▪ Respiração mais rápida. 
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COMO VERIFICAR A TEMPERATURA DE FORMA SEGURA? 

Termômetros de axila: 

▪ Dar preferência aos termômetros digitais (seguindo sempre as orientações dos 

representantes); 

▪ Realizar a limpeza do termômetro antes de colocá-lo na criança, utilizando algodão 

embebido em álcool 70%;Aceleração dos batimentos cardíacos; 

▪ Secar a axila antes de realizar a aferição; 

▪ Colocar o bulbo do termômetro na dobra das axilas; 

▪ Certifique-se que o termômetro esteja bem-posicionado ao abaixar o braço da 

criança; 

▪ A maioria dos termômetros digitais apresentam alarme sonoro, para sinalizar que a 

aferição já foi concluída; 

▪ Levante o braço da criança e retire o termômetro; 

▪ Observar a temperatura em seu visor; 

▪ Em caso de dúvidas quanto ao resultado, repita o procedimento na outra axila. 

Termômetros de testa: 

▪ Ligar o termômetro e verificar se na tela aparece o número zero; 

▪ Encostar o termômetro na testa na região acima da sobrancelha, no caso de as 

instruções do termômetro recomendarem o contato com a pele (Figura 2 A), ou 

apontar o termômetro para o centro da testa (Figura 2 B). 

Figura 2 – Formas de medir a temperatura utilizando termômetro de testa 

 
Fonte: https://www.novalgina.com.br/dor-e-febre/termometro-digital-de-testa-e-realmente-confiavel-como-

utilizalo-corretamente/. 

A B 
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▪ Ler o valor da temperatura que sai imediatamente e retirar o termômetro da testa; 

▪ Nos casos em que as instruções recomendam encostar o aparelho na pele, deve-se 

limpar a ponta do termômetro com algodão ou gaze com álcool após o seu uso. 

O QUE DEVO FAZER? 

▪ Colocar a criança em local fresco e arejado. Evitar locais fechados, abafados ou com 

aglomerações; 

▪ Oferecer líquidos via oral, preferencialmente água não gelada. Isso ajudará manter a 

criança hidratada já que a febre favorece a perda de líquidos; 

▪ Faça compressas frias no tronco e nos membros usando toalha úmida ou bolsa 

térmica. Use água, jamais álcool, pois ele pode ser absorvido pela pele e provocar 

intoxicação, principalmente quando se trata de bebês e crianças pequenas. Caso a 

criança se queixe de muito frio e se sinta mal em contato com a umidade, não faça as 

compressas, pois elas podem piorar seu estado; 

▪ Retirar o excesso de roupas e cobertas, afrouxar blusas, fraldas e calças; 

▪ Realizar banho morno (nunca gelado); 

▪ Acionar os familiares da criança para retirá-la da escola, e proceder contato com o 

pediatra; 

▪ Quando apresentar calafrios, inicialmente a febre pode ser interna e causar esses 

calafrios, pele fria e até arroxeada. Nesse caso, aqueça a criança sem excessos e 

monitore a temperatura, e, assim que começar a subir, retirar o excesso de roupas; 

▪ Avaliar cada criança individualmente. É importante ressaltar que cada criança 

apresenta um comportamento particular em relação ao aumento de temperatura, e 

as melhores pessoas para orientar os professores sobre esse comportamento são os 

familiares. 

Algumas situações em que devo levar as crianças para pronto atendimento por febre: 

▪ A criança tem menos de três meses de idade e ainda não recebeu as imunizações de 

dois meses; 

▪ A criança tem boca seca, lábios rachados ou chora sem lágrimas; 

▪ A criança está urinando menos de três vezes em um período de 24 horas; 

▪ A criança está menos alerta, menos ativa ou está agindo de forma diferente do que 

normalmente age; 

▪ A criança tem convulsões ou movimentos anormais do rosto, braços ou pernas; 
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▪ A criança tem um torcicolo, dor de cabeça severa, confusão ou é difícil de acordá-la; 

▪ A criança está chorando, irritada e não se consegue aliviar; 

▪ A criança apresenta manchas pelo corpo. 

9.2 CONVULSÃO FEBRIL 

O QUE É? 

A convulsão febril é definida como uma convulsão associada à temperatura acima de 

38 °C, principalmente, em crianças entre 6 meses e 5 anos, sem infecção do sistema nervoso 

central (SNC). Uma convulsão é a resposta a uma descarga eléctrica anormal no cérebro. 

Elas podem ser classificadas em simples ou complexas; as simples duram até 15 minutos, 

não voltam a acontecer dentro de 24 horas e não resultam em problemas após o episódio de 

convulsão. Já as complexas duram mais de 15 minutos, podem ocorrer novamente nas 

próximas 24 horas, e normalmente estão associadas a algum comprometimento neurológico 

anterior, como paralisia cerebral ou atraso de desenvolvimento (FETVEIT, 2008; FINE; 

WIRRELL, 2020). 

SINAIS E SINTOMAS 

▪ Movimentos bruscos e descontrolados da cabeça e/ou extremidades; 

▪ Perda de consciência, com queda desamparada; 

▪ Olhar vago, fixo e/ou “revirar os olhos”; 

▪ “Espumar pela boca”; 

▪ Perda de urina e/ou fezes; 

▪ Morder a língua e/ou lábios. 

O QUE DEVO FAZER? 

▪ Afastar todos os objetos onde a criança possa se ferir; 

▪ Amparar a cabeça com a mão ou com objetos macios (camisola, toalha); 

▪ Desapertar a roupa à volta do pescoço; 

▪ Anotar a duração da convulsão; 

▪ Acionar os serviços de emergência e avisar os responsáveis da criança. 
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O QUE NÃO DEVO FAZER? 

▪ Tentar imobilizar a criança durante a fase de movimentos bruscos; 

▪ Tentar introduzir quaisquer objetos na boca, como dedos, lenços, panos, espátulas, 

colheres; 

▪ Tentar acordá-la ou forçá-la a levantar-se; 

▪ Dar algo para comer, beber ou cheirar. 
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O QUE É? 

Animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno e são capazes de inocular o 

veneno por meio de estruturas próprias (dente, ferrão, aguilão, cerdas) para fins de caça ou 

defesa própria (REIS, 2010). 

São animais peçonhentos: cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, taturanas, vespas, 

formigas, abelhas e marimbondos (REIS, 2010; SINITOX, 2021). 

Figura 1 – Picadas de insetos e animais peçonhentos 

 
Fonte: Adobe Stock 
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10.1 ABELHAS, VESPAS E FORMIGAS 

SINAIS E SINTOMAS 

▪ Dor (podendo ou não ter a marca da picada); 

▪ Vermelhidão; 

▪ Inchaço; 

▪ Hematoma; 

▪ Formação de bolhas no local da picada (STRUFALDI, 2021). 

O QUE DEVO FAZER? 

▪ Acalmar a criança e não deixar que ela se movimente; 

▪ Retirar o ferrão com uma pinça; 

▪ Desinfectar com antisséptico ou lavar com água e sabão; 

▪ Aplicar gelo localmente ou compressas frias para alívio da dor; 

▪ Se a criança estiver consciente, hidrate-a. 

 

ATENÇÃO: se a criança sofreu múltiplas picadas, ou a criança tem histórico de 

alergias, ou sofreu picada na boca ou na garganta, deve ser imediatamente levada ao pronto 

socorro (STRUFALDI, 2021). 

10.2 TATURANAS E LAGARTAS 

As espécies de taturanas ou lagartas consideradas nocivas são aquelas em formas 

larvais de mariposas com cerdas pontiagudas que carregam as glândulas do veneno. Os 

acidentes costumam acontecer quando a pessoa encosta nas árvores onde estão as lagartas 

(STRUFALDI, 2021). 

SINAIS E SINTOMAS 

▪ Dor; 

▪ Queimação; 

▪ Pequeno inchaço; 

▪ Vermelhidão (STRUFALDI, 2021). 

O QUE DEVO FAZER? 

▪ Acalmar a criança e não deixar que ela se movimente; 



Primeiros Socorros na Educação Infantil  |  Picadas de insetos e animais peçonhentos 

  

 

63 

▪ Desinfectar com antisséptico ou lavar com água e sabão; 

▪ Aplicar gelo localmente ou compressas frias para alívio da dor; 

▪ Se a criança estiver consciente, hidrate-a (STRUFALDI, 2021). 

 

 

 

 

 

 

10.3 ARANHAS 

Existem três tipos de aranhas de importância médica no Brasil, porém na região Sul 

do país a aranha marrom (Loxosceles intermedia) (Figura 16.2) é a mais predominante. Os 

acidentes com esse tipo de aranha geralmente ocorrem quando a pessoa ao se vestir, ou 

mesmo durante o sono, comprime o animal contra a pele. Os locais mais comuns da lesão 

são tronco, abdome, coxa e braço (STRUFALDI, 2021). 

Figura 2 – Aranha marrom (Loxosceles intermedia) 

 

Fonte: researchgate.net 

SINAIS E SINTOMAS 

▪ No momento da picada poderá ocorrer dor leve; 

▪ Após algumas horas a região poderá ficar avermelhada; 

IMPORTANTE 

O tempo de aplicação do gelo e compressas frias deve ser de 15 a 20 minutos. 

Recomenda-se envolver as compressas ou gelo em uma toalha para evitar 

queimaduras na pele.  
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▪ Após 12 a 24 horas a região se torna arroxeada e esbranquiçada, evoluindo, nos dias 

seguintes, para necrose (morte do tecido); 

▪ Poderão formar-se feridas grandes e profundas no local que necessitem de reparo 

cirúrgico; 

▪ Nos primeiros dias, a pessoa poderá apresentar vermelhidão em outras regiões do 

corpo, febre, mal-estar, náuseas e vômitos e com menor frequência anemia e urina 

de coloração escura (STRUFALDI, 2021). 

O QUE DEVO FAZER? 

▪ Acalmar a criança e não deixar que ela se movimente; 

▪ Desinfectar com antisséptico ou lavar com água e sabão; 

▪ Aplicar compressas mornas para alívio da dor; 

▪ Se a criança estiver consciente, hidrate-a (STRUFALDI, 2021); 

▪ Ligar para o CIT (Centro de Informações Toxicológicas) para informações específicas 

e encaminhar para atendimento médico. 

 

 

 

 

 

10.4 O QUE NÃO DEVO FAZER EM CASO DE ACIDENTE COM ANIMAIS 

PEÇONHENTOS? 

▪ Não faça torniquete (amarrar ou comprimir no local da picada) 

▪ Não cortar ou furar o local da picada. Alguns venenos podem provocar hemorragias 

e o corte aumentará a perda de sangue. 

▪ Não chupar (sucção) o local da picada, pois o veneno entra imediatamente na 

corrente sanguínea e a sucção pode piorar o local da lesão. 

▪ Não colocar folhas, terra, pó de café, raízes ou qualquer outra substância no local da 

picada, pois não irão impedir que o veneno vá para o sangue, pelo contrário podem 

provocar infecções. 

▪ Não tentar capturar o animal se não tiver treinamento, esse procedimento só deve 

ser realizado por pessoas treinadas (caso o animal tenha sido capturado vivo ou 

INFORMAÇÕES CIT 

Telefone: 0800.721.3000 

Funcionamento: plantão 24 horas/dia. 
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morto, leve-o junto para que seja identificado e para a utilização do soro específico), 

(CIT, 2021; FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2001; SINITOX, 2021; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 
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O QUE É? 

A intoxicação alimentar é provocada pela ingestão de alimentos ou de água que 

estejam contaminados com bactérias, fungos ou toxinas. A maioria das infecções é causada 

por bactérias, sendo as principais representantes a Salmonella spp, Staphylococcus aureus e a 

Clostridium perfringens (BERNARDES et al., 2018). 

De acordo com o Estudo do Perfil Epidemiológico dos surtos de doenças de 

transmissão hídrica e alimentar no Rio Grande do Sul, desenvolvido por Klein, Bisognin e 

Figueiredo (2017), os alimentos que frequentemente desencadeiam intoxicação alimentar 

são maionese e produtos à base de ovos, principalmente os doces. Com menos frequência 
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estão produtos cárneos, produtos de confeitaria, água, refrigerantes, sucos, leites e derivados 

lácteos, entre outros.  

SINAIS E SINTOMAS 

Os sinais e sintomas da intoxicação alimentar geralmente são brandos, apresentando-

se como diarreia, dores abdominais, náuseas, vômito, falta de apetite e febre. Entretanto, 

caso não tratada ou dependendo do agente etiológico envolvido, podem levar a um quadro 

de desidratação grave, diarreia sanguinolenta, insuficiência renal aguda, insuficiência 

respiratória e óbito (KLEIN; BISOGNIN; FIGUEIREDO, 2017).  

Figura 1 - Sintomas intoxicação alimentar 

 
Fonte: Adobe Stock 

O QUE DEVO FAZER? 

Na presença de manifestações clínicas sugestivas de intoxicação alimentar é 

imprescindível que ocorra procura por auxílio médico. O diagnóstico e o tratamento 

adequados serão realizados a partir da elaboração de hipóteses em relação ao agente 

etiológico e o alimento suspeito (BERNARDES, 2018).  

A desidratação, devido aos vômitos e à diarreia, é a principal complicação das 

intoxicações alimentares (BRASIL, 2020). Assim, após a identificação de um aluno com 
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suspeita de intoxicação alimentar, deve-se comunicar imediatamente seus pais ou 

responsáveis. Deve-se deixar a criança vomitar e/ou evacuar quantas vezes forem necessárias, 

mas sempre avaliando o estado geral da criança devido ao risco de desidratação (DE 

SADOVSKY, 2017).  

A ingestão de líquidos e a hidratação venosa são parte fundamental do tratamento. 

Nesse sentido, pode ser oferecido à criança líquidos como chás não adoçados, água e soro 

caseiro. O consumo de leite e derivados deve ser evitado a fim de conter o agravamento dos 

sintomas (BRASIL, 2020).  

É importante não deixar a criança desacompanhada e, caso apresente sinais de alerta 

como aumento da frequência das evacuações líquidas, vômitos frequentes, sangue nas fezes, 

recusa para ingestão de líquidos, febre, diminuição da atividade, presença de sinais de 

desidratação e/ou piora do estado geral, o paciente deve ser encaminhado, imediatamente, 

a um serviço de atendimento (DE SADOVSKY, 2017).   

Além de saber manejar quadros quando necessário, cabe à instituição escolar saber 

reconhecer um possível surto alimentar. O surto alimentar é caracterizado quando duas ou 

mais pessoas apresentam os mesmos sintomas após a ingestão de alimentos da mesma 

origem. Nesses casos, é recomendado que as autoridades de saúde locais, como Vigilância 

Sanitária e Epidemiológica, sejam notificadas, podendo essa notificação ser realizada pelos 

médicos ou instituições envolvidas. A notificação tem por objetivo identificar a etiologia da 

doença, fonte de infecção, local de contaminação e grupos e fatores associados ao risco, bem 

como controlar e prevenir o surto e reduzir morbidade e mortalidade (BERNARDES, 2018). 

COMO PREVENIR? 

Para evitar a contaminação dos alimentos e, consequentemente a intoxicação 

alimentar, é de extrema importância que medidas de higiene pessoal, dos alimentos, do 

ambiente de trabalho, e dos utensílios sejam seguidas (STROLARSKI et al., 2015). Além 

disso, é de grande valia o armazenamento correto dos alimentos (STROLARSKI et al., 2015). 
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Ainda, de acordo com a Resolução n° 216 do Ministério da Saúde (2004), outros 

cuidados a serem seguidos na preparação dos alimentos são, entre outros: 

▪ Os ingredientes e as embalagens utilizados para preparação do alimento devem estar 

em condições  higiênico-sanitárias adequadas; 

▪ Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semipreparados e 

prontos para o consumo, a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada; 

▪ Os funcionários que manipulam os alimentos devem realizar a lavagem e a 

antissepsia das mãos; 

▪ Ingredientes perecíveis devem ser mantidos à temperatura ambiente durante a sua 

preparação, a fim de não comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento; 

▪ Quando não forem utilizados em sua totalidade, os alimentos devem ser 

adequadamente acondicionados e identificados com as seguintes informações: 

designação do produto, data de fracionamento e prazo de validade após a abertura 

ou retirada da embalagem original; 

▪ Deve-se garantir que o óleo e a gordura utilizados para a fritura de alimentos não 

constituam uma fonte de contaminação química do alimento preparado; 

▪ Após a cocção, os alimentos devem ser mantidos em condições de tempo e de 

temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana, ou seja, devem ser 

submetidos à temperatura superior a 60ºC por, no máximo, 6 horas.  

▪ Por fim, cabe à escola portar o seu exemplar do Manual de Boas Práticas (MBP) e de 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), e mantê-los acessíveis a todos os 

manipuladores de alimentos para a consulta quando necessário, bem como manter 

os Formulários de Registro (FOR) devidamente preenchidos e atualizados 

(STROLARSKI et al., 2015). 
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As intoxicações em crianças podem ocorrer por ingestão, inalação ou pelo contato da 

pele com substâncias tóxicas. Dentre as principais fontes de substâncias causadoras de 

intoxicações estão os medicamentos, os produtos saneantes, as plantas tóxicas e os gases e 

vapores (BRASIL 2021). 

Crianças são particularmente vulneráveis a intoxicações, considerando sua 

curiosidade, rapidez e muitas vezes o descuido dos cuidadores. Portanto, é necessário 

conhecer o risco potencial de exposição aos agentes tóxicos mais comuns, para saber o que 

fazer em caso de intoxicação e, principalmente, como prevenir esses acidentes (BRASIL, 

2010). 

Independente da fonte de intoxicação é importante saber identificar o agente tóxico, 

o horário da ocorrência e as reações que a criança está apresentando (vômito, diarreia, dores 

abdominais, coceira, ardência, vermelhidão na pele, etc). Essas reações dependem da 

natureza da substância, da sua concentração e principalmente da sensibilidade do próprio 

indivíduo ou de seus órgãos (NETO, 2021). 
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12.1 INTOXICAÇÃO COM MEDICAMENTOS E PRODUTOS SANEANTES 

O QUE É? 

Os medicamentos são substâncias ou preparações utilizadas com a finalidade de 

aliviar os sintomas, prevenir ou curar doenças. Entretanto, também são os maiores 

causadores de exposições tóxicas em crianças abaixo dos 5 anos (CIT, 2020). Existem uma 

enorme diversidade de medicamentos, com diferentes finalidades, e cada um age de forma 

diferente em nosso corpo, porém muitas dessas substâncias podem causar intoxicações. 

Portanto, deve-se estar sempre atento ao local de armazenamento onde os medicamentos 

são guardados e de que forma são enviados e armazenados na escola (com a devida prescrição 

médica, já que só devem ser administrados com prescrição) (BRASIL, 2010). 

Todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes (casas, escolas, 

lojas, hospitais) são chamados de saneantes. Esses produtos são utilizados para vários fins, 

como limpeza, desinfecção e conservação de ambientes domésticos ou coletivos como 

escolas, mercados, hospitais. Apesar de serem substâncias muito diferentes, todas podem 

causar intoxicação (BRASIL, 2010). 

PRINCIPAIS SANEANTES 

Água Sanitária: 

São utilizados como branqueadores de roupas; desinfetante de ambientes, para 

desinfecção de água, lavagem de legumes e verduras, algicida de piscinas. São constituídos 

por uma substância chamada de “hipoclorito de sódio”, que pode estar presente em 

diferentes concentrações. A água sanitária pode provocar lesões de pele/mucosas e 

problemas respiratórios (CIT, 2021). 

ATENÇÃO 

Toda criança vítima de intoxicação deve ser imediatamente encaminhada ao 

pronto socorro de referência. 
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Detergentes, Amaciantes, Sabões e Saponáceos: 

Esses produtos são compostos por substâncias capazes de produzir espuma quando 

misturados à água e agitados. Dentre seus principais efeitos, se destaca a capacidade de 

reduzirem ou eliminarem a gordura que protege a nossa pele, possibilitando reações 

alérgicas, ressecamento, que provocam coceira, além de outros problemas de saúde se 

ingeridos (CIT, 2021). 

Desinfetantes: 

Os desinfetantes são substâncias utilizadas para desinfetar, isso é, eliminar germes e 

bactérias de utensílios e superfícies tanto no ambiente doméstico (casa) quanto em locais 

públicos. São constituídos por solventes (semelhantes ao querosene, gasolina); produtos 

cáusticos como o formol, amoníaco entre outros. No uso indevido, por contato ou ingestão 

podem provocar irritação de pele e mucosas até corrosão das mesmas. Alguns deles que 

contêm formol e/ou amoníaco, liberam gases e podem acarretar alterações respiratórias 

(CIT, 2021). 

SINAIS E SINTOMAS 

Identificar os sinais e sintomas de uma possível intoxicação por medicamentos e 

produtos saneantes é essencial para prestar o socorro necessário, principalmente quando se 

trata de crianças, cuja saúde é mais delicada. Alguns sintomas são imediatos, enquanto 

outros podem aparecer dias depois da ingestão da substância. 

Intoxicação medicamentosa: 

▪ Sudorese; 

▪ Diarreia; 

▪ Vômito; 

▪ Tontura; 

▪ Palpitação; 

▪ Mudança brusca de comportamento; 

▪ Aumento da salivação; 

▪ Sedação/agitação. 
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Intoxicação por contato com produtos de limpeza: 

▪ Vômitos; 

▪ Dores de cabeça; 

▪ Náuseas; 

▪ Diarreias; 

▪ Dermatites; 

▪ Irritações na garganta e nariz; 

▪ Vermelhidão ou inflamação nos olhos; 

▪ Perda do apetite. 

Intoxicação com produtos saneantes (ingestão): 

▪ Aumento da salivação; 

▪ Dilatação das pupilas; 

▪ Sudorese excessiva; 

▪ Respiração alterada; 

▪ Convulsão; 

▪ Inconsciência. 

12.2 INTOXICAÇÃO COM PLANTAS 

O QUE É? 

Plantas tóxicas são aquelas que por contato, ingestão ou inalação podem ocasionar 

danos à saúde do homem ou dos animais. Muitas delas são plantas ornamentais encontradas 

em diversos ambientes como casas, jardins, parques e terrenos. Em crianças, esse tipo de 

intoxicação ocorre geralmente por ingestão ou contato, de forma acidental (CIATox-SC, 

2021; NETO, 2021), dentre elas destacam-se espécies de Dieffenbachia (comigo-ninguém-

pode) e outras espécies que exercem alguma atração, por terem flores, frutos ou sementes 

coloridas e ainda, por terem látex, eventualmente utilizadas em brincadeiras (CAMPOS et 

al.,2016). 

 Abaixo, apresentamos algumas das plantas tóxicas mais frequentes causadoras de 

intoxicação em crianças. 
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LEMBRE-SE: a identificação das plantas com potencial tóxico é importante para 

que esse tipo de acidente seja evitado, uma vez que plantas podem ser facilmente 

encontradas nos ambientes escolares e familiares (CIT, 2021). 

Aroeira 

Nome popular: pau-de-bugre, coração-de-bugre, 

aroeirinha preta, aroeira-do-mato, aroeira-brava.  

Nome científico: Lithraea brasiliens March 

Parte tóxica: toda a planta 

O que provoca: o contato ou mesmo, em alguns casos, 

a proximidade causa reação dérmica/alérgica no local 

(bolhas, vermelhidão e coceira), que pode persistir por 

vários dias. A ingestão pode provocar manifestações 

gastrointestinais como enjoos, vômitos, diarreia e dor 

abdominal (SANTOS et al., 2017; CIATox, 2021; CIT 

2021). 

Avelós 

Nome popular: graveto-do-cão, figueira-do-diabo, 

dedo-do-diabo, pau-pelado, árvore de São Sebastião.  

Nome científico: Euphorbia tirucalli L. 

Parte tóxica: toda a planta 

O que provoca: a seiva leitosa da planta causa lesão na pele e mucosas, inchaço nos lábios, 

boca e língua, dor em queimação e coceira. Se tiver contato com os olhos, provoca irritação, 

lacrimejamento, inchaço das pálpebras e dificuldades de visão. A ingestão pode causar 

náuseas, vômitos e diarreia (SANTOS et al., 2017; CIATox, 2021; CIT,2021). 
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Bico-de-papagaio 

Nome popular: rabo-de-arara, papagaio 

Nome científico: Euphorbia pulcherrima Willd 

Parte tóxica: toda a planta 

O que provoca: a seiva leitosa da planta causa lesão na pele 

e mucosas, inchaço nos lábios, boca e língua, dor em 

queimação e coceira. Se tiver contato com os olhos, provoca irritação, lacrimejamento, 

inchaço das pálpebras e dificuldades de visão. A ingestão pode causar náuseas, vômitos e 

diarreia (SANTOS et al., 2017). 

Cinamomo 

Nome popular: jasmim-de-caiena, jasmim-de-

cachorro, jasmim-de-soldado, árvore-santa, loureiro-

grego, lírio-da-índia, Santa Bárbara. 

Nome científico: Melia azedarach L. 

Parte tóxica: frutos e folhas. 

O que provoca: a ingestão pode causar aumento da salivação, náuseas, vômitos, cólicas 

abdominais e diarreia intensa. Em casos mais graves, pode ocorrer depressão do sistema 

nervoso central (SANTOS et al., 2017).  

Copo-de-leite 

Nome popular: copo-de-leite 

Nome científico: Zantedeschia aethiopica Spreng 

Parte tóxica: toda a planta 

O que provoca: a ingestão e o contato podem causar sensação de queimação, inchaço dos 

lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir 

e asfixia. Em contato com os olhos, pode provocar irritação e lesão da córnea (SANTOS et 

al., 2017; CIATox, 2021; CIT,2021).  
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Comigo-ninguém-pode 

Nome popular: aninga-do-Pará 

Nome científico: Dieffenbachia spp 

Parte tóxica: toda a planta 

O que provoca: a ingestão e o contato podem causar sensação 

de dor e queimação, inchaço dos lábios, boca e língua, 

náuseas, vômitos, diarreia, salivação abundante, dificuldade 

de engolir e asfixia. Em contato com os olhos, pode provocar 

irritação e lesão da córnea (SANTOS et al, 2017). É uma das 

plantas responsáveis pelo maior número de casos de 

intoxicação registrados atualmente (CIATox, 2021; CIT, 

2021).  

Espirradeira 

Nome popular: oleandro, louro rosa 

Nome científico: Nerium oleander L. 

Parte tóxica: toda a planta 

O que provoca: o contato com o látex ou a sua ingestão 

pode causar dor em queimação na boca, salivação, 

náuseas, vômitos intensos, cólicas abdominais, diarreia, tonturas e distúrbios cardíacos que 

podem levar à morte (SANTOS et al, 2017; CIATox, 2021).  

Mamona 

Nome popular: carrapateira, rícino e mamoeira 

Nome científico: Ricinus communis L.  

Parte tóxica: sementes 

O que provoca: as sementes, quando ingeridas podem 

causar enjoos, queimação, vômitos, cólicas abdominais, 
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diarreia com muco e sangue, fraqueza muscular, pele fria e úmida, mucosas secas (olhos, 

boca, nariz), sede intensa e retenção da urina. Pode evoluir para convulsões, coma e em casos 

mais graves até o óbito. Podem ocorrer reações alérgicas como rinite, conjuntivite, asma 

brônquica, dermatite e urticária (CIATox, 2021; CIT, 2021).  

Urtiga  

Nome popular: urtiga-brava, urtigão, cansanção 

Nome científico: Fleurya aestuans L. 

Parte tóxica: pelos do caule e folhas 

O que provoca: o contato causa dor imediata devido ao 

efeito irritativo, com inflamação, vermelhidão cutânea, 

bolhas e coceira (SANTOS et al., 2017).  

SINAIS E SINTOMAS 

▪ Sinais evidentes, na boca ou na pele, de que a vítima tenha mastigado, engolido, 

aspirado ou estado em contato com substâncias tóxicas; 

▪ Hálito com odor estranho (cheiro do agente causal no hálito); 

▪ Modificação na coloração dos lábios e interior da boca, dependendo do agente causal; 

▪ Dor, sensação de queimação na boca, garganta ou estômago; 

▪ Sonolência, confusão mental, torpor ou outras alterações de consciência; 

▪ Estado de coma alternado com períodos de alucinações e delírio; 

▪ Vômitos; 

▪ Lesões cutâneas, queimaduras intensas com limites bem definidos ou bolhas; 

▪ Olhos vermelhos/irritados; 

▪ Mucosas e pele pálidas; 

▪ Depressão da função respiratória; 

▪ Oligúria ou anúria (diminuição ou ausência de volume urinário); 

▪ Convulsões; 

▪ Distúrbios hemorrágicos manifestados por: hematênese (vômito com sangue escuro 

e brilhoso), melena (sangue escuro brilhoso nas fezes, com cheiro muito forte) ou 

hematúria (sangue na urina); 

▪ Queda de temperatura, que se mantém abaixo do normal; 
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▪ Evidências de estado de choque eminente; 

▪ Paralisia; 

▪ Parada cardiorrespiratória. 

COMO PREVENIR? 

▪ Manter as plantas venenosas fora do alcance das crianças, pois a maioria das 

intoxicações por plantas ocorre na população infantil; 

▪ Conhecer as plantas venenosas existentes em sua casa e arredores pelo nome e 

características E EVITAR o seu cultivo e crescimento na área escolar; 

▪ Ensinar as crianças a não colocar plantas na boca e não as utilizar como brinquedos 

(fazer comidinhas, tirar leite etc.); 

▪ Tomar cuidado ao podar as plantas que liberam látex provocando irritação na pele e 

principalmente nos olhos; evitar deixar os galhos em qualquer local onde possam vir 

a ser manuseados por crianças; 

▪ Quando estiver lidando com plantas venenosas, usar luvas e lavar bem as mãos após 

essa atividade; 

▪ Não preparar remédios ou chás caseiros com plantas sem orientação médica; 

▪ Não comer folhas, frutos e raízes desconhecidas; 

▪ Lembrar-se de que não há regras ou testes seguros para distinguir as plantas 

comestíveis das venenosas. Nem sempre o cozimento elimina a toxicidade da planta. 

 

12.3 INTOXICAÇÃO POR INALAÇÃO DE GASES TÓXICOS OU FUMAÇA 

O QUE É? 

A inalação de pequenas quantidades de fumaça normalmente não causa efeitos 

duradouros. Porém, se a fumaça contiver determinados produtos químicos venenosos ou 

estiver muito densa ou ainda se sua inalação for prolongada, pode desencadear problemas 

mais sérios aos pacientes (WOLF, 2018).  

Em geral, a inalação de fumaça quente causa apenas queimaduras da boca e da 

garganta, e não dos pulmões. Entretanto, quando há presença de vapor associado, esse pode 

queimar as vias aéreas pulmonares. Ainda, materiais domésticos comuns, como, por 
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exemplo, plásticos e tecidos podem produzir substâncias químicas venenosas (produtos 

tóxicos da combustão) quando queimam. 

PRINCIPAIS GASES 

Monóxido de carbono (CO): 

Esse gás tem uma maior afinidade com a hemoglobina (molécula presente nas células 

sanguíneas) quando comparado ao gás oxigênio. Dessa forma, quando o monóxido de 

carbono é inalado, ele se liga mais facilmente a essa molécula, impedindo que o sangue 

transporte oxigênio. Assim, os tecidos não recebem oxigênio suficiente. 

Cianeto (CN−): 

As maiores concentrações de cianeto ocorrem em incêndios que se passam em 

ambientes fechados (SILVA, 2020).  A combustão de muitos produtos químicos domésticos 

e industriais pode produzir cianetos, e as pessoas que sofrem inalação de fumaça de qualquer 

tipo de fogo, doméstico ou industrial, também podem sofrer envenenamento por cianeto. 

Fumaça:  

Entre as principais substâncias químicas nocivas à saúde presentes na fumaça estão o 

ácido clorídrico, fosgênio, dióxido de enxofre e produtos químicos de aldeído tóxicos e 

amoníaco. A inalação desses químicos pode inchar e danificar a traqueia e os pulmões. 

Ainda, podem causar obstrução do fluxo de ar por fechamento das pequenas vias 

respiratórias que transportam o sangue para os pulmões. 

SINAIS E SINTOMAS 

Monóxido de carbono (CO):  

Os sintomas da intoxicação por CO tendem a se correlacionar com a quantidade de 

carboxi-hemoglobina no sangue dos pacientes. Ou seja, quanto maior a quantidade de 

monóxido de carbono ligada à hemoglobina, mais graves serão os sintomas apresentados, 

tais como: 

▪ Níveis baixos (10-20%): náuseas e dores de cabeça; 
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▪ Níveis médios (20%-40%): tonturas, fraqueza generalizada, dificuldade de 

concentração, dificuldade de raciocínio. Falta de ar aos esforços, dores no peito e 

confusão mental; 

▪ Altos níveis podem causar síncope, convulsões e entorpecimento. Quando os níveis 

são > 60%, pode haver hipotensão, coma, insuficiência respiratória e morte. 

Cianeto (CN−):  

▪ Dificuldade respiratória; 

▪ Batimentos cardíacos acelerados (> 100 batimentos por minuto); 

▪ Hipertensão arterial (> 140 x 90 mmHg); 

▪ Convulsões e perda da consciência rapidamente (menos de 30s); 

▪ Pode ocorrer limitação de abertura bucal, expressões faciais acentuadas e 

arqueamento do pescoço;  

▪ Alteração na coloração da pele para tons avermelhados ou azulados. 

Fumaça: 

▪ Tosse, sibilos e/ou falta de ar, que podem ocorrer imediatamente ou demorar até 24 

horas para aparecer; 

▪ Confusão, letargia e/ou coma podem estar presentes e indicar hipóxia; 

▪ Queimaduras da boca e da garganta, que incham, dificultando a respiração; 

▪ Presença de fuligem na boca ou no nariz; 

▪ Perda da penugem do nariz. 

 

12.4 CONDUTA EM CASOS DE INTOXICAÇÕES 

O QUE DEVO FAZER? 

Em caso de contato com a pele: 

▪ Remover a roupa contaminada; 

▪ Lavar a área afetada com água corrente por 15 a 30 minutos, sempre usando luvas 

para sua proteção; cobrir o local, sem pressão, com tecido limpo. 

Em caso de ingestão: 

▪ Retirar cuidadosamente o resto da substância/planta da boca da criança e enxaguar 

com água corrente; 

▪ Se possível, levar o produto ingerido ao Pronto Socorro. 
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Em caso de contato com os olhos: 

▪ Lavar imediatamente o olho acometido com água corrente ou soro fisiológico por 

15 a 30 minutos sem interrupção; 

▪ Realizar a lavagem no sentido lateral a fim de evitar comprometimento do outro 

olho; 

▪ Remover lentes de contato se houver. 

Em caso de exposição a gases: 

▪ Se possível, remover a criança da área de exposição aos gases de forma veloz 

(cobrindo boca e nariz e prendendo a respiração para evitar inalação dos 

gases/fumaça); 

▪ Se inviável a remoção da vítima exposta aos gases, ligar para os bombeiros e informá-

los da presença de vítima e a impossibilidade de removê-la; 

▪ Em casos de incêndio/presença de fogo, sempre acionar os bombeiros; 

▪ Sempre suspeitar de intoxicação por cianeto em casos de incêndios em ambientes 

fechados; 

▪ Sempre presumir inalação de monóxido de carbono quando houver suspeita de 

queimadura de via aérea. 

Em qualquer situação de intoxicação: 

▪ Ligar para o CIT (Centro de Informações Toxicológicas) para informações específicas 

e encaminhar para o pronto atendimento de referência; 

 

 

 

 

▪ O transporte para o Pronto Socorro deve ser realizado em posição lateral, evitando 

aspiração de conteúdo gástrico, já que o vômito é um sintoma comum; 

▪ Aquecer a criança durante o trajeto, a fim de evitar queda da temperatura por efeito 

lento do agente tóxico; 

▪ Se não houver possibilidade de transportar rapidamente para o Pronto Socorro, 

acionar o SAMU 192, comunicando o produto ingerido e sintomas; 

▪ Caso a criança esteja em parada cardiorrespiratória, iniciar manobras de reanimação. 

INFORMAÇÕES CIT 

Telefone: 0800.721.3000 

Funcionamento: plantão 24 horas/dia. 
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O QUE NÃO DEVO FAZER? 

▪ Não dar alimentos ou líquidos (incluindo água ou leite) para a criança;  

▪ Não tentar provocar vômito; 

▪ Assumir que a quantidade de substância tóxica ingerida foi pouca e deixar de 

encaminhar a criança aos serviços de saúde; 

▪ NÃO dar para a criança intoxicada ovos crus, sal, vinagre ou sucos de frutas cítricas 

para induzir vômitos ou neutralizar o veneno sem recomendação médica; 

▪ Nunca colocar jatos de água diretamente nos olhos, sempre na testa ou acima do 

nariz, deixando escorrer para os olhos evitando um trauma mecânico 

▪ Nunca utilizar colírios, a não ser quando um médico prescrever; 

▪ Em casos de intoxicação por gases, jamais remover a criança do local sem os cuidados 

necessários com as vias aéreas (sem cobrir boca e nariz e não prender a respiração); 

▪ Nunca entrar em ambientes fechados em casos de incêndio em busca da vítima. 

Apenas os bombeiros são capacitados para isso e possuem os equipamentos de 

segurança necessários; 

▪ Assumir que a criança está bem após possível inalação de fumaça e/ou gases tóxicos 

e não a levar a nenhum serviço de saúde. 
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O QUE É? 

Conforme a Sociedade Brasileira de Queimaduras e o Ministério da Saúde: 

As queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por 

agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Atuam nos tecidos de 

revestimento do corpo humano, determinando destruição parcial ou total 

da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas como tecido 

celular, subcutâneo, músculos, tendões e ossos. (BRASIL, s.d.). 

CLASSIFICAÇÃO DAS QUEIMADURAS 

As queimaduras são classificadas em diferentes graus, de acordo com a severidade da 

mesma (Figura 1). 

1. Queimadura de primeiro grau:  

São lesões que acometem a epiderme, que é parte mais externa da pele. Essas 

lesões caracterizam-se por vermelhidão, dor local, podem ter ardência, e não há 
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presença de bolhas. Exemplos: queimadura solar, queimaduras com água ou 

objeto quente. 

2. Queimadura de segundo grau: 

São lesões que acometem a epiderme e a derme. A característica marcante dessa 

lesão é a presença de bolhas, sendo muito dolorosa. Exemplos: queimadura com 

líquidos ou superfícies muito quentes. 

3. Queimadura de terceiro grau:  

Acomete todas as camadas da pele, e também pode atingir estruturas como 

músculos e ossos. Nesse caso, a lesão causada é esbranquiçada e endurecida, não 

é dolorida, pois as terminações nervosas foram destruídas pela queimadura. 

Exemplo: queimaduras de causa elétrica ou de chamas. 

Figura 1 – Classificação das queimaduras  

 
Fonte: Adobe Stock (modificada) 

PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS 

Temperatura: Líquidos superaquecidos; objetos aquecidos; chamas; frio; 

QUEIMADURA DE 1° GRAU 

QUEIMADURA DE 2° GRAU 

QUEIMADURA DE 3° GRAU 
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Eletricidade: corrente elétrica; raio; 

Radiação: sol; 

Animais: lagarta-de-fogo; água-viva; 

Vegetais: látex; urtiga; 

Químicos: ácido fluorídrico e outros ácidos; álcali, nitratos, hidrocarbonetos, álcool; 

gasolina. 

SINAIS E SINTOMAS 

Há vários sinais e sintomas de alerta que podem ser observados na vítima: 

▪ Queimaduras no rosto ou pescoço; 

▪ Chamuscamento dos cílios e dos pelos nasais; 

▪ Pontos pretos ou lesões na garganta da vítima; 

▪ Tosse com catarro escurecido; 

▪ Rouquidão; 

▪ Vítima confusa; 

▪ Se a queimadura atingiu áreas extensas da pele; 

▪ Em qualquer uma dessas situações acionar urgentemente o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) 192. 

O QUE DEVO FAZER? 

▪ Manter-se calmo e acalmar a criança; 

▪ Entrar em contato com os pais ou responsáveis, comunicando o ocorrido. 

Queimaduras de 1° grau: 

▪ Colocar a região queimada debaixo de água fria por, pelo menos, 15 minutos (Figura 

2). Atenção especial, pois a exposição exagerada à água em temperatura ambiente 

pode causar hipotermia, que é diminuição demasiada da temperatura corporal. 

▪ Este tipo de queimadura é mais comum quando se fica muito tempo ao sol ou 

quando se toca num objeto muito quente; 

▪ Geralmente a dor desaparece ao fim de 2 ou 3 dias, mas a queimadura pode demorar 

até 2 semanas para cicatrizar, mesmo com o uso de pomadas; 
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▪ Geralmente a queimadura de 1º grau não deixa qualquer tipo de cicatriz na pele e 

raramente apresenta complicações. 

Figura 2 – Interrupção do processo de queimadura utilizando água fria 

 
Fonte: Adobe Stock 

Queimaduras de 2° grau: 

▪ Colocar o local afetado debaixo de água corrente fria por, pelo menos, 20 a 30 

minutos, sem colocar qualquer tipo de produto sobre a queimadura; 

▪ Lavar cuidadosamente a queimadura com água fria e sabão de pH neutro, evitando 

esfregar com muita força; 

▪ Cobrir a região com uma gaze molhada ou com bastante vaselina (Figura 3) e 

procurar o serviço de saúde de referência. Seguir as orientações do profissional de 

saúde quanto à rotina de troca de curativos e uso de coberturas. 

▪ Não furar as bolhas e não aplicar qualquer produto no local, para evitar o risco de 

infecção; 

▪ Levar a criança para o pronto atendimento se a bolha for muito grande; 

▪ Essa queimadura é mais frequente quando o calor está mais tempo em contato com 

a pele, como acontece quando se derrama água quente sobre a roupa ou se segura em 

algo quente por muito tempo, por exemplo; 

▪ Na maioria dos casos, a dor melhora ao fim de 3 dias, mas a queimadura pode 

demorar até 3 semanas para desaparecer; 

▪ Embora as queimaduras de 2º grau raramente deixem cicatrizes, a pele pode ficar 

mais clara no local. 
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Figura 3 – Cobertura da queimadura com gaze 

 
Fonte: Adobe Stock 

 

Queimaduras de 3° grau: 

▪ Chamar imediatamente uma ambulância, ligando para o 192 ou levar a criança 

rapidamente para o pronto atendimento; 

▪ Arrefecer a região queimada com soro fisiológico, ou na sua falta, água da torneira, 

por cerca de 10 minutos; 

▪ Colocar cuidadosamente uma gaze esterilizada umedecida em soro fisiológico ou um 

pano limpo sobre a região afetada, até a chegada da ajuda médica. Caso a região 

queimada seja muito grande, pode-se enrolar um lençol limpo umedecido em soro 

fisiológico e que não largue pelos; 

▪ Não colocar nenhum tipo de produto na região afetada; 

▪ Em alguns casos, a queimadura de 3º grau pode ser tão grave que provoca falha em 

vários órgãos. Nesses casos, caso a vítima desmaie e deixe de respirar deve-se iniciar a 

massagem cardíaca; 

▪ Uma vez que todas as camadas de pele estão afetadas, os nervos, glândulas, músculos 

e até órgãos internos podem sofrer lesões graves; 

▪ Neste tipo de queimadura pode-se não se sentir dor devido à destruição dos nervos, 

mas é necessária ajuda médica imediata para evitar complicações graves, assim como 

infecções. 
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Queimaduras químicas: 

▪ Nas queimaduras químicas (Figura 4), deve-se remover a substância, lavando com 

grande quantidade de água por pelo menos 20 minutos. Não utilizar agentes 

químicos neutralizantes. 

Figura 4 – Rótulo indicativo de um produto que possa provocar queimadura química 

 
Fonte: Adobe Stock 

▪ Retirar roupas e sapatos que foram atingidos pelo produto ou no caso em que houver 

a possibilidade de a água com produto químico atingi-los durante a lavagem, exceto 

se estiverem aderidos à pele; 

▪ Em caso de suspeita de ingestão de algum produto químico, deve-se manter a vítima 

em jejum e NÃO induzir o vômito (isso poderá causar complicações no trato 

gastrointestinal); 

▪ Chamar o serviço de emergência SAMU 192 ou transportar a vítima para o Hospital; 

▪ Tentar identificar o tipo de agente químico e informar à equipe do SAMU 192. Se 

possível, o frasco do produto deve ser levado junto ao hospital. 

O QUE NÃO DEVO FAZER? 

▪ Nunca tocar diretamente na queimadura com as mãos sem proteção; 

▪ Nunca furar bolhas ou tentar retirar a pele das bolhas que romperam; 

▪ Nunca tentar retirar tecidos grudados na pele queimada; 

▪ Nunca retirar corpos estranhos ou graxa do local queimado; 
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▪ Nunca colocar manteiga, clara de ovo, pó de café, creme dental, café ou qualquer 

outra substância sobre a queimadura – somente o médico sabe o que deve ser 

aplicado sobre o local afetado; 

▪ Não usar gelo sobre a queimadura, pois o frio extremo além de causar irritação, pode 

piorar a queimadura e até causar um choque devido a grande diferença de 

temperaturas. 
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O QUE É? 

As lesões graves são aquelas em que ocorrem destruição de tecidos, em diferentes 

profundidades, podendo atingir somente a pele ou camadas mais profundas, como 

musculatura, vasos sanguíneos, nervos e até órgãos internos. Quando ocorrem, os 

ferimentos causam dor e podem produzir sangramento abundante. 

SINAIS E SINTOMAS 

▪ Cortes; 

▪ Escoriações; 

▪ Hematomas. 

▪ Dor; 

▪ Inchaço; 

▪ Vermelhidão; 

▪ Febre. 
 

14.1 ESCORIAÇÕES 

O QUE É? 

Escoriação é uma lesão que ocorre na superfície da pele.  
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Figura 1 – Criança apresentando escoriação em joelho 

 
Fonte: Adobe Stock 

O QUE DEVO FAZER? 

▪ Antes de manusear qualquer lesão, lavar as mãos com água e sabão, ou utilizar álcool 

em gel, se disponível; 

▪ Pequenos cortes, perfurações superficiais e escoriações devem ser lavados com água 

e sabão neutro ou soro fisiológico, limpando o local até desaparecer qualquer sinal 

de sujeira ou partículas que poderiam causar infeção; 

▪ Fazer compressão local com pano ou gaze limpo, até parar o sangramento; 

▪ Aplicar um antisséptico e secar o local em volta da ferida; 

▪ Cobrir com curativo ou com gaze. Não usar algodão, pois as fibras do material 

podem colar na ferida, provocando novamente sangramento ao retirar o curativo. 

 

14.1 CORTES PROFUNDOS 

O QUE DEVO FAZER? 

▪ É preciso manter a calma e controlar a hemorragia imediatamente; 

▪ Pressionar uma gaze ou pano limpo sobre o corte. Se ele não for tão profundo, o 

sangramento deve parar em alguns minutos. Em seguida lavar a ferida com água e 

sabão; 

▪ Caso a água não seja suficiente para remover a sujidade do corte, usar uma gaze para 

retirar as partículas que ficaram coladas dentro do machucado; 

▪ Se houver um pedaço de cristal ou outro objeto cravado no corte não tentar retirá-

lo, pois pode provocar uma hemorragia maior; 
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▪ Em casos de sangramento intenso, uma boa dica é elevar o membro para reduzir o 

fluxo de sangue; 

▪ Com a compressa de gaze contendo o sangramento, encaminhar a criança para o 

Pronto-Socorro, levando a carteira de vacinação. 

 

ATENÇÃO 

Nas escoriações, é comum a presença de corpo estranho (areia, graxa, resíduos de 

asfalto etc.). Nesses casos, deve-se fazer a tentativa de remoção, conforme descrito 

anteriormente, em seguida, cobrir a área escoriada com gaze, preferencialmente estéril.  

Nas feridas incisivas, aproximar e fixar suas bordas com um curativo compressivo, 

utilizando atadura ou bandagem. 

Nas feridas lacerantes, controlar o sangramento utilizando os métodos de pressão 

direta e/ou elevação do membro, proteger com uma gaze estéril firmemente pressionada. 

Lesões graves podem exigir a imobilização da parte afetada. 

14.1 CURATIVOS 

O QUE É? 

São procedimentos que consistem na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril 

em uma ferida, com a finalidade de promover a contenção de sangramento, cicatrização, 

bem como, prevenir contaminação e infecção. 

Figura 2 – Preparação para realização de curativo (limpeza local com gaze) 

 
Fonte: Adobe Stock 
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O QUE DEVO FAZER? 

Geralmente os curativos são realizados com aplicação de gaze ou compressas 

cirúrgicas e fixadas com esparadrapo. 

As bandagens são constituídas por peças de tecido em algodão cru, cortando em 

triângulo, medindo 1,20m X 1,20m x 1,70m, sendo utilizadas para: 

▪ Fixar curativos, cobrindo as compressas; 

▪ Imobilizar e apoiar seguimentos traumatizados; 

▪ Promover hemostasia (conter sangramentos); 

▪ As bandagens mais frequentemente usadas são as triangulares e as em rolo. Qualquer 

que seja o tipo, conforto da vítima e a segurança do curativo dependem da sua correta 

aplicação; 

▪ A bandagem triangular pode ser dobrada para produzir uma espécie de gravata; 

▪ Trazer a ponta da bandagem para o meio da base do triângulo; 

▪ Fazer dobras sucessivas até obter a largura desejada de acordo com a extensão da lesão 

a recobrir.  

É importante salientar que a bandagem triangular não é estéril, portanto, não deve 

ser utilizada para ocluir ferimentos abertos. Antes de fixá-la deve ser aplicada gaze ou 

compressa cirúrgica. 

14.1 LESÕES GRAVES 

O QUE É? 

Alguns cortes podem atingir vasos sanguíneos importantes, como artérias e veias, e 

com isso ocorrerem sangramentos graves, visto que a perda de sangue é acentuada. 

 

 

 

 



Primeiros Socorros na Educação Infantil  |  Cortes e lesões mais graves 

  

 

96 

Figura 3 – Formas variantes de hemorragia externa: capilar (A), arterial (B) e venosa 

(C). 

 
Fonte: Adobe Stock 

A Figura 3 apresenta os três principais tipos de hemorragias externas: hemorragia 

capilar, em que o fluxo sanguíneo é baixo e consegue ser controlado; hemorragia arterial, 

que representa um fluxo sanguíneo muito grande, e, na grande maioria das vezes, o sangue 

"esguicha", sendo esse tipo de hemorragia uma possível causa de sérios danos à saúde; e a 

hemorragia venosa, em que o fluxo sanguíneo também é elevado e pode causar danos graves 

à saúde. 

O QUE DEVO FAZER? 

▪ Higienizar as mãos do socorrista; 

▪ Não lavar a lesão;  

▪ Cobrir a lesão com gaze estéril; 

▪ Em caso de sangramento importante, realizar compressão do local, colocando a mão 

sobre as gazes estéreis e enfaixar de forma a manter a compressão, porém com 

cuidado para não garrotear (não apertar de forma exagerada), se o ferimento se 

localizar em um membro; 

A 

B 

C 
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▪ Encaminhar IMEDIATAMENTE para o pronto socorro, via 192 (SAMU) ou 193 

(Bombeiros). 

Objetos penetrantes no ferimento: 

▪ Higienizar as mãos do socorrista; 

▪ Não lavar a lesão; 

▪ JAMAIS retirar o objeto encravado; 

▪ Em caso de objetos encravados nos ferimentos recomenda-se colocar diversas 

camadas de gazes e fixá-las com esparadrapo para assim manter esse objeto 

estabilizado;  

▪ Encaminhar IMEDIATAMENTE para o pronto socorro, via 192 (SAMU) ou 193 

(Bombeiros). 

 

ATENÇÃO 

Ferimentos que apresentam sangramento abundante podem causar complicações 

graves à saúde e por esse motivo, após os primeiros socorros, deve-se encaminhar a criança 

o mais breve possível para o pronto socorro. 
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Crianças apresentam maior elasticidade e porosidade no tecido ósseo. Além disso, a 

camada de tecido conjuntivo que reveste externamente os ossos, denominada periósteo, é 

mais resistente. Isso, corrobora a maior dificuldade de ocorrência de fraturas nas crianças e, 

quando ocorrem, menor severidade dos casos, especialmente devido à alta capacidade de 

remodelação e desenvolvimento ósseo, que leva a cicatrizações mais rápidas. A presença de 

cartilagens de crescimento, todavia, atribui certa fragilidade a alguns locais, regiões de 

menor densidade óssea, que pode levar a fraturas especificas.  As fraturas na população 

pediátrica podem trazer dificuldades cooperativas na terapêutica e até mesmo deformidades 

ou sequelas com repercussão em toda formação educacional, profissional, social e 

psicológica da criança. Sendo assim, sendo a melhor opção a prevenção dessas lesões. 

O QUE É? 

As fraturas são interrupções na continuidade dos ossos. Ocorrem quando um osso 

está sujeito a um estresse maior do que ele possa absorver.  Dentre as causas de fraturas, 

podemos citar o impacto direto, força de esmagamento, movimentos de torção súbitos e 

contrações musculares extremas. Em geral, crianças menores de 3 anos apresentam como 

principal causa de fratura o esmagamento. Após os 10 anos, as práticas esportivas e 
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brincadeiras no intervalo, sobretudo do sexo masculino, são o principal motivo desse 

trauma. É uma situação de urgência, que requer atenção dos cuidadores e muita calma do 

socorrista, que também deve tentar acalmar a criança, vítima do trauma (BROLEZI, 2014). 

SINAIS E SINTOMAS 

Suspeita-se de uma fratura quando a criança referir uma dor intensa no local de 

impacto, que aumente ao toque ou ao menor movimento realizado, inchaço local e 

formigamento. A criança evita movimentar o membro lesionado. Pode haver ainda a 

deformação do membro e incapacidade funcional (impossibilidade de realizar 

movimentos). Em casos mais graves, fragmentos de ossos podem estar expostos. 

É importante perguntar à criança se ela ouviu algum estalo durante o acidente que 

possa indicar uma fratura. Pode haver a presença de sangramentos, hematomas (acúmulo 

de sangue no local), manchas de coloração azulada-roxeadas na pele (conhecidas como 

equimoses) e outros ferimentos (BROLEZI, 2014). 

O QUE DEVO FAZER? 

O primeiro passo diante de uma suspeita de fratura após o trauma é acalmar a criança 

e evitar que ela se movimente. Observa-se, também, o estado geral da criança. O transporte 

adequado dela é fundamental. Para isso, é necessário a imobilização e proteção do membro 

acometido. Isso pode ser realizado por meio da colocação de uma tala.  

Antes da estabilização do membro, é importante que seja inspecionada a área da lesão 

em busca de ferimentos. Caso haja algum, limpe-o com água corrente ou soro fisiológico e 

cubra-o com pano limpo ou gaze estéril previamente. Na presença de sangramentos 

abundantes, deve-se comprimir moderadamente o local da lesão por no mínimo 10 minutos 

(BROLEZI, 2014). 

Para realizar uma imobilização adequada, deve-se tirar os movimentos tanto acima 

como abaixo da lesão, da forma menos dolorosa e mais natural possível. As talas irão auxiliar 

na sustentação do membro atingido. Estas devem ter tamanho suficiente para ultrapassar as 
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articulações acima e abaixo da fratura, fixando-a em pelo menos 4 pontos distalmente às 

articulações (SCHERER et al., 2019). 

Uma tala pode ser improvisada com qualquer material rígido ou semirrígido como 

tábua, madeira, papelão, revista enrolada ou jornal grosso dobrado. O membro atingido 

deve ser acolchoado com panos limpos, camadas de algodão ou gaze, procurando sempre 

localizar os pontos de pressão e desconforto. Prender as talas com ataduras ou tiras de pano, 

apertá-las o suficiente para imobilizar a área, com o devido cuidado para não trancar a 

circulação sanguínea.  

O manejo dessas crianças necessita de muito cuidado. Evita-se manobras 

desorientadas e descontroladas, pois podem causar maior dano à lesão (SCHERER et al., 

2019). 

Na suspeita de fraturas, o atendimento médico especializado é obrigatório. Procure 

o serviço de emergência mais próximo ou, em casos mais graves ou que o transporte não é 

possível, chame o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ligando 192 

(SCHERER et al, 2019). 

O QUE NÃO DEVO FAZER? 

▪ Nunca tentar endireitar uma fratura ou colocar o osso no lugar (BROLEZI, 2014); 

▪ Não colocar nenhuma medicação como antissépticos ou pomadas sobre a fratura; 

▪ Não deslocar, remover ou transportar o acidentado de fratura, antes de ter a parte 

afetada imobilizada corretamente. A única exceção a ser feita é para os casos em que 

o acidentado corre perigo iminente de vida.  

COMO PREVENIR? 

▪ Utilizar materiais de proteção individual como luvas, cotoveleiras, joelheiras e 

capacetes durante as atividades e brincadeiras; 

▪ Atentar para o risco de cada atividade desenvolvida para criança e as possíveis 

medidas preventivas que podem ser tomadas para evitar lesões em si ou nos outros. 
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O QUE É? 

O engasgo se refere ao bloqueio da passagem de ar pela via aérea em virtude da 

presença de um alimento ou objeto estranho no local. De modo fisiológico, a epiglote 

funciona de forma semelhante a uma válvula: na inspiração a válvula se abre permitindo 

que o ar chegue aos pulmões e na deglutição a válvula se fecha impedindo que algo se 

direcione às vias aéreas. A tosse, nesses casos, atua como um mecanismo reflexo que dificulta 

a ocorrência de obstrução (FARINHA; RIVAS; SOCCOL, 2021).  

Epidemiologicamente, a obstrução de vias aéreas superiores ocorre com maior 

frequência em crianças menores de 5 anos, sendo 65% dos casos em crianças menores de 1 

ano de idade. Na maioria das ocorrências, os líquidos são responsáveis pela obstrução, 
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entretanto, objetos pequenos, como balões, alimentos e brinquedos também podem 

obstruir a via aérea de uma criança (BERNOCHE, 2019). 

A obstrução da via aérea pode ser parcial ou completa, sendo essa determinação um 

indicativo da gravidade do engasgo. Se a tosse do paciente é silenciosa e o mesmo não 

consegue chorar ou falar, a obstrução da via aérea pode ser completa e, nesse momento, 

estão indicadas as manobras de desobstrução. Essas manobras dependem do nível de 

consciência e da faixa etária de cada paciente e tem como objetivo aumentar a pressão 

intratorácica para expulsar o corpo estranho da via aérea (BERNOCHE, 2019). 

SINAIS E SINTOMAS 

Diferentemente de adultos, que realizam o sinal clássico do engasgo ao levar as mãos 

ao pescoço solicitando ajuda, as crianças tendem a apenas abrir a boca e realizar um som 

semelhante a um “pio”. O início abrupto de tosse, broncoespasmo, estridor e/ou cansaço em 

pacientes que estão se alimentando ou em recreação, mas que não apresentam febre ou 

outros indícios de doença também são sinais sugestivos de engasgo. Na presença desses 

sintomas ou na suspeita de obstrução das vias aéreas, deve-se agir imediatamente 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017).  

O QUE DEVO FAZER? 

A vítima está consciente e com obstrução da via aérea: 

Inicialmente, é importante manter a calma para melhor manejar a situação. Além 

disso, deve-se tranquilizar a vítima, que tende a ficar nervosa e perder o controle da 

respiração. As manobras de desobstrução de vias aéreas devem ser iniciadas imediatamente 

(BRASIL, 2016). Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria (2017), devido a maior 

possibilidade de complicações, as manobras de desobstrução são diferentes em menores de 

1 ano e maiores de 1 ano de idade.  
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Crianças com menos de 1 ano de idade: 

É indicado que o socorrista sente, coloque o bebê de bruços em cima do seu 

antebraço e apoie o antebraço em sua coxa. Em seguida, deve-se realizar cinco golpes entre 

as escápulas, e após, virar o bebê de barriga para cima para efetuar cinco compressões 

torácicas sobre o esterno, na altura dos mamilos (Figura 17.3). Essa manobra deve ser 

repetida até que o objeto seja expelido ou que o bebê se torne irresponsivo ou inconsciente 

(Figura 1). Caso a criança torne-se irresponsiva, iniciar massagem cardíaca e aguardar a 

chegada de socorro (BRASIL, 2016). 

Figura 1 – Representação da Manobra de Heimlich para crianças menores de 1 ano 

 
Fonte: Adobe Stock 

Crianças com mais de 1 ano de idade: 

Nessa faixa etária é indicado proceder com a realização da Manobra de Heimlich, 

conforme demonstrado na Figura 2 Nesse procedimento, busca-se efetivar a elevação do 

diafragma através da pressão abdominal e elevação da pressão do ar, pressionando o corpo 

estranho para fora das vias aéreas. Quando realizada adequadamente, a Manobra de 
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Heimlich é a forma mais eficaz de desobstruir as vias aéreas em situações de aspiração de 

corpo estranho (FARINHA; RIVAS; SOCCOL, 2021). 

O socorrista deve se posicionar por trás da vítima, abaixando-se se necessário e 

enlaçando os braços ao redor do abdome, na altura da crista ilíaca (“ossinhos do quadril”). 

Uma das mãos deve permanecer fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região 

epigástrica). A outra mão, espalmada, deve comprimir a primeira, comprimindo o abdômen 

em movimentos rápidos, direcionados para dentro e para cima (como uma letra "J"), até que 

a vítima elimine o corpo estranho, desobstruindo a via aérea ou torne-se irresponsiva. Caso 

a criança torne-se irresponsiva, iniciar massagem cardíaca e aguardar a chegada de socorro 

(BRASIL, 2016). 

Figura 2 – Representação da Manobra de Heimlich para crianças acima de 1 ano 

 
Fonte: Adobe Stock 

A vítima está inconsciente e com obstrução da via aérea: 

Nessas situações, as manobras de desobstrução devem ser iniciadas imediatamente 

por uma pessoa, enquanto outra chama por socorro devido ao alto risco de o paciente entrar 

em parada cardiorrespiratória. Se percebido que a vítima não apresenta pulso, deve-se iniciar 
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imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), conforme será 

apresentado no capítulo 17 deste livro (Paradas Cardíaca e Respiratória), enquanto aguarda 

a chegada do serviço de emergência (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017). 

ATENÇÃO: 

Se as manobras de desengasgo forem efetivas, deve-se observar a vítima e orientar a 

ida a um serviço de atendimento médico para que seja realizada uma avaliação adequada. Se 

as manobras de desengasgo não forem efetivas ou se a vítima estiver inconsciente, deve-se 

ligar imediatamente para um serviço médico de emergência como o SAMU (192) para 

receber orientações e para que uma equipe treinada para manejar a situação seja enviada até 

o local. Enquanto aguarda a chegada do atendimento, é importante que uma pessoa siga 

manejando o paciente de acordo com as orientações, devido ao risco de a vítima entrar em 

parada cardiorrespiratória nesse intervalo de tempo. Caso ocorra a parada 

cardiorrespiratória, deve-se iniciar a reanimação por meio da massagem cardíaca até que o 

socorro chegue (BERNOCHE, 2019). 

O QUE NÃO DEVO FAZER? 

▪ Nunca colocar a mão ou qualquer outro instrumento na garganta da pessoa para 

tentar tirar o objeto que está provocando o engasgo. A ação de tentar retirar o objeto 

da garganta do bebê poderá empurrá-lo ainda mais fundo, piorando a situação 

(BONETTI; GOÉS, 2017); 

▪ Nunca oferecer líquidos para quaisquer pessoas engasgadas devido ao risco de 

aspiração do líquido. 

COMO PREVENIR? 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (2017), algumas medidas 

preventivas para evitar situações de engasgamento com crianças são: 

▪ Nunca deixar a criança alimentando-se sozinha; 

▪ Manter sempre o bebê protegido das ações de crianças maiores pois elas podem, por 

exemplo, querer dividir seu alimento com o bebê, colocando pedaços na boca do 

pequeno; 
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▪ Alimentar a criança sempre sentada à mesa ou em cadeira alta; 

▪ Não alimentar a criança enquanto a mesma estiver brincando ou correndo; 

▪ Cortar os alimentos em pedaços pequenos; 

▪ Atentar para a indicação de idade dos brinquedos, eles devem ser apropriados para 

cada idade e não devem destacar partes pequenas. 
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O QUE É? 

A parada cardiorrespiratória (PCR) consiste na cessação súbita da circulação 

sistêmica em indivíduos com expectativa de restauração da função cardiopulmonar e 

cerebral, não portador de doença crônica intratável ou em fase terminal (ESPÍNDOLA et 

al., 2017). Ela é reconhecida pela ausência de atividade mecânica cardíaca (AEHLERT, 2013; 

KLEINMAN et al., 2015). Nas crianças, diferentemente dos adultos, ela raramente é súbita 

(CARDOSO, 2012). 

A hipóxia é a causa mais comum de PCR em lactentes e em crianças até a 

adolescência, sendo desencadeada por quadros de falência respiratória ou choque. A causa 

varia de acordo com a idade do paciente. A partir dos 6 meses, o mecanismo mais frequente 

é o trauma, seja por hemorragia ou trauma craniano. Todavia, o comprometimento das vias 

aéreas é o evento que evolui mais rápido para PCR (CARDOSO, 2012). 

A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) consiste em um conjunto de manobras 

emergenciais para reverter a PCR e manter a oxigenação e perfusão arterial ao cérebro e a 

outros órgãos vitais até que ocorra o retorno da circulação espontânea. Elas podem ser 

realizadas tanto por leigos como profissionais da saúde em ambientes extra-hospitalar (de 

acordo com os protocolos de Suporte Básico de Vida) e intra-hospitalar (segundo o Suporte 

Avançado de Vida) (ESPÍNDOLA et al, 2017). 
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SINAIS E SINTOMAS 

Criança inconsciente (não responde), que não respira ou apresenta “gasping” (“fome 

de ar”) e com ausência de pulso. 

O QUE DEVO FAZER? 

1. Avaliar o local do ocorrido. Está seguro para mim? 

2. Pedir ajuda de alguém próximo; 

3. Pedir a alguém que ligue para o 192 (SAMU); 

4. Verificar a presença de respiração e pulso – de preferência central, simultaneamente, 

por 10 segundos; 

5. Iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) na presença dos sinais 

supracitados. Sob dúvida de identificação da PCR, recomenda-se o início da RCP, 

uma vez que o risco de dano à criança é menor do que a não intervenção em caso de 

PCR (AHA, 2020). 

Como devem ser realizadas as compressões? 

A vítima deve estar em decúbito dorsal horizontal (“deitada com a barriga para 

cima”), em superfície plana e rígida. O socorrista deve se colocar ao lado direito da vítima, 

com os joelhos no chão e afastados para manter o equilíbrio.  

Com as duas mãos entrelaçadas, e a mão dominante por baixo, sobre o terço inferior 

do osso esterno (Figura 1) deve-se realizar compressões com força (depressão de 1/3 do 

diâmetro do tórax anteroposterior ou em torno de 4 cm a 5 cm para crianças pré-púberes 

ou com < 55 Kg; e mínimo 5 cm e máximo 6 cm para crianças maiores – protocolos RCP 

adulto) e rapidez (em torno de 100-120 compressões por minuto)(AHA, 2020; SBC, 2021). 
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Figura 1 – Posicionamento e modo de se realizar a RCP 

 
Fonte: Adobe Stock 

Na presença de um dispositivo ventilatório não invasivo (ex. bolsa-valva-máscara, 

máscara facial para RCP resgate), cada 30 compressões devem ser intercaladas com 2 

ventilações, quando houver apenas um socorrista (Figura 2). Na presença de dois socorristas, 

esse padrão pode ser alterado para 15 compressões e 2 ventilações (SBP, 2021). O excesso de 

ventilações pode comprometer a eficácia das compressões (CARDOSO, 2012). Na 

impossibilidade de realizar as ventilações, recomenda-se que as compressões sejam realizadas 

ininterruptamente até a chegada do serviço de emergência especializado (KLEINMAN et al., 

2015).  

Figura 2 – RCP com dois socorristas. Compressões torácicas e ventilação com bolsa-

valva-máscara 

 
Fonte: Adobe Stock 
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Após cada compressão, deve-se permitir o retorno completo da caixa torácica. Os 

braços devem ficar sempre estendidos e a força deve vir do peso do socorrista sobre a vítima 

e não dos braços, para que sejam efetivas. Evite ao máximo interrupções nas compressões 

(limitadas a 10 segundos). A cada 2 minutos alterna-se o socorrista. As compressões torácicas 

de alta qualidade são vitais para a ressuscitação bem-sucedida (AHA, 2020; BRASIL, 2016). 

Deve-se reavaliar a vítima a cada 2 minutos. Se presença de pulso palpável e respiração 

presente ou apresenta sinais de circulação (respiração espontânea, tosse e/ou movimento), 

pode-se interromper as manobras de RCP (BRASIL, 2016). 

Nos bebês (crianças menores de um ano de idade), as compressões devem ser 

realizadas preferencialmente com os dois polegares lado a lado (Figura 3 - A) naqueles em 

que é possível contornar o tórax com as mãos ou com dois dedos em posição ereta (Figura 

3 - B), imediatamente abaixo da linha intermamilar, no osso esterno. Os padrões de 

compressões efetivas são os mesmos das crianças maiores (ATKINS, D. L. et al, 2015). 

Figura 3 – Manobras pediátricas 

 
Fonte: Adobe Stock 

 

O QUE NÃO DEVO FAZER? 

▪ Esquecer de chamar o serviço especializado (Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência - SAMU); 

▪ Flexionar os braços durante as compressões; 

▪ Ficar apoiado sobre o tórax, não permitindo o retorno deste à posição natural; 

A B 
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▪ Realizar as manobras em posição inadequada ou fora dos padrões de efetividade. 

COMO PREVENIR? 

A prevenção baseia-se em identificar e tratar as condições clínicas participantes do 

processo desencadeador da PCR, papel fundamental do médico pediatra. Afogamentos e 

engasgos se manejados adequada e rapidamente por leigos podem prevenir a PCR. 
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Djennifer Raquel da Rosa. Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5620864532120772 

Dóris Medianeira Lazzarotto Swarowsky . Médica. Especialista em Cirurgia Geral e 

Cirurgia do Trauma. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1958135744622777 

Eduarda Baumann. Acadêmica do curso de Nutrição da Universidade de Santa Cruz do 

Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3509707997854209 

Everton Luiz Simon. Gastrólogo. Doutor em História pela Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0299756941497011 

Flávia Regio. Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do Sul. 

Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8231767658924365 

Gabriel Delai de Freitas. Acadêmico do curso de Medicina da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2326464229392688 

Hellen Teixeira de Moraes. Acadêmica do curso de Biomedicina da Universidade de 

Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6749095394026914 

Hérica Eduarda de Bastos Ramos. Acadêmica do curso de Estética e Cosmética da 

Universidade de Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8202022590699817 

Isadora Maieron de Morais. Acadêmica do curso de Nutrição da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8405124334867003 

Jocimar Pereira dos Santos. Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade de 

Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: https://lattes.cnpq.br/6507664841160387 

Kelly Mariana Rodrigues. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9197649104668266 

http://lattes.cnpq.br/3509707997854209
http://lattes.cnpq.br/0299756941497011
http://lattes.cnpq.br/8405124334867003
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Kelly Rodrigues de Oliveira. Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5805221570277643 

Kethelen Fortes da Silva. Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4293116593985207 

Lavínia Veiga de Lima. Acadêmica do curso de Gastronomia da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0228642944544345 

Laura Schmidt Bronzatto. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7489955276782322 

Letícia Sehn da Fonseca. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz 

do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1412293699310095 

Lia Gonçalves Possuelo. Bióloga. Doutora em Ciências Biológicas (Bioquímica) pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Link do currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9903194013924888 

Lisoni Muller Morsch. Farmacêutica. Mestre em Ciência e Tecnologia Farmacêuticas pela 

Universidade Federal de Santa Maria. Link do currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9243753449622550 

Luciane Taís Bullé. Acadêmica do curso de Biomedicina da Universidade de Santa Cruz 

do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5769081272290789 

Maíra Fengler Faccin. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz 

do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9907820456463115 

Marcelo Eduardo dos Santos. Acadêmico do curso de Odontologia da Universidade de 

Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0662519011138298 

http://lattes.cnpq.br/5805221570277643
http://lattes.cnpq.br/0228642944544345
http://lattes.cnpq.br/9903194013924888
http://lattes.cnpq.br/0662519011138298
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Mariana Soares Preto. Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3235103233154610 

Marlua Luiza Kühl Pontel. Acadêmica do curso de Biomedicina da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7042850222174394  

Matheus Henrique Beckenkamp. Acadêmico do curso de Medicina da Universidade de 

Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9494194565670322 

Millena Machado Becker. Acadêmica do curso de Odontologia da Universidade de Santa 

Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1232292401235417 

Náthalie da Costa. Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade de Santa Cruz do 

Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9251338454487289 

Patricia Martello. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz do 

Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9956395274506536 

Patrícia Oliveira Roveda. Fisioterapeuta. Doutora em Educação, pela Universidade 

Federal de Santa Maria. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7420285189334712 

Stephani Jahn Barros. Acadêmica do curso de Medicina da Universidade de Santa Cruz 

do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6452298419363477 

Veronica Meinhardt Najdzion. Acadêmica do curso de Nutrição da Universidade de 

Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5493829858975978 

Victor Göttems Vendrusculo. Acadêmico do curso de Medicina da Universidade de 

Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8741430840098602 

Vitória Gabriele Lima Santana. Acadêmica do curso de Estética e Cosmética da 

Universidade de Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0479444074204494 

http://lattes.cnpq.br/9494194565670322
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Yasmin Nicoli Kappenberg. Acadêmica do curso de Biomedicina da Universidade de 

Santa Cruz do Sul. Link do currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4195538279260757 
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