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Apresentação 

Caro(a) aluno(a), 

 

Este é o vigésimo segundo Manual Pedagógico correspondente à 

disciplina, Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência, com carga 

horária de 100 horas/aula do terceiro ciclo do curso, que é o ciclo 

avançado. Este é o segundo manual do terceiro ano do Curso Técnico de 

Enfermagem e contempla os temas específicos da formação do 

profissional técnico de enfermagem. 

Você deve estar com uma imensa expectativa em relação a 

disciplina, imaginando que conhecimentos serão trabalhados para a 

aquisição das competências para atuar na área de urgências e 

emergências. 
Ao folhear o manual você irá encontrar os objetivos de 

aprendizagem referentes ao tema que serão trabalhados. Também, 

encontrará espaços com respectivos ícones que indicará orientações ou 

atividades para complementar os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula. Veja os significados dos ícones abaixo: 

Ícones Significados 

 

Este símbolo significa que a caixa de informação terá 
informação direcionada para o(a) aluno(a), referente a 
atividade de equipe ou individual que deverá realizar 
seguindo as orientações do(a) professor(a). 

 

Este símbolo significa que a caixa de informação terá 
informação direcionada para o(a) aluno(a) e/ou professor(a). 
Indica referências complementares para favorecer a 
compreensão do assunto trabalhado. 

 

Elaborado no intuito de qualificar o processo de ensino-

aprendizagem, este Manual é um instrumento pedagógico que se 

constitui como um mediador para facilitar o processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula. Embasado em métodos dinâmicos e em 

situações problema que aborda os conteúdos de forma participativa 
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desenvolvendo em você o senso critico e facilitando seu aprendizado 

através de metodologia ativa. 

Esperamos contribuir para a consolidação do compromisso e 

envolvimento de todos (professores e alunos) para a formação de 

Técnicos em enfermagem qualificados para exercer sua prática 

profissional orientada pelo saber técnico fundado no conhecimento 

científico consolidado e capaz de acompanhar os avanços das pesquisas 

na área da saúde. 
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Objetivos de aprendizagem  

Ao final da unidade escolar os alunos devem ser capazes de... 

 

 Discutir a Política Nacional de Urgências e Emergências 

(SAMU); 

 Diferenciar urgência e emergência; 

 Identificar os fatores determinantes de urgência e 

emergência; 

 Identificar os agravos à saúde e os acidentes que ameaçam 

a vida e caracterizam situações de urgência e emergência; 

 Aplicar corretamente as técnicas de reanimação 

cardiorespiratória e controle de hemorragias; 

 Aplicar corretamente os procedimentos e técnicas em 

situações de urgências/emergência em ferimentos, queimaduras, choque 

elétrico, desmaios, intoxicações, envenenamento, picadas de animais 

peçonhentos, crise convulsiva, corpos estranhos no organismo, estado de 

choque, afogamento; 

 Aplicar corretamente as técnicas de imobilização de fraturas, 

luxação e entorse; 

 Identificar corretamente os principais aspectos envolvidos na 

utilização dos fármacos em situações de urgência e emergência; 

 Descrever a estrutura organizacional do serviço de urgência e 

emergência; 

 Identificar os recursos de atendimento de emergências 

disponíveis na comunidade. 
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Conteúdos 

 Política Nacional de urgências e emergências;  

 Conceito de urgência e emergência e seus fatores 

determinantes; 

 Principais agravos à saúde e acidentes que ameaçam a vida e 

caracterizam situações de urgência e emergência; 

 Técnicas de reanimação cardiorrespiratória e controle de 

hemorragias; 

 Procedimentos e técnicas em situações de 

urgências/emergência em ferimentos, queimaduras, choque elétrico, 

desmaios, intoxicações, envenenamento, picadas de animais 

peçonhentos, crise convulsiva, corpos estranhos no organismo, estado de 

choque, afogamento; 

 Técnicas de imobilização de fraturas, luxação e entorse; 

 Principais aspectos envolvidos na utilização dos fármacos em 

situações de urgência e emergência; 

 Estrutura organizacional do serviço de urgência e emergência; 

 Recursos de atendimento de emergências disponíveis na 

comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 12 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

Política Nacional de Urgência e Emergência 

 
O Brasil, por meio do Ministério da Saúde em 2011, considerando o 

conceito da saúde como direito social e de cidadania e dentre outros 
vários pontos importantes como a de prover a atenção qualificada à 
saúde para toda população brasileira, incluindo o atendimento ágil e 
resolutivo das urgências e emergências, resolve criar a portaria que 
reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de 
Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde – SUS (Portaria MS/GM 
N° 1.600, de 7 de julho de 2011). 

A finalidade da Rede de Atenção às Urgências (RUE) é articular e 
integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar 
o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e 
emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. 

Sua implementação corre de maneira gradativa, em todo território 
nacional, respeitando os critérios epidemiológicos e de densidade 
populacional. Seu processo e fluxo de assistência são compreendidos no 
acolhimento com classificação do risco, na qualidade e na resolutividade 
na atenção em todos os pontos de atenção. Tendo como prioridade as 
linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica. 

A RUE constituída pelos seguintes elementos: 
 Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde: objetiva estimular 

e fomentar o desenvolvimento de ações de saúde e educação 
permanente voltadas para a vigilância e prevenção das violências e 
acidentes, das lesões e mortes no trânsito e das doenças crônicas não 
transmissíveis, além de ações intersetoriais, de participação e mobilização 
da sociedade, visando à promoção da saúde, prevenção de agravos e 
vigilância à saúde. 

 Atenção Básica em Saúde: objetiva a ampliação do acesso, 
fortalecimento do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às 
urgências e emergências, em ambiente adequado, até a 
transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando 
necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos 
e vulnerabilidades. 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas 
Centrais de Regulação Médica das Urgências: objetiva chegar 
precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde (de 
natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, 
entre outras) que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, 
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sendo necessário garantir atendimento e/ou transporte adequado para 
um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS.  

 Sala de Estabilização: objetiva funcionar como local de 
assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves, 
vinculado a um equipamento de saúde, articulado e conectado aos 
outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à Rede de 
Atenção à Saúde pela Central de Regulação das Urgências. 

 Força Nacional de Saúde do SUS: objetiva aglutinar esforços 
para garantir a integralidade na assistência em situações de risco ou 
emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas e/ou em 
regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção, 
considerando-se seus riscos. 

 Unidades de Pronto-Atendimento (UPA 24h) e o Conjunto de 
Serviços de Urgência 24 horas: objetiva prestar atendimento resolutivo e 
qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados 
de natureza clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza 
cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a 
investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a 
necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior 
complexidade. 

 Atenção Hospitalar: objetiva organizar a atenção às urgências 
nos hospitais, atendendo à demanda espontânea e/ou referenciada, e 
funcionar como retaguarda para os outros pontos de atenção às 
urgências de menor complexidade. É constituído pelas Portas Hospitalares 
de Urgência, pelas enfermarias de retaguarda clínicas e de longa 
permanência, pelos leitos de cuidados intensivos e pela reorganização 
das linhas de cuidados prioritárias: Cardiologia - Infarto Agudo do 
Miocárdio - IAM, Neurologia e Neurocirurgia - Acidente Vascular Cerebral - 
AVC e Traumatologia. 

 Atenção Domiciliar: objetiva a reorganização do processo de 
trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção básica, 
ambulatorial e hospitalar, com vistas à redução da demanda por 
atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de 
pacientes internados, a humanização da atenção, a 
desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários. 

Oberve a figura 1 para entender como ocorre a interligação entre 
os elementos. 
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Figura 1: Componentes e interfaces da Rede de Atenção às Urgências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mais afinal, o que significa urgência e emergência? 

Segundo o Conselho Federal de Medicina, defini de maneira simples 

o conceito de urgência e emergência em sua Resolução CFM n° 1.451, de 

10 de março de 1995, no qual conceitua urgência a ocorrência imprevista 

de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador 

necessita de assistência médica imediata. Já a emergência é entendida 

como sendo constatação médica de condições de agravo à saúde que 

impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, 

portanto, tratamento médico imediato. Note-se que esses conceitos estão 

relacionados ao fator tempo como determinante do prognóstico vital. 

Agora após conhecer a definição de urgência e emergência pelo 

conselho federal de medicina, descreva exemplos que você já viu e/ou 

ouviu ilustrando situações que caracterizam cada uma. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Com o objetivo de evitar confusão nos conceitos de urgência e 

emergências e atitudes dos profissionais diante a esses casos o Ministério 

da Saúde por meio da Coordenação Geral de Urgência e Emergência, 

recomendou a utilização do termo urgência para todos os casos que 

necessitem de cuidados agudos. 

 Após esses conceitos iniciais é importante entendermos como se 

ocorre o processo de atendimento urgência, então para melhor entender 

o atendimento pré-hospitalar e sua relação com as unidades de saúde 

bem como a atuação da equipe de enfermagem nesse processo, veja 

um pequeno vídeo sobre Atendimento de Urgência e Emergência, 

elaborado pelo Conselho Federal de Enfermagem, disponível em: < 

http://www.youtube.com/watch?v=37UeaOAuUPw >. 

 Agora faça um pequeno resumo da temática apresentada no 

vídeo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 É importante lembrar que assistência à saúde do cliente pode passa 

por todas as atenções em saúde (primária, secundária e terciária), assim 

também é composta a rede de atenção urgência, no qual elas são 

classificadas como pré-hospitalar, hospitalar e pós-hospital. Veja o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1: Componentes da rede de assistência às urgências 
Pré-hospitalar 

fixo 
Pré-hospitalar 

móvel 
Rede hospitalar Pós-hospitalar 

Unidades Básicas 
de Saúde 

(UBS’s); 
Unidade de 

Pronto 
Atendimento 

(UPA). 

Rede Samu 192, 
Sistema Resgate 

e 
ambulâncias da 

iniciativa 
privada, entre 

outros. 

Média e alta 
complexidade. 

Reabilitação e 
serviço de 
atenção 

domiciliar. 

Em minha cidade ou cidade vizinha a instituição responsável mais próxima é 
 
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 
 

 
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

 
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

 
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

 
 Vamos fazer uma leitura, para entendermos como está o 
atendimento de urgência no nosso estado: 

 Acolhimento em um serviço de emergência: percepção dos 
usuários. 

 Acesso ao serviço de emergência pelos usuários com crise 
hipertensiva em um hospital de Fortaleza, CE, Brasil. 

 Atendimento pré-hospitalar móvel em Fortaleza, Ceará: a visão dos 
profissionais envolvidos. 
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Classificação de Risco/Acolhimento na Urgência 

 Leia um trecho da reportagem publicada no site do G1/Ceará no 
dia 01/03/2012; disponível em: < 
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/03/lotacao-em-hospital-do-
ceara-parece-cenario-de-guerra-dizem-visitantes.html >. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos conversar um pouco, para tentarmos responder as seguintes 
perguntas:  

 

 

 

Quais reflexões, sobre a emergência, esses apontamentos da reportagem 
trouxe? O que você entende do seguinte trecho “(...) Nossa emergência tem 
tanto paciente porque em algum momento o sistema falhou e eles 
precisaram vir para cá (...)”? 

 

Lotação em hospital do Ceará parece “cenário de guerra”, dizem 
visitantes. 

André Teixeira, Gabriela Alves e Giselle Dutra 
G1 CE; 01/03/2012 

 

(...)"Quando entrei (na sala de atendimento) me deparei com macas na fila de 

espera. Não tem como transitar com tanta maca. Fiquei aterrorizado" (...). A ala é chamada 

entre os pacientes e visitantes de "piscinão", devido à lotação(...). 

Na sala de atendimento improvisada, as macas ficam a cerca de meio metro uma 

das outras, quando deveriam estar a uma distância mínima de dois metros e meio, segundo 

normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).(...) 

(...) De acordo com o diretor geral (...) a emergência tem 84 leitos e, em média, 70 

pacientes ficam em "leitos extras"."Não temos capacidade de garantir leito para todos os 

pacientes por causa da falta de hospitais de média complexidade nos municípios. Nossa 

emergência tem tanto paciente porque em algum momento o sistema falhou e eles 

precisaram vir para cá", diz. 

"Chamar de 'piscinão' é maldoso. A única diferença é que os pacientes estão em 

um lugar que não foi projetado para ser leito. A estrutura de atendimento é a mesma. As 

macas tem a mesma dimensão de um leito de uma cama. Os pacientes são bem tratados", 

afirma.(...) 
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Agora vamos vê o seguinte vídeo intitulado de classificação de risco 
na emergência, disponível em:  < 
http://www.youtube.com/watch?v=IMqbBaYVawg >. 

Juntamente com os colegas, voltamos a discussão: 

 

 

 

 

 Para entender melhor o que é classificação de risco e como ele está 

sendo aplicado na realidade do nosso país vamos fazer uma leitura do 

artigo “Classificação de risco em pronto-socorro: concordância entre um 

protocolo institucional brasileiro e Manchester”. 

 Segundo o Ministério de Saúde define acolhimento como uma ação 

técnica e assistencial que estimula uma relação mais humana entre 

profissional, usuários e sua rede social, por meio de aspectos técnicos, 

éticos e solidariedade, trazendo o usuário para uma postura de sujeito 

ativo no processo de produção da saúde (BRASIL, 2004). 

 Assim, o protocolo de Manchester vem com o objetivo de promover 

a classificação de risco, não para realizar o diagnóstico, mas sim 

caracterizar a prioridade clínica para o atendimento médico. Veja o vídeo 

disponível no site: < http://www.tolife.com.br/classificacao-de-

risco/?lang=pt >.  

 

  

 
 
 
 

  
 
 
 

Quais assuntos em comum foram relatados entre a reportagem e o vídeo? 
Quais possíveis soluções foram apontadas pelo vídeo? 

Você já vivenciou os problemas assinalados, tanto na reportagem quanto 
no vídeo? Alguma vez você já passou pela classificação de risco? Relate 
sua experiência. 
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Revisando a Anatomia 

Defina com suas palavras o que é Anatomia. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Agora compartilhe com os seus colegas o que você escreveu e 

observe se alguém escreveu algo diferente. 

Então entendemos que Anatomia é: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 
 
A seguir terá alguns questionamentos que utilizará as imagens 

como referência para resposta. 
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 Com base na figura abaixo relate as características da posição 
anatômica. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Figura 01: Posição Anatômica. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 21 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

Vamos continuar relembrando alguns conceitos praticando 
atividade: 
O rádio é proximal ao úmero?  
_______________________________________________________________ 
O esôfago é anterior a traqueia?  
_______________________________________________________________ 
A bexiga urinaria é medial ao colo transverso ?  
_______________________________________________________________ 
O esterno é lateral ao colo descendente? 
_______________________________________________________________ 
Figura 02: Termos de direção. 
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Circuito: Revisando os Sistemas Anatômicos 

Objetivo: 
 
Reconhecer os conceitos e funções do sistema de anatomia humana; 
 

 

Para realização desta atividade vocês serão convidados a fazerem 
um circuito pelos Sistemas da Anatomia Humana, circuito esse composto 
por dez estações: Sistema Esquelético, Sistema Muscular, Sistema 
Tegumentar, Sistema Nervoso, Sistema Endócrino, Sistema Circulatório, 
Sistema Respiratório, Sistema Digestivo, Sistema Urinário, Sistema Genital. 
Para tanto, sigam os passos descritos abaixo: 
 
Dividam-se em dez grupos;  
 
 Cada grupo iniciará o circuito por um dos sistemas indicado;  
 O grupo fará uma breve discussão acerca do sistema e registro no 

painel;  
 Quando indicado pelo facilitador, os grupos deslocam-se para o 

próximo sistema exposta no circuito, procedendo conforme 
indicado no item anterior, até chegar à última estratégia do circuito.  

 Atentem para o tempo em cada estação do circuito, que será 
determinado pelo professor.  

 Concluído o circuito, o grupo fará uma síntese dos relatos registrados 
no respectivo sistema;  

 Em seguida, os grupos farão leitura de um texto entregue pelo 
facilitador, a partir do qual será feito o cotejamento entre o 
conhecimento expresso nas sínteses e a produção científica 
(quando usar, pontos fortes e desvantagens). O tempo para isso 
será de 30 minutos;  

 Em seguida vocês deverão fazer a apresentação em plenária, no 
tempo de cinco minutos para cada grupo;  

 O facilitador ao final fará uma síntese da atividade.  
 

 

 

 

Média 4 horas 
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Principais Sistemas do Corpo Humano 
 
1. Sistema Tegumentar 
  

O sistema tegumentar também é conhecido como pele, no qual é 
constituído pela pele e seus anexos (pelos, unhas, glândulas sebáceas, 
sudoríparas e mamárias). 
 Suas funções contemplam proteger o corpo contra o meio 
ambiente, abrasões, perda de líquido, substâncias nocivas e 
microorganismos invasores; regular a temperatura corporal através das 
glândulas sudoríparas e vasos sanguíneos e uma sensibilidade por meio 
dos nervos superficiais e suas terminações sensitivas. 
 
2. Sistema Esquelético 

 
É definido como um conjunto de ossos, cartilagens e ligamentos que 

se interligam para formar o arcabouço do corpo e desempenhar várias 
funções. 

O sistema esquelético tem como função as seguintes ações: 
 Proteção (para órgãos como o coração, pulmões e sistema 

nervoso central);  
 Sustentação e conformação do corpo;  
 Local de armazenamento de sais minerais;  
 Sistema de alavancas que movimentadas pelos músculos 

permitem os deslocamentos do corpo, no todo ou em parte e, 
finalmente, local de produção de várias células do sangue. 

 
3. Sistema Muscular 

 
O sistema muscular é constituído de uma enorme variedade 

de músculos espalhados por todo o corpo, apresentando tamanhos, 
formas e funções diversas, são especializados em contrair e realizar 
movimentos, geralmente em resposta a um estímulo nervoso. Podem ser 
classificados como Tecido Muscular Estriado Esquelético, Tecido Muscular 
Liso e Tecido Muscular Estriado Cardíaco. 

Suas funções são de modo geral participar na execução de 
movimentos, manter a postura e produzir calor. 
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4. Sistema Nervoso 
 
É constituído por encéfalo, medula espinhal, nervos e órgãos dos 

sentidos, responsável pela maioria das funções de controle do organismo 
humano, além de coordenar e regular as atividades corporais. É 
classificado em Sistema Nervoso Central e Sistema Nervoso Periférico.  
 
5. Sistema Endócrino 
  

É formado por um conjunto de glândulas e órgão que produzem 
substâncias denominados hormônios que, juntamente com sistema 
nervoso, comandam as ações fisiologias do corpo humano.  

O sistema é composto pelas seguintes glândulas: Hipófise;  Glândula 
Tireoide; Glândulas Paratireoides;  Glândulas Supra-renais;  Pâncreas;  
Gônadas (Ovários e Testículos); Timo;  Glândula Pineal. 
 
6. Sistema Circulatório 
  

É também conhecido como sistema cardiovascular, composto por 
sangue, coração e vasos sanguíneos, tem como função o transporte de 
substancias (gases, nutrientes, hormônios e excretas), ajuda no equilíbrio 
de acidobásico do corpo, previne hemorragias pela formação de 
coágulos e auxiliam na regulação da temperatura. 
 
7. Sistema Respiratório 

 
Sua estrutura é formada por pulmões e outras estruturas associadas 

como as fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os 
brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. 

Sua função principal é conduzir o ar para dentro e para fora das 
cavidades pulmonares, favorecendo o fornecimento do oxigênio e 
remoção do gás carbônico do organismo, auxiliando as células no 
metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório.  

 
8. Sistema Digestivo 

 
É um tubo oco, formado por um longo tubo musculoso que se 

estende da cavidade bucal ao ânus, ao qual estão associados órgãos e 
glândulas que participam da digestão. Apresenta as seguintes regiões: 
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boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e 
ânus. 

Sua função é degrada e absorver nutrientes dos alimentos para 
serem utilizadas pelas células corpóreas e eliminar resíduos sólidos dentre 
outros. 

  
9. Sistema Urinário 

 
É constituído pelos órgãos responsáveis por formar a urina e 

armazená-la temporariamente até a oportunidade de ser eliminada para 
o exterior. Na urina encontramos ácido úrico, ureia, sódio, potássio, 
bicarbonato, etc. Fazem parte desse sistema os rins, a bexiga urinária, os 
ureteres, a uretra e os esfíncteres. 

Além de armazenar e eliminar a urina, o sistema urinário ainda ajuda 
a regular o volume a composição química do sangue e seu volume, a 
eliminar o excesso de água e resíduos do corpo humano, através da urina 
e garantir a manutenção do equilíbrio dos minerais no corpo humano. 
 
10. Sistema Genital 
  

É formado pelo testículo ducto deferente uretra e pênis no homem e 
na mulher o ovário, tubos uterinos, útero e vagina que tem como 
responsabilidade produzirem, armazenarem e conduzirem as células de 
reprodução. 
 O sistema além de ter como função a reprodução eles produzem 
hormônios que regulam o metabolismo.  
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Cinemática do Trauma 

 
 A cinemática do trauma é conceituada como processo de análise 

e avaliação da situação do acidente, com o objetivo de diagnosticar o 

mais rápido possível, lesões ocorridas no individuo pela força, energia e 

movimentos envolvidos.   

 Como Isaac Newton pode nos ajudar a entender melhor esse 

processo? Faça uma pesquisa, em livros, internet e com o professor de 

física para responder esse questionamento. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 
 A avaliação da cinemática diante de um trauma no individuo passa 
por três momentos, são eles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A maior parte das vítimas com as lesões não utilizam o cinto de 

segurança, alimentando uma epidemiologia triste no mundo. Uma 
pesquisa realizada em situações reais mostra que o uso do cinto de 
segurança reduz em até 70% as chances de o passageiro sofrer algum tipo 
de lesão durante um acidente e mostra que o risco de morte é 40% menor. 
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Para crianças até 10 anos de idade é obrigatória a permanência no 
banco traseiro do veículo, e ainda existem cuidados especiais conforme a 
tabela abaixo: 

 
Figura 2: Tabela de fixação de segurança em veículos para bebês e crianças 
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Atendimento Inicial – Foco na Avaliação Geral 

 
 O atendimento inicial do pré-hospital é constituído de passos que 
objetivam rapidamente favorecer ao profissional uma avaliação de todo 
processo ambiente, vítimas e materiais disponível para estabilizar a vítima 
e transportá-lo para unidade de maneira mais segura possível. 
 Esse processo exige da equipe atenção e trabalho em conjunto 
para a identificação e correção imediata de possíveis doenças ou 
traumas, por meio dos seguintes passos:  

1. Controle de cena; 
2. Abordagem primária; 
3. Abordagem secundária; 
4. Reavaliação e monitoramento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Veja o vídeo Avaliação Geral do Paciente que possui as etapas 
citadas, disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=vxDioh41g2w >. 
 Agora, identifique as principais características de cada etapa com 
base no vídeo. Você pode realizar uma pesquisa para auxiliar nessa 
informação, solicite orientação do professor. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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1. Controle de cena: 
Contempla o processo de segurança no atendimento e avaliação 

por meio dos seguintes aspectos: 
 Priorizar a segurança através da regra dos três esses: 

 

 
 
 
2. Abordagem primária 

Visa identificar os sinais vitais da vítima e tratar as situações de 
ameaça à vida. A abordagem inicial é realizada sem mobilizar a vítima de 
sua posição inicial, salvo em situações especiais (Situações climáticas 
extremas - Geada, chuva, frio, calor, etc.; risco de explosão ou incêndio; 
risco de choque elétrico; risco de desabamento) que possam 
comprometer a segurança ou agravar o quadro da vítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para melhor avaliação adota-se o processo da sequencia 

alfabética (A-B-C-D-E), essa sequência ocorrerá apenas em clientes que 
não tem parada cardiorrespiratória ou que não esteja desacordado à 
primeira impressão, pois nesses casos adota-se a sequência (C-A-B). Os 

ATENÇÃO! 
Só se justifica mobilizar a vítima de sua posição 
inicial na abordagem primária quando a situação 

de risco não possa ser afastada. 
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procedimentos em situação de parada serão discutidos na próxima 
temática.  
 Passo “A” (Airway) – Desobstrução das vias aéreas com controle da 

coluna cervical: 
 Checar Responsividade (Observe e pergunte a vítima): 

Ei! Você esta me ouvindo? O que aconteceu? 
A vitima responsiva possui vias aéreas desobstruídas, apresenta 

função respiratória, circulatória e perfusão cerebral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A desobstrução das vias aéreas pode ser realizada pelas seguintes 

técnicas:  
 Usar a tração de mandíbula (Jaw Thrust) em vitimas de 

trauma; 
 Elevação da mandíbula (Chin Lift); 
 Hiperextensão do pescoço em casos clínicos; 
 Usar cânula orofaríngea em vítimas inconscientes; 
 Executar a manobra de Heimlinch em vitimas com 

Obstrução das Vias 
 Aéreas por Corpo Estranho (OVACE). 

 

Se sim 
 

Apresenta-se problemas respiratórios, mais 
a circulação está normal. 

Estabilizar a coluna cervical com as mãos, se 
necessário com os joelhos. 
 

Desobstruir as vias aéreas. 
 

Imobilizar a coluna cervical (pescoço) com o uso de 
colar cervical adequado. 
. 
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 Passo “B” (Breathing) – Avaliar respiração e frequência ventilatória: 
 Verificar rapidamente a respiração da vitima; 
 Fornecer suporte ventilatório com oxigênio de 15 l/min; 
 Se for preciso iniciar reanimação ventilatória. 

 
 Passo “C” (Circulation) – Avaliar circulação e controlar hemorragias: 

 Verificar a Circulação: 
Checar Pulso 

Vitima consciente  
 

Verifica-se pulso radial. Caso o mesmo não 
esteja presente, avaliar pulso carotídeo; 

Vitima inconsciente  Verifica-se pulso carotídeo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Verificar a perfusão capilar, enchimento normal menor que 2 
segundos; 

 Efetuar o controle de hemorragias; 
 Prevenir e/ou tratar o Estado de Choque. 

 
 
 
 
 
 
 Passo “D” (Disability) – Avaliar o déficit neurológico - nível de 

consciência: 
Após as medidas possíveis para garantir o “ABC”, é importante 

conhecer o estado neurológico da vítima (passo "D"), para melhor avaliar 
a gravidade e a estabilidade do quadro.  

Na avaliação do estado neurológico o profissional deve realizar a 
avaliação do nível de consciência e o exame das pupilas. 

Deve sempre ser avaliado o nível de consciência porque, se 
alterado, indica maior necessidade de vigilância da vítima no que se 
refere às funções vitais, principalmente à respiração. A análise do nível de 

ATENÇÂO! 
Se for preciso iniciar reanimação 

cardíaca. 

Veja o procedimento aferição do pulso no seu Manual de 
Procedimentos Técnicos. Cód 3.3, pág 29. 
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consciência é feita pelo método “AVDI”, de acordo com o nível de 
resposta que a vítima tem dá aos estímulos: 

A – Vítima acordada com resposta adequada ao ambiente. 
V – Vítima adormecida. Os olhos se abrem mediante estímulo 

verbal. 
D – Vítima com os olhos fechados que só se abrem mediante 

estímulo doloroso. O estímulo doloroso deve ser aplicado sob a forma de 
compressão intensa na borda do músculo trapézio, na região póstero-
lateral do pescoço. 

I – Vítima não reage a qualquer estímulo. 
A alteração do nível de consciência pode ocorrer pelos seguintes 

motivos: 
 Diminuição da oxigenação cerebral (hipóxia ou 

hipoperfusão); 
 Traumatismo cranioencefálico (hipertensão intracraniana);  
 Intoxicação por álcool ou droga; 
 Problema clínico metabólico. 

A avaliação também se utiliza da Escala de Coma de Glasgow, 
como podemos entender melhor no quadro abaixo. 

 
Quadro 2: Escala de coma de Glasgow 
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 Quanto em relação à avaliação das pupilas da vítima o profissional 
deve observar o tamanho, simetria e reação à luz. Como podemos 
obervar no quadro abaixo: 
 
Quadro 3: Avaliação das pupilas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Outra escala que auxília na avaliação da vítima é a escala do 
trauma que tem três parâmetros de avaliação (frequência respiratória, 
pressão sistólica e escala de coma). As pontuações são de zero a quatro, 
para cada categoria cuja soma será o resultado da escala de trauma, 
que pode variar de zero a doze. 

A interpretação do resultado da escala de trauma é classificada da 
seguinte forma: 

 Trauma grave: 0 a 06; 
 Trauma moderado: 07 a 10; 
 Trauma mínimo: 11 a 12. 

 
 

ATENÇÂO! 
 Observar a presença de lentes de contato e próteses. 
 Pupilas opacas, embaçadas, suspeitar de Estado de 
Choque, Coma ou Morte cerebral (Atenção! Suspeitar, 

mas não diagnosticar). 
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Quadro 4: Escala de avaliação do trauma em adulto 

Pontuação Frequência respiratória Pressão sistólica Escala de coma 

04 10 a 29 >89 13 a 15 

03 
 >29 76 a 89 09 a 12 

02 06 a 09 50 a 75 06 a 08 

01 01 a 05 01 a 49 04 a 05 

0 0 0 03 

 
Sempre que na avaliação da Escala de Trauma, for obtido resultado 

menor que 9 (nove), torna-se necessário o acionamento de apoio médico 
no local da ocorrência. 
 Passo “E” (Exposure) - Exposição e ambiente com controle da 

temperatura: 
Lembre-se que durante toda a abordagem da vítima o controle 

cervical deve ser mantido sempre suspeitar de lesão de coluna cervical. 
 Realizar a exposição da vítima, retirando ou cortando as 

vestes no sentido da costura para melhor visualizar as lesões, tendo o 
cuidado de preservar o pudor da vítima e explicar o porque desse 
procedimento que será efetuado; 

 Tratar as lesões de extremidades; 
 Realizar controle de temperatura para evitar hipotermia; 
 Realizar curativos evitando a contaminação. 
 

3. Abordagem Secundária  
 Esta etapa só deve ter início depois de completada a abordagem 
primária e após a estabilização dos sinais vitais da vítima. 
 O técnico de enfermagem deve manter- se atento a sinais de dor 
ou a modificações das condições constatadas na abordagem primária 
da vítima. 

A avaliação deve ser minuciosa, em caráter céfalo-podálico, 
ântero-posterior com objetivo de identificar lesões que apesar de sua 
gravidade não colocam a vítima em risco iminente de morte. 
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Quadro 5: Aspectos do exame para avaliação na abordagem secundaria 
Aspectos do exame 

Inspeção 
Cor da pele, sudorese, simetria, alinhamento, 
deformidade e ferimento; 

Palpação Deformidade, crepitação, rigidez, flacidez, 
temperatura e sudorese. 

Ausculta* 
Tórax (campos pleuropulmonarese precordial) e 
abdômen. 

*A ausculta deve ser realizada somente por profissionais do nível superiro 
(enfermeiros e médicos) 
 

Esta avaliação pode ser dividida em aspectos subjetivos e objetivos. 
 Avaliação Subjetiva 
É composta por questionamentos direcionados a complementação da 

avaliação da vítima (ANAMNESE): 
 Pergunta a vítima, se consciente: nome, idade, descrição do 

acidente, queixas principais, endereço e telefone; 
 Usar o (acrônimo) AMPLA (Ambientes, Medicamentos, 

Passados médico, Líquidos e alimentos e Alergias); 
 Conversar com acompanhantes e testemunhas. 

 Avaliação Objetiva 
É contemplado pelo exame céfalo-podálico.  
 Reavaliar a respiração, circulação e temperatura de forma 

mais detalhada; 
 Aferir a pressão arterial com o uso do esfigmomanômetro. 

 
 
 
 
 

É importante lembrar que a reavaliação deverá ser realizada 
conforme a escala CIPE: 

 CRÍTICO: reavaliar após manobra de reanimação. 
 INSTÁVEL: reavaliar a cada 5 minutos. 
 ESTÁVEL: reavaliar a cada 15 minutos.  

 
 
 

 

Veja o procedimento aferição dos sinais vitais no seu Manual de 
Procedimentos Técnicos. Grupo 03, pág 23. 

Para entender melhor, vamos agora exercitar todo esse 
conhecimento, com uma prática simulada em grupo um 
atendimento inicial fictício. Para uma prática efetiva observe as 
orientações do professor. 
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Atendimento em Parada Cardiorrespiratória - PCR  

Os problemas cardiovasculares no Brasil, tem se tornado um dos 
problemas clínicos mais comuns, tendo como dado epidemiológico mais 
de 1/3 das mortes registradas no nosso país, que perfazem 300.000 casos 
anuais. Ao comparamos com outros países como nos Estados Unidos, a 
estimativa anual é de 250.000 mortes súbitas de causa coronariana. 

Assim denota-se esse fato como um problema de saúde pública 
que precisa de várias ações para minimizar essa situação que se 
contextualiza na nação brasileira. 

Além das ações de promoção em saúde para evitar problemas que 
levam a parada cardiorrespiratória (PCR), é fundamental a rapidez e a 
eficácia das intervenções adotadas no atendimento de qualquer 
situação de emergência, sobretudo em casos de parada 
cardiorrespiratória para que se obtenha melhor resultado. 

O atendimento de emergência pode surgir em qualquer momento e 
lugar, exigindo do profissional um preparo técnico para conduzir o 
atendimento sem riscos para o profissional, vítima e comunidade. Nesse 
cenário a utilização de protocolos que fundamente passo a passo que 
devem ser realizado, torna-se primordial. 
 A metodologia do atendimento diante dessa característica 
desenvolvido internacionalmente são as Diretrizes da American Heart 
Association (AHA), que possui os seguintes protocolos: 
 
 Suporte Básico de Vida (BLS); 
 Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS); 
 Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS). 

 
Assim a assistência a PCR possui um protocolo que busca unificar 

esse cuidado, de caráter integral e contínuo, conhecida como Corrente 
da Sobrevivência do Atendimento Cardiovascular de Emergência (Figura 
X), baseado na diretriz internacional que sofreu sua ultima atualização em 
2010, constituída por cinco fases, que devem ser respeitadas em sua 
ordem para obter o objetivo final. 
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Figura 3: Cadeia de sobrevivência no atendimento cardiovascular de 
emergência. 

 
Fonte: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Science. 

 

 
Como já relatado anteriormente as ações diante do PCR pode 

ocorrer por meio do Suporte Básico de Vida (BLS) ou Suporte Avançado de 
Vida em Cardiologia (ACLS) e nos casos das crianças o Suporte Avançado 
de Vida em Pediatria (PALS). 

Então diante disso pesquise e responda em qual ambiente se realiza 
o BLS e ACLS? Existem diferenças nos recursos (humano e material) 
utilizados em cada uma deles? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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 Suporte básico de vida 
 
É composto por manobras que visam proporcionar as condições 

mínimas necessárias para manter ou recuperar a oxigenação e a perfusão 
cerebral. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Algoritmo de suporte básico de vida (SBV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesse momento juntamente com seus colegas e sob a 
orientação do professor irão praticar os conhecimentos adquiridos 
sobre o BLS, para uma prática efetiva siga os passos do Algoritmo de 
suporte básico de vida (SBV). 

Fonte: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Science. 
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Quadro 6: Resumo dos principais componentes de SBV para adultos, crianças e 
bebês* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Suporte avançado de vida 

 
É importante acima de tudo ressaltar que o suporte básico de vida é 

fundamental para da continuidade aos cuidados avançados para o 
atendimento da PCR. 

O ACLS é composto por uma assistência com uso de drogas, 
procedimentos invasivos e monitoramento cardíaco. Algumas ações são 
exclusivas do profissional médico, como a intubação traqueal, a 

Fonte: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Science. 
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desfibrilação elétrica com aparelho não automatizado e a prescrição de 
drogas intravenosas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Siglas para compreensão do algoritmo do ACLS: 
 AESP: atividade elétrica sem pulso;  
 FV/TV: fibrilação ventricular/taquicardia ventricular;  
 IO: intraósseo;  
 IV: via intravenosa;  
 PCR: parada cardiorrespiratória;  
 RCP: reanimação cardiopulmonar. 

 

 

 

Veja os procedimentos citados (intubação traqueal, 
desfibrilação elétrica com aparelho não automatizado e uso de 
medicações intravenosas) no seu Manual de Procedimentos Técnicos. 
Grupo 22, pág. 265. É importante solicitar orientação ao professor e 
praticar as técnicas estudadas.  

Leiam e pratiquem a técnica de Reanimação cardiopulmonar (RCP) 
no atendimento pré-hospitalar que encontra-se no Manual de 
Procedimentos Técnicos. Grupo 23, pág. 282. A orientação do professor é 
fundamental. 

Em equipe irão discutir o atendimento em ACLS, leia com atenção 
os significados abaixo para compreensão correta do algoritmo do ACLS. 

Logo a pós veja o vídeo a seguir < 
http://www.youtube.com/watch?v=Jru3CznpnG8 >. Disponível no youtube com o 
título de RCP e DEA da American Heart Association. 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 41 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Science. 
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Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) 

A obstrução das vias aéreas é compreendida por um bloqueio na 
estrutura do sistema respiratório, podem levar a inconsciência e até a uma 
parada cardiorrespiratória, geralmente ocasionado alimento, vômito, 
sangue dentre outros líquidos. Nas crianças temos como causas 
frequentes, além dos já citados, infecções, alimentos como bombons, 
chicletes e salgadinhos de milho e objetos pequenos. 

 
 
 
 
 

Quadro 7: Sinais e sintomas sobre OVACE 
Obstrução Parcial Obstrução Total 

Sinais Sintomas Sinais Sintomas 
As características apresentadas pelo paciente vítima de OVACE são 

 
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 
 

 
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

 
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

 
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ 

 
 

 Técnicas aplicadas para os casos de OVACE 
 

O profissional deve saber identificar e avaliar o paciente para 
aplicar a técnica mais coerente diante de cada caso. Algumas técnicas 
serão listadas abaixo: 

 Tosse 
 
Estimular a tosse é uma técnica que deve ser aplicada em vítimas 

consciente e com caráter de obstrução parcial, casos a ação não gere a 
solução esperada, deve proceder com técnicas empregadas para 
obstrução total.  

Pesquise em livros, manuais e internet para completar o quadro abaixo. 
Solicite orientação ao professor. 
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 Técnica aplicada em casos de OBSTRUÇÃO TOTAL em adultos e 
crianças maiores que um ano e CONSCIENTE 
 

 Retirada de corpos estranhos – O profissional deve solicitar 
que a vítima exponha a região oral, para favorecer uma avaliação geral 
da região bucal, caso seja visualizado algum corpo estranho deve ser 
retirado. Em nenhuma hipótese deve ocorrer uma exploração digital, sem 
ter visualizado algum corpo estranho, pois poderá agravar a situação; 

 Técnica da tapotagem – O técnico de enfermagem deve 
colocar sua mão em forma de concha, ou seja, os dedos em adução, 
promovendo movimento de flexo-extensão do punho entre a região 
omoplatas, pelo menos quatro ou cinco vezes de maneira rítmica e 
alternada. 

 Manobra de Heimlich – Uma manobra que sua eficácia é 
diante de casos de obstrução é total. Veja os passos da técnica a abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se caso a vítima desfalecer passar para as técnicas em situações de 

pacientes inconscientes.  
 
 

 
 
 
 

Complemente o seu conhecimento assistindo no youtube o vídeo 
com o título “Heimlich, uma manobra que salva vidas (original revisado 
2012)”, disponível em: < 
http://www.youtube.com/watch?v=V1qfPk5RPMc >.  
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 Técnica aplicada em casos de adultos e crianças maiores de um 
ano INCONSCIENTE  
 

 Retirada de corpos estranhos (orientações trabalhadas 
anteriormente); 

 Compressões torácicas – O profissional deve posicionar-se 
na lateral da vítima e iniciar as compressões de acordo com as 
orientações do algoritmo de suporte avançado, ou seja, 30 compressões 
para cada 2 ventilações para os adultos e 15 compressões para cada 2 
ventilações nos casos de crianças (respeitar as orientações da técnica 
para cada faixa etária). O ciclo de compressões deve ser repetido até à 
chegada ao hospital ou de uma ambulância de suporte avançado. 

Vale ressaltar que não podemos falar que estamos realizando uma 
RCP, porque a vitima não esta em parada. 
 

 Crianças menores de um ano conscientes 
 

 Técnica da tapotagem – O profissional deve posicionar a 
criança em decúbito ventral na região do seu antebraço, com a cabeça 
apoiada em uma de suas mãos, estabilizando com dois dedos na região 
facial da criança, posicionando mais baixa que a região do tronco da 
vítima. O profissional pode utilizar como apoio a região femoral. 

Após posicionamento deve iniciar entorno de cinco 
tapotagens entre as regiões escapulares. 

Se a técnica não resolver o caso passar para o próximo 
passo. 

 Compressões torácicas – O profissional deve posicionar o 
bebê em decúbito dorsal em uma superfície rígida e 
iniciar cinco compreensões, após as compreensões 
examinar a cavidade oral, em busca de corpo estranho, 
caso encontrar retirar. Caso não encontre nenhum 
corpo estranho e/ou não tenha êxito na recuperação 
da vítima, deve voltar a fazer o ciclo de compressões 

até à chegada ao hospital ou de uma ambulância de suporte avançado. 
 A técnica das compressões é a única indicada para as 

crianças menores de um ano inconsciente. 
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 Técnicas usadas para obstrução por líquido. 
 Rolamento de 90º - A técnica será trabalhada 

posteriormente no capítulo Remoção e Transporte de Vítimas, é 
importante lembrar que quando realizar a técnica tem que manter a 
cervical do paciente imobilizado, caso já tenha realizada a imobilização, 
o profissional pode virar em 90º o paciente com prancha. 

 Aspiração – A aspiração das secreções pode ser realizada 
mediante uso de aspiradores portáteis, ou no interior da ambulância, pelo 
uso de aspiradores fixos. 
 
 
 
 
 

 
 Parada Respiratória 

É caracterizada por ausência de movimentos respiratórios, com tudo 
o paciente apresenta pulso palpável. 

A profissional deve: 
 Estabilizar a coluna e desobstruir as vias aéreas; 
 Efetuar duas ventilações (uma ventilação por segundo com 

expansão tórax, caso não ocorra expansão deve utilizar o protocolo de 
obstrução de vias aéreas) 

 Verificar o pulso central (carotídeo, femoral ou braquial), se 
caso não tenha iniciar protocolo de RCP (pulso central a cada 2 minutos), 
se houver pulso deve seguir as orientações do quadro a seguir: 
Quadro 8: Relação Faixa etária e quantidades de segundo por uma ventilação  

Faixa etária  Quantidade de 
segundos Nº de Ventilação 

Adulto 5 segundos 01 (uma) ventilação 
Crianças (de 1 ano ate 
adolescência) 

3, 4 ou 5 segundos 
relacionando à idade 

01 (uma) ventilação 

Bebes (menores de um 
ano exceto neonatos) 3 segundos 01 (uma) ventilação 

Neonatos 1,5 segundos 01 (uma) ventilação 
 
 
 
 
 

Em equipe monte um cartaz orientando e esclarecendo sobre os 
procedimentos realizados para um momento de OVACE. O público alvo, são seus 
colegas de escola, os catazes devem ser fixados em lugares diferentes na escola. 
Observe as orientações que serão dadas pelo professor. 

 

Veja os procedimentos de aspiração no seu Manual de 
Procedimentos Técnicos. Grupo 20, pág. 253. É importante solicitar 
orientação ao professor e praticar as técnicas estudadas.  
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Intervenções em vítimas traumatizadas 

 O trauma é considerado como um dos principais problemas de 
saúde pública e que tem contribuído para os números de mortalidade do 
país. As vítimas têm como uma das características ser jovens e em fase 
produtiva. 

Esse contexto acaba exigindo uma grande demanda de 
profissionais qualificados que consigam conduzir o atendimento de 
maneira correta, com técnicas precisas e decisões coerentes, na qual a 
equipe de saúde tenha a mesma linguagem.  
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 Fratura 
 
Os principais sinais e sintomas da fratura são dor na região, com 

presença de edema, pode apresentar na inspeção deformidade do 
membro, dificuldades de movimenta-lo, fragmentos expostos e 
hemorragia (fraturas expostas) dentre outros que podem ser encontrado. 

 
 Ações do profissional em fraturas  

 
 O profissional deve sempre se apresentar e informar o 

que irá realizar; 
 Lembrar-se das regras dos “três esses” e realizar o ABCDE 

(Temática trabalhada nos capítulos anteriores); 
 Após a avaliação inicial, o técnico de enfermagem 

deve aplicar as técnicas de controle de hemorragias (geralmente em 
casos de fraturas expostas) e cobrir o ferimento. Usar curativo estéril e 
jamais empurrar fragmentos ósseos e nem tentar removê-los; 

 O profissional deve solicitar a realização de movimentos 
ou simplesmente averiguar a região para observar a motricidade e a 
sensibilidade do local afetado; 

 A imobilização deve ocorrer em uma articulação 
proximal e distal, observando constantemente o pulso e a perfusão do 
membro afetado (cheque pulso pedioso ou tibial posterior do lado 
afetado nos casos de fraturas do membro inferior); 

Pesquise o conceito de trauma e quais as causa mais 
frequentes? Depois compare sua pesquisa com seus colegas e discuta 
rapidamente o conceito e suas causas. Peça esclarecimentos ao 
professor. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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 O material que pode ser usado são as talas, bandagens 
e ataduras. Atenção, as ataduras serão utilizadas apenas nas articulações, 
elas não devem envolver todo o membro como um processo de 
mumificação; Veja mais algumas orientações quanto a imobilização no 
quadro abaixo: 
Quadro 9: Ações de imobilização diante de paciente com fraturas 

Locais ou tipos 
de Fratura Orientações para imobilização 

Membros Superiores 
Clavícula, 
escapula e 
cabeça do úmero 
(muito comum em 
quedas de idosos) 

Técnica da bandagem triangular. 

Articulações Imobilize na posição em que se encontra 

Anguladas 

        Antes de imobilizar, com cuidado tente alinhar o 
membro antes de imobilizar. 
        A tentativa de se alinhar o membro deve ser feita 
gentilmente, com leve tração e apenas uma única 
tentativa. Se encontrar resistência para alinhamento 
imobilize na posição em que se encontra com tala 
rígida. 

Membros Inferiores 
Fraturas do joelho 
e tornozelo Imobilize na posição em que se encontram. 

Fraturas de perna 
angulada 

Gentilmente, com leve tração e apenas uma única 
tentativa. Se o caso for o fêmur não tentar alinhar, 
imobilizar na posição que se encontra. 

Fraturas de fêmur 

Usar tala de tração femoral, se disponível, exceto 
quando: 

 Vitimas com lesões que comprometa a vida (priorizar 
as lesões mais importantes); 

 Suspeita de fratura de quadril e colo do fêmur; 
 Avulsão ou amputação do tornozelo; 
 Fraturas adjacentes ao tornozelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 
Se a angulação da fratura estiver no fêmur não tente 

alinhar. Imobilize na posição em que se encontra 
com no mínimo duas talas rígidas ate o nível das 

costelas com duas bandagens entre a cintura 
pélvica e o início das costelas. Uma tala devera 

apoiar o membro na parte inferior. 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 49 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

 Após os procedimentos necessários, imobilizar a vítima 
na prancha, colocar o encosto lateral de cabeça e ficar avaliando 
durante todo os translado (Avaliar a necessidade de transportar ao 
suporte avançado). 

 
 Ações do profissional em fraturas expostas  

 
 Segue as orientações anteriores, sendo 

complementadas pelas abaixo: 
 O profissional não deve colocar o osso exposto no 

interior da ferida e nem limpar ou passar produtos na região exposta do 
osso; 

 
 Ações do profissional em fratura pélvica 

 
A vítima com fratura da região pélvica, pode apresentar dor na 

palpação do púbis e crista ilíaca, perda da mobilidade dos membros 
inferiores, dificuldade de urinar e relacionado a cinemática do trauma 
(atropelamento, quedas em que a vitima caiu sentada, quedas de altura, 
acidentes onde a vitima use cinto de segurança sub-abdominal). 

O profissional ao se deparar com essa situação deve: 
 A locomoção do paciente deve seguir a técnica da 

elevação em monobloco (Técnica vista na próxima temática); 
 Posicionar a prancha longa e o KED invertido embaixo 

da vitima; 
 Colocar o coxim do KED entre os membros inferiores e 

uma as pernas da vitima com faixas ou lençol; 
 Após essas condutas deve imobilizar a vítima na 

prancha, colocar o encosto lateral de cabeça e ficar avaliando durante 
todo os translado (Avaliar a necessidade de transportar ao suporte 
avançado). 

 Caso não tenha o KED disponível, com a vítima deitada 
de costas, coloque um cobertor dobrado ou travesseiro entre as pernas e 
fixá-la em sobre a prancha longa; 
 
 Luxação 

 
Ocorre quando o acidente gera na vítima um desalinhamento das 

extremidades ósseas de uma articulação, caracterizada por deformidade 
acentuada da articulação e dor ao movimento. 
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O profissional deve sempre se lembrar de aplicar a segurança com 
a regra dos “três esses” e a realização do ABCDE com o foco na 
cinemática do trauma. 

Além desses cuidados, deve ser aplicadas compressas frias e 
imobilização da articulação com talas ou material rígido. Durante o 
transporte sempre realizar novas avaliações do cliente e deve ser 
conduzido em uma prancha longa. 
 
 Entorse 

 
Conceituado por uma lesão que ocorre por distensão ou 

estiramento das ligações articulares ultrapassando o limite normal do 
movimento de uma articulação.  

A vítima pode apresentar dores intensas no local da lesão, 
hematomas e edemas. 

As condutas a ser desenvolvidas pelo profissional são as mesmas 
apresentadas anteriormente nos casos de luxações. 
 
 Trauma Cranioencefálico - TCE: 

 
É compreendido como toda a agressão sofrida pelo crânio ou couro 

cabeludo resultando em lesão pode se caracterizar por deformidades, 
sangramentos e inchaços. 

O TCE é considerado como um trauma grave por ser um que pode 
produzir um estado diminuído ou alterado de consciência, que resulta em 
comprometimento das habilidades cognitivas ou funcionamento físico. 

Tem uma grande contribuição para os índices de mortalidade em 
casos traumáticos, associados a acidentes principalmente automobilísticos 
sem uso dos equipamentos de segurança. 
 

 Sinais e sintomas do TCE 
 
O profissional deve identificar a lesão ao realizar o ABCDE do trauma 

e investigar a presença de: 
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Ferimento externo no couro 
cabeludo ou região frontal 

Deformidade 
do crânio  

Dor ou edema no 
local da lesão 

Hematoma 
nas pálpebras 

Tontura, sonolência 
e síncope 

Pupilas 
anisocóricas 

Visão dupla 
ou cegueira 

Agitação devido 
à hipóxia 

Náuseas, vômitos 
incontroláveis sem 

náusea 

Alterações 
respiratórias 

Pulso lento e 
forte 

Confusão mental 
progressiva 

Paralisia 
unilateral 

Presença de sangue ou liquido 
cefalorraquidiano pelo nariz ou 

ouvidos 

Pesquise em manuais, livros e internet e explique o que significa 
“sinal de Battle” e “sinal de guaxinim”. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
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 Ações que devem ser realizadas no atendimento ao TCE. 
 

 Deve lembrar que existe uma grande possibilidade de ter 
uma lesão na coluna cervical; 

 Procurar avaliar rapidamente a oxigenação dos tecidos e 
administrar oxigênio a 15l/min; 

 Posicionar a vítima em posição de semi fowler (se possível, 
caso não, deixar a cabeça em plano mais elevado que o corpo). Na 
maca articulada ajuste o pino na primeira posição inclinada e realize o 
transporte; 

 É importante cobrir a vítima, porém não superaquecer; 
 Não obstrua a saída de sangue ou líquido 

cefalorraquidiano dos ouvidos ou nariz; 
 Use a bandagem triangular estendida de cabeça para 

proteção do ferimento; 
 Afrouxe as vestes da vítima; 
 Se estiver consciente, converse com paciente deixando-a 

acordada; 
 Na avaliação secundaria procure saber a quanto tempo a 

vítima esta inconsciente e se ela vomitou; 
 Mantenha controle sobre os sinais vitais; 
 Aplique a escala de Glasgow e verifique sua evolução; 
 Prevenir e/ou tratar estado de choque; 
 Após posicionamento, imobilizar a vítima, ficar avaliando 

durante todo os translado e solicitar apoio do suporte avançado. 
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 Trauma Torácico  
 
Caracterizado por lesões na região torácica, ocasionado por 

traumas contusos e/ou penetrantes. Sua classificação segue abaixo:  
 

 

 
 
 

 Ações que devem ser realizadas no atendimento ao Trauma 
Torácico 
 

As ações do profissional diante das intercorrências traumáticas na 
região torácica vão depender do agravo, veja o quadro a seguir:  

Classificação do Trauma Torácico 

Tipo de Lesão 

Agente Causal 

Manifestação Clínica 

Aberto 

Fechado 

Pneumotórax 

Hemotórax 

Tamponamento Cardíaco 

Contusão Pulmonar 

Lesão de Grandes Vasos 

Acidentes Automobilísticos 

FAF 

FAB 
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Quadro 10: Ações do profissional e sinais e sintomas diante a uma fratura 
Tipo de Trauma Sinais e Sintomas Ações do profissional 

Fratura de 
Esterno 

 Dor torácica 
anterior; 
 Dor a palpação 

na face anterior do 
esterno; 
 Edema, 

hematoma ou 
deformidade local. 

 Solicitar suporte avançado; 
 Administrar oxigênio a 15 l/min; 
 Não aplicar ataduras em volta do tórax; 
 Imobilizar a vitima na prancha longa; 
 Prevenir e/ou tratar estado de choque; 
 Monitorar a vitima com oxímetro de pulso, 

tentando manter saturação de oxigênio igual ou 
maior que 94%; 
 Observar sinais de insuficiência 

respiratória. Em caso de hipoxemia (saturação 
de oxigênio menor que 90%) associado a 
redução da frequência respiratória, proceder a 
administração de ventilações com AMBU e 
oxigênio a 15 litros por minuto; 
 Transportar a vitima ao encontro de uma 

unidade de suporte avançado ou proceder ao 
transporte para hospital de referencia em 
trauma, segundo orientação do médico 
regulador. 
 

Fratura de 
Costela 

 Dor sobre a costela 
fraturada; 
 Dor ventilatório -
dependente; 
 Crepitação a 
palpação. 
 

 Administrar oxigênio a 15 l/min, tentando 
manter saturação de oxigênio além de 94%; 
 Imobilizar o membro superior da vitima do 

lado da fratura de costela junto ao tórax 
utilizando ataduras; 
 Não aplicar ataduras em volta do tórax; 
 Imobilizar a vitima na prancha longa; 
 Prevenir e/ou tratar o estado de choque. 

 

Pneumotórax 
Simples 

 

 Dor torácica em 
pontada, ventilatório -
dependente; 
 Dispneia. 
 

 Administre oxigênio de 12 a 15 l/min, 
tentando manter saturação de oxigênio alem de 
94%; 
 Observar sinais de pneumotórax 

hipertensivo no decorrer do transporte; 
 Transporte para um hospital ou aguarde o 

suporte avançado informando a situação da 
vitima; 
 Se não houver necessidade de 

imobilização da coluna vertebral e a vitima 
estiver consciente e colaborativa, transportar na 
maca, sem prancha, em posição semi-fowler . 
 

Hemotórax 

 Dispneia e dor 
torácica; 
 Sinais de choque. 
 

 Solicitar suporte avançado; 
 Administrar oxigênio a 15 l/min, tentando 

manter saturação de oxigênio além de 94%; 
 Prevenir e/ou tratar o estado de choque. 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 55 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

 Trauma Raquimedular - TRM 
 
Consiste em um comprometimento das vértebras e da medula 

espinhal, resultando no comprometimento neurológico e 
consequentemente fisiológico. 
 

 Localizações mais frequentes de TRM: 
Quadro 11: Localização do TRM 

Tipo de Fratura Local de Fratura 

Cervical Entre a quinta vértebra cervical (C5) e a primeira 
torácica (T1), geralmente associado a TCE. 

Transição torácico 
- lombar 

Entre a décima primeira ou décima segunda 
vértebra torácica (T11) (T12) e primeira lombar (L 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ações que devem ser realizadas no atendimento ao TRM 
 

 O profissional deve imobilizar a vítima com colar cervical e 
prancha longa; 

 Em caso necessário deve usar as técnicas adequadas de 
retirada de vitimas em veículos e as movimentações corretas na prancha; 

 Procurar mantenha a cabeça alinhada com leve tração 
com emprego do colar cervical; 

 Administre oxigênio 15 l/min; 
 Prevenir e/ou tratar estado de choque; 
 Na avaliação clínica de vítima com suspeita de TRM, realizar 

avaliação da estrutura óssea e de lesões medulares; 
 Após posicionamento, imobilizar a vítima, ficar avaliando 

durante todo os translado e solicitar apoio do suporte avançado. 
 

Pesquise em manuais, livros e internet os sinais e sintomas mais 
frequentes que caracterizam o TRM. Solicite orientação ao professor. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
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Orientações de Urgência: Produzindo Intervenção na comunidade  

 
Objetivo: 
 

Produzir material de educação em saúde, com o foco de minimizar 
os agravos à saúde. Além de efetivar o conhecimento do aluno por meio 
de confecção de material com base nos conhecimentos trabalhados no 
módulo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em equipe vocês serão convidados a desenvolver uma 
educação em saúde com temas sorteados previamente pelo professor, 
que contempla ações de urgência e emergência para comunidade. 

Deverão realizar uma pesquisa aprofundada sobre o tema 
sorteado para a equipe, no qual precisarão produzir um instrumento de 
orientação para comunidade, pode ser um folder, vídeo, música, 
cartazes e dentre outras estratégias.   

A elaboração e aplicação do trabalho durarão o tempo que o 
módulo será ministrado, pois irão adquirir conhecimentos importantes 
para complementar suas orientações.  

Lembrem que a avaliação é um processo constante e não 
somente o resultado final. 
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Afogamento 

 
 

 
 
 
 
É a aspiração de líquido causada por submersão ou imersão. O 

termo aspiração refere-se à entrada de líquido nas vias aéreas (traqueia, 
brônquios ou pulmões), e não deve ser confundido com “engolir água”. 
 
 Mecanismos da Lesão no Afogamento 

 
No afogamento, a função respiratória fica prejudicada pela 

entrada de líquido nas vias aéreas, interferindo na troca de oxigênio (O2) - 
gás carbônico (CO2) de duas formas principais: 

 Obstrução parcial ou completa das vias aéreas superiores por 
uma coluna de líquido, nos casos de submersão súbita (crianças e casos 
de afogamento secundário) e/ou; 

 Pela aspiração gradativa de líquido até os alvéolos (a vítima 
luta para não aspirar). 

Estes dois mecanismos de lesão provocam a diminuição ou abolição 
da passagem do O2 para a circulação e do CO2 para o meio externo, e 
serão maiores ou menores de acordo com a quantidade e a velocidade 
em que o líquido foi aspirado. Se o quadro de afogamento não for 
interrompido, esta redução de oxigênio levará a parada respiratória que 
consequentemente em segundos ou poucos minutos provocará a parada 
cardíaca. 
 
 Tipos de Acidentes na Água 

 
 Síndrome de Imersão - A Hidrocussão ou Síndrome de Imersão 

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

 Hipotermia - A exposição da vítima à água fria reduz a 
temperatura normal do corpo humano, podendo levar a perda da 

O conteúdo e as imagens desse texto foi retirado do “Manual - Emergências 
Aquáticas” da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático – SOBRASA de 
autoria do David Szpilman. Ocorreram pequenas adaptações, na busca de 
assegurar a integridade da fonte pesquisada. 
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consciência com afogamento secundário ou até uma arritmia cardíaca 
com parada cardíaca e consequente morte. Sabemos que todas as 
vítimas afogadas têm hipotermia, mesmo aquelas afogadas em nosso 
litoral tropical. 

 Afogamento – descrito adiante. 
 

 Classificação do Afogamento 
 Quanto ao Tipo de água: 

 Afogamento em água Doce: piscinas, rios, lagos ou 
tanques. 

 Afogamento em água Salgada: mar. 
 Afogamento em água salobra: encontro de água doce 

com o mar. 
 Afogamento em outros líquidos não corporais: tanque 

de óleo ou outro material e outros. 
 Quanto á Causa do Afogamento (identifica a doença 

associada ao afogamento): 
 Afogamento Primário: quando não existem indícios de 

uma causa do afogamento. 
 Afogamento Secundário: quando existe alguma causa 

que tenha impedido a vítima de se manter na superfície da água e, em 
consequência precipitou o afogamento: Drogas (36,2%)(mais frequente o 
álcool), convulsão, traumatismos, doenças cardíacas e/ou pulmonares, 
acidentes de mergulho e outras. 

 Quanto á Gravidade do Afogamento  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 

Resgate:  
Vítima resgatada viva da água que não apresenta tosse ou espuma na boca 
e/ou nariz - pode ser liberada no local do acidente sem necessitar de 
atendimento médico após avaliação do profissional, quando consciente. 
Todos os casos podem apresentar hipotermia, náuseas, vômitos, distensão 
abdominal, tremores, cefaleia (dor de cabeça), mal estar, cansaço, dores 
musculares, dor no tórax, diarreia e outros sintomas inespecíficos. Grande parte 
destes sintomas é decorrente do esforço físico realizado dentro da água sob 
stress emocional do medo, durante a tentativa de se salvar do afogamento. 
Afogamento:  
Pessoa resgatada da água que apresenta evidencias de aspiração de líquido: 
tosse, ou espuma na boca ou nariz - deve ter sua gravidade avaliada no local 
do incidente, receber tratamento adequado e acionar se necessário uma 
equipe médica (suporte avançado de vida). 
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Quadro 12: Grau de Gravidade do Afogamento 

GRAU SINAIS E SINTOMAS PRIMEIROS PROCEDIMENTOS 

Resgate 
Sem tosse, espuma na 
boca/nariz, dificuldade na 
respiração ou parada 
respiratória ou PCR. 

 Avalie e libere do próprio local do 
afogamento. 

1 Tosse sem espuma na boca 
ou nariz. 

 Repouso, aquecimento e medidas que 
visem o conforto e tranquilidade do banhista. 
 Não há necessidade de oxigênio ou 
hospitalização. 

2 Pouca espuma na boca 
e/ou nariz. 

 Oxigênio nasal a 5 litros/min. 
 Aquecimento corporal, repouso, 
tranquilização. 
 Observação hospitalar por 6 a 24 h. 

3 
Muita espuma na boca 
e/ou nariz com pulso radial 
palpável. 

 Oxigênio por máscara facial a 15 litros/min 
no local do acidente. 
 Posição Lateral de Segurança sob o lado 
direito. 
  Internação hospitalar para tratamento em 
CTI. 

4 
Muita espuma na boca 
e/ou nariz sem pulso radial 
palpável. 

 Oxigênio por máscara a 15 litros/min no 
local do acidente. 
 Observe a respiração com atenção - pode 
haver parada da respiração. 
 Posição Lateral de Segurança sobre o lado 
direito. 
 Ambulância urgente para melhor 
ventilação e infusão venosa de líquidos. 
 Internação em CTI com urgência. 

5 Parada respiratória, com 
pulso carotídeo. 

 Ventilação boca-a-Boca. Não faça 
compressão cardíaca. 
 Após retornar a respiração espontânea - 
trate como grau 4. 

6 Parada Cárdio-Respiratória 
(PCR). 

 Reanimação Cardiopulmonar (RCP)  
 Após sucesso da RCP - trate como grau 4. 

Já 
cadáver 

PCR com tempo de 
submersão > 1 h, ou Rigidez 
cadavérica, ou 
decomposição corporal 
e/ou livores. 

 Não inicie RCP, acione o Instituto Médico 
Legal. 
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 PREVENÇÃO 
 
São as ações baseadas em advertências e avisos a banhistas no 

sentido de evitar ou ter cuidado com os perigos relacionados ao lazer, 
trabalho, ou esportes praticados na água. 

 
Quadro 13: Prevenção de afogamentos 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO EM AFOGAMENTOS 
PRAIAS PISCINAS 

 Nade sempre perto de um guarda-vidas. 
 Pergunte ao guarda-vidas o melhor local 
para o banho. 
 Não superestime sua capacidade de nadar 
- 46.6% dos afogados acham que sabem 
nadar. 
 Tenha sempre atenção com as crianças. 
 Nade longe de pedras, estacas ou piers. 
 Evite ingerir bebidas alcoólicas e alimentos 
pesados, antes do banho de mar. 
 Crianças perdidas: leve-as ao posto de 
guarda-vidas 
 Mais de 80% dos afogamentos ocorrem em 
valas 
 A vala é o local de maior correnteza, que 
aparenta uma falsa calmaria que leva para o 
alto mar. 
 Se você entrar em uma vala, nade 
transversalmente à ela até conseguir escapar 
ou peça imediatamente socorro. 
 Nunca tente salvar alguém em apuros se 
não tiver confiança em fazê-lo. Muitas pessoas 
morrem desta forma. 
 Ao pescar em pedras - observe antes, se a 
onda pode alcançá-lo. 
 Antes de mergulhar no mar - certifique-se 
da profundidade. 
 Afaste-se de animais marinhos como água-
viva e caravelas. 
 Tome conhecimento e obedeçam as 
sinalizações de perigo na praia. 

 Mais de 65% das mortes por afogamento 
ocorrem em água doce, mesmo em áreas 
quentes da costa. 
 Crianças devem sempre estar sob a 
supervisão de um adulto. 89% das crianças não 
tem supervisão durante o banho de piscina. 
 Leve sempre sua criança consigo caso 
necessite afastar-se da piscina. 
 Isole a piscina – tenha grades com altura de 
1.50m e 12 cm entre as verticais. Elas reduzem 
o afogamento em 50 a 70%. 
 Boia de braço não é sinal de segurança -
cuidado!. 
 Evite brinquedos próximos a piscina, isto 
atrai as crianças. 
 Desligue o filtro da piscina em caso de uso. 
 Use sempre telefone sem fio na área da 
piscina. 
 Não pratique hiperventilação para 
aumentar o fôlego sem supervisão confiável. 
 Cuidado ao mergulhar em local raso 
(coloque aviso). 
 84% dos afogamentos ocorrem por 
distração do adulto (hora do almoço ou após) 
 Mais de 40% dos proprietários de piscinas 
não sabem realizar os primeiros socorros - 
CUIDADO!. 

 
As medidas de prevenção podem evitar mais de 85% dos casos de 

afogamento, e atuam não só na redução da mortalidade como também 
na morbidade por afogamento. Como medida estatística, a prevenção é 
muito difícil de ser mensurada corretamente já que sua ação resulta em 

M
edidas de prevenção – Szpilm

an 2006 
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um número incontável de sucessos sem registro. A Associação Americana 
de Salvamento Aquático – “USLA”, estima que para cada resgate 
realizado existam 43 casos de prevenção realizados pelos guarda-vidas 
em praias. Em termos estatísticos é importante diferenciar entre ato de 
prevenção e socorro. 

 Prevenção é qualquer medida com o objetivo de evitar o 
afogamento sem que haja contato físico entre a vítima e o socorrista. 

 Socorro é toda ação de resgate em que houve necessidade de 
contato entre o socorrista e a vítima. Calcula-se que a possibilidade que 
uma pessoa tem de morrer por afogamento quando em uma praia 
protegida por guarda-vidas é de 1 em 18 milhões (0000055%) (USLA). 
 
 Resgate & BLS na Água - O Socorro 

 
 Se você for à vítima 

 
 Mantenha a calma – a maioria das pessoas morre por 

conta do desgaste muscular desnecessário na luta contra a correnteza. 
 Mantenha-se apenas flutuando e acene por socorro. Só 

grite se realmente alguém puder lhe ouvir, caso contrário você estará se 
cansando e acelerando o afogamento. 

 Acenar por socorro geralmente é menos desgastante e 
produz maior efeito. 

 No mar, uma boa forma de se salvar é nadar ou deixar se 
levar para o alto mar, fora do alcance da arrebentação e a favor da 
correnteza, acenar por socorro e aguardar. 

 Ou se você avistar um banco de areia, tentar alcançá-lo. 
 Em rios ou enchentes, procure manter os pés à frente da 

cabeça, usando as mãos e os braços para dar flutuação. Não se 
desespere tentando alcançar a margem de forma perpendicular tente 
alcançá-la obliquamente, utilizando a correnteza a seu favor. 

 
 Se você for o socorrista – cuidado para não se tornar a vítima! 

 
 Decida o local por onde irá atingir ou ficar mais próximo da 

vítima. 
 Tente realizar o socorro sem entrar na água. 

 Se a vítima se encontra a menos de 4 m (piscina, 
lagos, rios), estenda um cabo, galho, cabo de vassoura para a vítima. 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 62 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

 Se a vítima se encontra entre 4 e 10 m (rios, encostas, 
canais), atire uma boia (garrafa de 2 litros fechada, tampa de isopor, 
bola), ou amare-a a uma corda e atire a vítima segurando na 
extremidade oposta. 

 Deixe primeiro que a vítima se agarre ao objeto e 
fique segura. Só então a puxe para a área seca. 

 Se for em rio ou enchentes, a corda poderá ser 
utilizada de duas formas: Cruzada de uma margem a outra obliquamente, 
de forma que a vítima ao atingi-la será arrastada pela corrente à margem 
mais distante; ou fixando um ponto a margem e deixando que a 
correnteza arraste-a para mais além da mesma margem. 

 
 Se você decidiu entrar na água para socorrer: 

 
 Avise a alguém que você tentará salvar a vítima e 

que chame socorro profissional. 
 Leve consigo sempre que possível algum material de 

flutuação (prancha, boia, ou outros). 
 Retire roupas e sapatos que possam pesar na água e 

dificultar seu deslocamento.  
 Entre na água sempre mantendo a visão na vítima. 
 Pare a 2 m antes da vítima e lhe entregue o material 

de flutuação. Sempre mantenha o material de flutuação entre você e a 
vítima. 

 Nunca permita que a vítima chegue muito perto, de 
forma que possa lhe agarrar. Entretanto, caso isto ocorra, afunde com a 
vítima que ela lhe soltará. 

 Deixe que a vítima se acalme, antes de chegar muito 
perto. 

 Se você não estiver confiante em sua natação, peça 
a vítima que flutue e acene pedindo ajuda. Não tente leva-la até a borda 
da piscina ou areia, pois isto poderá gastar suas últimas energias. 

 Durante o socorro, mantenha-se calmo. 
 
 O Suporte Básico de Vida Dentro da Água 

 
Em vítimas inconscientes, a checagem da ventilação e se 

necessário a realização do boca-a-boca (evitar o máximo esse 
procedimento direto) ainda dentro da água, aumenta a sobrevida sem 
sequelas em 3 vezes. O socorrista deve saber realizar os primeiros socorros 
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ainda dentro da água. Com a estimativa de que o tempo de retorno à 
área seca pode ser de 3 a 10 vezes maior do que o tempo para atingir a 
vítima, o conhecimento técnico do suporte básico de vida ainda dentro 
da água, encurta o tempo de hipoxemia restaurando mais precocemente 
a ventilação e a oxigenação desta vítima. A preciosa economia destes 
minutos pode ser a diferença entre a vida e a morte do afogado. 

 
 Reconheça o nível de consciência.  

 
Se consciente, não há necessidade de suporte de vida dentro da 

água, somente quando chegar à área seca. Se inconsciente: 
 

 Reconheça se existe parada respiratória ainda dentro da 
água. 

 Só deve ser realizada com 2 socorristas sem material 
ou com um socorrista com material de flutuação. 

 Em casos de inconsciência, um sustenta a vítima e o 
outro abre as vias aéreas e checa a respiração. 

 Em caso de ausência de respiração realiza 10 
ventilações boca-a-boca. Esta medida evita a progressão da parada 
respiratória para uma PCR. 

 Caso haja retorno da ventilação, o socorrista resgata 
a vítima até a área seca, observando a cada minuto se a vitima continua 
respirando. 

 Caso não obtenha sucesso no retorno da ventilação, 
considere que a vitima esta em PCR e resgate o mais rápido possível a 
área seca para uma completa ressuscitação cardiopulmonar (Vê técnica 
no capítulo Atendimento em Parada Cardiorrespiratória – PCR). 

 Em caso de Traumatismo Raqui-Medular (TRM) o 
cuidado com a coluna cervical e sua imobilização (Vê capítulo 
Intervenções em vítimas traumatizadas) pode ser a diferença entre uma 
vida saudável e a tetraplegia. Em praias, a possibilidade de TRM é de 
0.009% dos resgates realizados. Portanto nestas situações só imobilize se 
houver forte suspeita de trauma cervical. Em contrapartida, os casos de 
afogamento em águas turvas, piscinas e águas rasas têm uma incidência 
maior, e deve ser avaliado caso a caso dependendo do local. 

 Embora várias situações possam determinar a perda 
da consciência em águas rasas, a prioridade é tratá-la como se fosse um 
TRM, de forma a prevenir uma lesão maior. 
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 Causas de inconsciência em águas rasas: TRM, 
Traumatismo Crâneo-Encefálico (TCE), mal súbito (infarto Agudo do 
Miocárdio (IAM), convulsão, lipotímia, hidrocussão (choque térmico)), e 
afogamento primário em que a vítima foi parar em águas rasas. 

 
 
 Métodos de ventilação dentro da água 

 
Sem equipamento – só é recomendável com dois 
guarda-vidas ou com um guarda-vidas em água rasa. 
 
Com equipamento – Pode ser realizado com apenas 

um profissional. O tipo de material deve ser escolhido 
conforme o local do resgate. O material de flutuação 
deve ser utilizado no tórax superior, promovendo uma 
espontânea hiperextensão do pescoço e a abertura 
das vias aéreas. 
Nota: Casos de ventilação dentro da água não são 
possíveis de serem realizados com barreira de 
proteção (máscara), por impossibilidade técnica, sendo aconselhável a 
realização do boca-a-boca. O risco de adquirir doenças é recomendável 
que todos os profissionais de saúde sejam vacinados contra a hepatite B. 
 
 Técnica para resgate e imobilização da coluna cervical 

sem equipamento - “Técnica GMAR”  
 

Com a vítima voltada com a face para água – 
em posição decúbito ventral - coloque suas duas 
mãos por baixo das axilas e prossiga até que elas 
alcancem a face na altura 
das orelhas. Fixe bem suas 

mãos na cabeça da vítima e levante a vítima 
de encontro ao seu tórax procurando manter a 
cabeça e o pescoço alinhados. Procure 
posicionar a vítima de forma que sua face 
fique fora da água. Transporte á vítima 
arrastando as pernas e o quadril dentro da 
água até a areia. Ao chegar na areia, 
posicione a vítima paralela a água com o seu 
lado direito voltado para o mar. Mantendo a 

As fotos são cortesia do 
guarda-vidas Leonardo A 
Manino – Rosário – 
Argentina. 
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coluna cervical e torácica reta coloque a vítima sentada. O socorrista 
deve estar por trás da vítima mantendo a coluna cervical e torácica 
alinhadas. Retire a mão esquerda da face da vítima e apoie por trás da 
cabeça/pescoço (região occipital) de forma que o cotovelo se apoie no 
dorso. Desloque-se lateralmente de forma que suas costas se voltem para 
o mar. Retire então a mão direita e apoie no queixo e tórax alinhando os 
dois. Desta forma deite então a vítima como um só bloco na areia. 

Veja os passos a ser diante do trauma no Algoritmo a abaixo: 
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 O Transporte – A Transição da Água Para Areia 
 

O transporte ideal da água para a areia é a técnica Australiana. 
Este tipo de transporte reduz a incidência de vômitos e permite manter as 
vias aéreas permeáveis durante todo o transporte. 

 Coloque seu braço esquerdo por sob a 
axila esquerda da vítima e trave o braço esquerdo. 

 O braço direito do socorrista por sob a axila 
direita da vítima segurando o queixo de forma a abrir 
as vias aéreas, desobstruindo-as, permitindo a 
ventilação durante o transporte. 

Em casos suspeitos de trauma cervical, utilize 
sempre que possível à imobilização da coluna cervical 
durante o transporte até a areia ou a borda da piscina. Quando possível 
utilize uma prancha de imobilização e colar cervical, ou improvise com 
prancha de surf.  
 
 SUPORTE BÁSICO DE VIDA NO SECO - AREIA ou PISCINA 

 
As condutas a serem tomadas seguem as orientações realizadas no 

capítulo Atendimento em Parada Cardiorrespiratória – PCR. Algumas 
outras orientações seguem abaixo: 

   
 Ao chegar à areia, ou na borda da piscina coloque o 

afogado em posição paralela a água, de forma que o 
socorrista fique com suas costas voltada para o mar, e a 
vítima com a cabeça do seu lado esquerdo. 

 A água que foi aspirada durante o afogamento não deve ser 
retirada, pois esta tentativa prejudica e retarda o início da 
ventilação e oxigenação do paciente, alem de facilitar a 
ocorrência de vômitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reveja o quadro de Gravidade do 
Afogamento. 
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Figura 6: Sinais de orientações aquáticas 

 
 
 
 
 
 

 

 

Corpos estranhos no organismo 
 
  
 
 
 
 
 
 

Nas emergências encontramos alguns casos de ferimentos ou 
incômodos causados por corpos estranhos, na qual as regiões mais 
comuns são os olhos, pele, ouvidos, nariz ou garganta.  

O conteúdo e as imagens desse texto foi retirado do “Manual de Primeiros 
Socorros” do Ministério da Saúde e do “Portal São Francisco”. Ocorreram 
pequenas adaptações, na busca de assegurar a integridade da fonte 
pesquisada. 
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Os corpos estranhos são pequenas partículas, como vidro, madeira, 
poeira, carvão, areia, grãos diversos, sementes, insetos, mosquitos, 
formigas, moscas, besouros, dentre outros que, muitas vezes, apesar de 
aparentemente inofensivas devido ao tamanho, podem causar danos 
físicos e desconforto sério. 

Quando há a presença de um corpo estranho, é de fundamental 
importância conhecer técnicas apropriadas para cada caso e agir de 
maneira correta e segura. 

 
 Nos olhos 

 
Os olhos são os órgãos que estão mais em contato com o trabalho 

e, portanto, mais susceptíveis de receber corpos estranhos. Por ser um 
órgão muito delicado e, se atingidos por poeira, areia, insetos ou outros 
corpos estranhos que penetre ou respingue, podem sofrer irritação, 
inflamações e ferimentos mais sérios e até perda de visão. 

Todo cuidado é pouco nas manobras de remoção de corpos 
estranhos dos olhos. Qualquer atendimento mal feito ou descuidado pode 
provocar lesões perigosas na córnea, conjuntiva e esclerótica. 

 
 Ações de cuidado 

 
Procurar reconhecer o objeto e localizá-lo visualmente. Em seguida, 

pede-se à vítima que feche e abra os olhos repetidamente para permitir 
que as lágrimas lavem os olhos e, possivelmente, removam o corpo 
estranho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 

Muitas vezes a natureza e o local de alojamento do corpo estranho não 
permitem o lacrimejar, pois pode provocar dor intensa e até mesmo lesão 
de córnea, nestes casos não se deve insistir. Se for possível, lave o olho com 
água corrente. Se o corpo estranho não sair, o olho afetado deve ser 
coberto com curativo oclusivo e a vítima encaminhada para atendimento 
especializado. 
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Quando um corpo estranho se localizar na pálpebra aplicar a 
seguinte técnica:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso o acidente seja causado por um líquido, o olho deve ser 

lavado em água corrente. Uma alternativa para estas opções é fazer com 
que o acidentado mantenha o rosto, com o olho afetado, debaixo 
d'água, mandando-a abrir e fechar repetidamente o olho. Este 
procedimento deverá ser realizado no mínimo por 5 minutos. 

É importante relatar que não é importante nesse momento saber 
qual foi o tipo de líquido, e sim lavar imediatamente para posteriormente 
conduzir o paciente ao especialista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO - É proibido: 

 Retirar qualquer objeto que esteja na córnea. 
 Tocar no olho do acidentado nem deixar que 

ele o faça. 
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 No ouvido externo 
 

Acidente muito comum em criança, mas que não isenta de o adulto 
ser acometido também. Os insetos, sementes, grãos de cereais e 
pequenas pedras podem se alojar no ouvido externo, como também, 
cerume endurecido que pode ser confundido com um corpo estranho. 
Todos causam perturbação na função auditiva e desconforto. 

A presença de um corpo estranho no ouvido, geralmente, não se 
constitui num problema de urgência, favorecendo ao profissional mais 
tempo para conduzir a situação com cautela, evitando prejuízo para o 
paciente. 

 
 Ações de cuidado com insetos no ouvido externo 

 
Quando o objeto estranho for um inseto provocará um ruído que 

incomodará a vítima, podendo gerar estado de inquietação e 
irritabilidade. 

Deve-se fazer alguma coisa para aliviar de imediato a vítima. Ou 
seja, se o inseto estiver se movimentando dentro do ouvido, podemos 
utilizar um feixe de luz. Deve-se puxar a orelha para trás e dirigir o facho de 
luz para o canal auditivo. O inseto atraído pela luminosidade sairá com 
certa facilidade. 

 
 Grãos ou fragmentos metálicos no ouvido externo 

 
O profissional deve solicitar que a vítima incline a cabeça para 

baixo e para o lado do ouvido atingido. Com o punho, a paciente ou o 
socorrista deve dar leves batidos na cabeça, no lado do ouvido atingido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO 

Não tente retirar corpo estranho do ouvido com hastes flexíveis, 
pinça ou outro instrumento qualquer, pois corre-se o risco de 
empurrá-lo ainda mais para dentro. Ele pode atingir o tímpano, 
perfurando-o, podendo provocar até surdez. 
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 No nariz 
 
Quando o órgão em que se encontra um corpo estranho for o nariz, 

que também ocorre com maior frequência na criança, geralmente causa 
dor, crises de espirro e coriza. Podem resultar em irritação se não forem 
removidos imediatamente. 

O profissional orientar ao paciente comprimir a narina que esteja 
livre e pedir que a vítima mantenha a boca fechada e tente expelir ar 
pela narina tampada. É necessário avisar a vítima para que não assue o 
nariz com muita violência. Isto poderia ferir a cavidade nasal. 

 
 Ações de cuidado. 

 
Em nenhuma hipótese devemos introduzir algum instrumento na 

narina atingida. Isso pode provocar outras complicações. 
Nos casos de crianças que não soube assuar o socorrista deverá 

colocar a própria boca sobre o nariz da vítima e tentar aspirar o corpo 
estranho. Se não conseguir, deve encaminhar a vítima ao hospital, 
rapidamente. 
 
 Na garganta 

 
Corpos estranhos na garganta (como espinhas de peixe ou moedas) 

podem obstruí-la, provocar lesões e/ou asfixia, por impedir a entrada de ar 
nos pulmões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ATENÇÃO 

Os cuidados para essa situação se encontra no capítulo 
intitulado de Obstrução de Vias Aéreas por Corpo 
Estranho (OVACE). Veja também técnica de 
oxigenoterapia no manual de procedimentos 
técnicos, Grupo 14, página 217. 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 72 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

Desmaio ou Síncope 

  
 
 
 

 
É conceituada por uma perda abrupta e transitória da consciência 

e do tônus postural, devido à diminuição de sangue e oxigênio no 
cérebro. 

De modo geral, costumam ser de curta duração e bom prognóstico. 
Trata-se de um evento clínico comum, que atinge mais as pessoas idosas, 
os portadores de cardiopatias e as mulheres jovens. O problema é que, na 
queda associada ao desmaio, com frequência as pessoas podem sofrer 
traumatismos e fraturas ósseas. 
Quadro 15: Síntese de causa, sintomas e cuidado em casos de síncope 

Principais Causas Sintomas Ações de cuidado 
 Cansaço excessivo; 
 Fome; 
 Nervosismo intenso; 
 Emoções súbitas; 
 Susto; 
 Acidentes, 
principalmente os que 
envolvem perda 
sanguínea; 
 Dor intensa; 
 Prolongada 
permanência em pé; 
 Mudança súbita de 
posição (de deitado 
para em pé); 
Ambientes fechados e 
quentes;  
 Hipoglicemia; 
 Disritmias cardíacas 
(bradicardia). 

 Fraqueza; 
 Suor frio abundante; 
 Náusea; 
 Palidez intensa; 
 Pulso fraco; 
 Hipotenção; 
 Respiração lenta; 
 Extremidades frias; 
 Tontura; 
 Escurecimento da 
visão; 
 Devido à perda da 
consciência, o 
acidentado cai. 

 Se a pessoa apenas 
começou a desfalecer: 
 Sentá-la em uma cadeira, 
ou outro local semelhante. 
 Curvá-la para frente. 
 Baixar a cabeça do 
acidentado, colocando-a 
entre as pernas e 
 pressionar a cabeça para 
baixo. 
 Manter a cabeça mais 
baixa que os joelhos. 
 Fazê-la respirar 
profundamente, até que 
passe o mal-estar. 
 Havendo o desmaio: 
 Manter o acidentado 
deitado, colocando sua 
cabeça e ombros em posição 
mais baixa em relação ao 
resto do corpo. 
 Afrouxar a sua roupa. 
 Manter o ambiente 
arejado. 
 Se houver vômito, lateralizar 
a cabeça, para evitar bronco 
aspiração. 
 

 

O conteúdo desse texto foi retirado do “Manual de Primeiros Socorros” do 
Ministério da Saúde e do “Portal Dr. Drauzio Varella”. Ocorreram pequenas 
adaptações, na busca de assegurar a integridade da fonte pesquisada. 
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Choque Elétrico 

 
 
 
 
 
 
O choque elétrico é a passagem de uma corrente pelo copo 

tornando-se um condutor elétrico, causando abalos musculares. 
Os sinais e sintomas provocados pela corrente elétrica irão 

dependem principalmente de sua intensidade, isto é, da amperagem. 
O choque elétrico pode ser causado por fenômenos naturais como 

um raio, ou acidentes como o contato direto com fiações elétricas 
domésticas ou públicas, áreas energizadas em decorrência de alguma 
fonte de energia mal isoladas, ou até mesmo o contato direto com uma 
pessoa que está recebendo uma descarga elétrica. 

Como a maior parte da resistência elétrica se encontra no ponto em 
que a pele entra em contato com o condutor, as queimaduras elétricas 
geralmente afetam a pele e os tecidos subjacentes. A necrose progressiva 
e a formação de escaras geralmente são maiores do que a lesão inicial 
poderia sugerir. 

Se a corrente for intensa, determinará a morte pela paralisia do 
centro nervoso central (bulbo) que regem os movimentos respiratórios e 
cardíacos. Em outros casos, a morte se dá por fibrilação cardíaca 
(ventricular). O tempo de exposição ao choque elétrico influenciará 
diretamente na sobrevivência da vítima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATENÇÃO 

Os acidentes com eletricidade também 
oferecem perigo à pessoa que vai 

socorrer a vítima. 

O conteúdo desse texto foi retirado do “Manual de Primeiros Socorros” do 
Ministério da Saúde e do “Portal São Francisco”. Ocorreram pequenas 
adaptações, na busca de assegurar a integridade da fonte pesquisada. 
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Quadro 16: Sinais e sintomas do choque 
Efeito geral Principais Complicações 

Mal estar geral; Sensação de 
angústia; Náusea; Cãibras musculares 

de extremidades; Parestesias; 
Ardência ou insensibilidade da pele; 

Escotomas cintilantes (visão de 
pontos luminosos); Cefaleia; 

Vertigem; Arritmias cardíacas e 
dispneia. 

Parada cardíaca; Parada respiratória; 
Queimaduras; Traumatismo (de 

crânio, ruptura de órgãos internos, 
etc.) e Óbito. 
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Tratamento de Emergência das Queimaduras  

 
 
 
 
 
A queimadura é caracterizada como toda lesão no tecido de 

revestimento do corpo humano causado por agentes térmicos (frio, calor 
e eletricidade), químicos, radiação ionizante e ferimentos abrasivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Para determinarmos a gravidade de uma queimadura devemos 
sempre considerar a profundidade da queimadura, extensão corporal 
queimada, localização da queimadura, idade da vitima, presença de 
outras enfermidades anteriores, tipo da queimadura (elétrica, química ou 
térmica), queimadura em toda a circunferência de algum membro ou 
pescoço. 

O conteúdo desse texto foi retirado da “Cartilha para tratamento de 
emergência das queimaduras” do Ministério da Saúde. Ocorreram pequenas 
adaptações, na busca de assegurar a integridade da fonte pesquisada. 

 
Observar a figura 7 
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A vitima deve ser classificada grave ou grande queimado quando 
possuir: 

 Queimadura de 3º grau presente em mais de 10% da superfície 
corporal (adulto e criança); 

 Queimadura de 2º grau presente em mais de 25% da superfície 
corporal se adulto; 

 Queimadura de 2º grau presente em mais de 20% da superfície 
corporal se criança. 
 

São consideradas também queimaduras graves aquelas que 
acontecem nas seguintes regiões: 

 Região genital; 
 Nos pés e nas mãos; 
 Na face; 
 Nas articulações. 

 
Figura 7: Extensão da superfície queimada 

 
 Tratamento Imediato de Emergência 

� 
 Retire os pertences da vítima, como anéis, pulseiras e relógios, pois 

podem ficar mais apertados se houver edema (guarde com você ou 
entregue a um familiar); 

 Resfrie rapidamente o local com água fria (A água retira a fonte 
térmica que está causando a queimadura, servindo para não agravar a 
lesão e diminuindo dor); 
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 Cubra a lesão com pano limpo e úmido; 
 Nas queimaduras de segundo grau em mãos, pés, zonas genitais, 

faces e naquelas que abrangem mais de 10 a 15 % da superfície corporal, 
encaminhar sempre assistência médica com urgência; 

 Verifique sinais vitais, pois a vítima pode entrar em estado de 
choque. Se este for o caso, trate o choque. Se houver necessidade, faça o 
RCP; 

 Mantenha liberadas as vias aéreas e certifique-se de que a vítima 
respira bem, principalmente quando existem queimaduras na face; 
No translado ao hospital permaneça fazendo as avaliações e observação 
para uma continuidade completa a nível hospitalar. 
 
 
 

 
Convulsão 
 
  
 
 
 
 

Distúrbio que se caracteriza pela contratura muscular involuntária de 
todo o corpo ou de parte dele. Sendo classificada em parcial ou focal. 

A convulsão por ser causada por vários fatores, como febre alta em 
crianças com menos de cinco anos, traumas cranianos, abstinência após 
uso prolongado de álcool e de outras drogas, ou efeito colateral de 
alguns medicamentos, falta de oxigenação no cérebro, doenças como 
meningites, encefalites, tétano, tumores cerebrais, infecção pelo HIV, 
epilepsia, dentre outras e distúrbios metabólicos, como hipoglicemia, 
diabetes, insuficiência renal, etc. 
 
 Sintomas 

 Inconsciência; 
 Olhar vago, fixo e/ou revirar dos olhos; 
 Suor; 
 Midríase; 
 Lábios cianóticos;  
 Sialorréia intensa; 
 Morder a língua e/ou lábios 

O conteúdo desse texto foi retirado do “Manual de Primeiros Socorros” do 
Ministério da Saúde e do “Portal Dr. Drauzio Varella”. Ocorreram pequenas 
adaptações, na busca de assegurar a integridade da fonte pesquisada. 
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 Corpo rígido e contração do rosto 
 Hipocorado 
 Movimentos involuntários e desordenados 
 Relaxamento esfincteriano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ações de cuidado 

 
 Evitar que a vítima caia desamparadamente, cuidando para 

que a cabeça não sofra traumatismo e procurando deitá-la no chão com 
cuidado, acomodando-a; 

 Retirar (se for possível) da boca próteses dentárias móveis e 
eventuais detritos; 

 Remover qualquer objeto com que a vítima possa se machucar 
e afastá-la de locais e ambientes potencialmente perigosos, como por 
exemplo: escadas, portas de vidro, janelas, fogo, eletricidade, máquinas 
em funcionamento; 

 Não interferir nos movimentos convulsivos, mas assegurar-se que 
a vítima não está se machucando; 

 Afrouxar as roupas da vítima; 
 Lateralizar o rosto, evitando assim a asfixia por vômitos ou 

secreções. 
 Não colocar nenhum objeto rígido entre os dentes da vítima; 
 Tentar introduzir um pano ou lenço enrolado entre os dentes 

para evitar mordedura da língua; 
 Quando passar a convulsão, manter a vítima deitada até que 

ela tenha plena consciência e autocontrole; 
 Fazer uma inspeção no estado geral da vítima, a fim de verificar 

se ela está ferida e sangrando.  
 É conduta de socorro bem prestado permanecer junto à vítima, 

até que ela se recupere totalmente. Devemos conversar com a vítima, 
demonstrando atenção e cuidado com o caso, e informá-la onde está e 
com quem estar, para dar-lhe segurança e tranquilidade; 

Geralmente os movimentos incontroláveis duram de 2 a 4 
minutos, tornando-se, então, menos violentos e o acidentado 
vai se recuperando gradativamente. Estes acessos podem 
variar na sua gravidade e duração. 

Depois da recuperação da convulsão há perda da 
memória, que se recupera mais tarde. 
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 Encaminha a vítima ao hospital para uma melhor avaliação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picadas ou mordeduras por animais peçonhentos 

 
 
 

 
 
 
Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas de 

veneno e que o injetam com facilidade por meio de dentes ocos, ferrões 
ou aguilhões. Ex.: serpentes, aranhas, escorpiões, lacraias, abelhas, vespas, 
marimbondos e arraias. 

O conteúdo desse texto foi retirado do “Manual Manual de diagnóstico e 
tratamento de acidentes por animais peçonhentos.” do Ministério da Saúde. 
Ocorreram pequenas adaptações, na busca de assegurar a integridade da 
fonte pesquisada. 
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Diferentemente dos animais venenosos que são aqueles produtores 
veneno, mas não possuem um aparelho inoculador (dentes, ferrões), 
provocando envenenamento passivo por contato (lonomia ou taturana), 
por compressão (sapo) ou por ingestão (peixe baiacu). 
 
 Picadas por escorpiões 

 
Apresenta inicialmente dor (moderada ou intensa) ou formigamento 

no local da picada, além de proporcionar os seguintes sintomas nos casos 
de gravidade: 

 Náuseas ou vômito; 
 Suor excessivo; 
 Agitação; 
 Tremores; 
 Salivação; 
 Aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

No caso de sintomas simples (dor e formigamento), tratar, 
inicialmente, com analgésicos, sendo fundamental observar o surgimento 
de outros sintomas por, no mínimo, 6 a 12 horas, principalmente em 
crianças menores de 7 anos e em idosos. 
 
 Picadas por aranhas 

 
As principais aranhas causadoras de acidentes no Brasil são a 

“armadeira”, a marrom, a tarântula e a caranguejeira. 
A armadeira quando surpreendida coloca-se em 

posição de ataque, apoiando-se nas pernas traseiras, 
ergue as dianteiras e procura picar. A picada causa dor 
imediata, inchaço local, formigamento e suor no local 
da picada. Deve-se combater a dor com analgésicos e 
observar rigorosamente novos sintomas, como vômitos, 
aumento da pressão arterial, dificuldade respiratória, tremores, espasmos 

Nestes casos de sintomas de gravidade, procurar atendimento 
hospitalar o mais rápido possível, mantendo o paciente em repouso, 
para avaliação da necessidade de aplicação de soro 
antiescorpiônico. Se possível, o animal que provocou a picada deve 
ser levado ao serviço de saúde para identificação.  



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 81 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

Veja dois vídeos no youtube: 
1º Vídeo - As aranhas mais venenosas do mundo. Disponível em: < 

http://www.youtube.com/watch?v=8AqBVZVcaAc >. Esse vídeo mostra a 
principais aranhas do mundo e no Brasil mais venenosas. 

2º Vídeo - Picada de Aranha Marrom Venenosa. Disponível em:  < 
http://www.youtube.com/watch?v=9tpBdH1q2sI >. Esse vídeo mostra a 
evolução dos sinais e sintomas causados por ataque da aranha marrom. 

 

musculares, caracterizando acidente grave. Assim, há necessidade de 
internação hospitalar e aplicação de soro específico. 

A picada da aranha marrom provoca menos 
acidentes, por ser pouco agressiva. Na hora da picada a 
dor é fraca e despercebida, após 12 a 24 horas podem 
surgir dor local com inchaço, náuseas, mal estar geral, 
manchas, bolhas e até necrose no local picado. Nos 

casos graves, a urina fica de cor marrom escura. Deve-se procurar 
atendimento médico para avaliação. 

A picada da tarântula (aranha que vive em gramados ou jardins) 
pode provocar pequena dor local e necrose. Utilizam-se analgésicos para 
alívio da dor e não há tratamento com soro específico, assim como para 
as picadas de caranguejeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Algumas medidas de prevenção 

 
 Usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem; 
 Examinar e sacudir calçados e roupas pessoais, de cama e 

banho, antes de usá-las; 
 Afastar camas das paredes e evitar pendurar roupas fora de 

armários; 
 Não acumular lixo orgânico, entulhos e materiais de 

construção; 
 Limpar regularmente atrás de móveis, cortinas, quadros, 

cantos de parede; 
 Vedar frestas e buracos em paredes, assoalhos, forros e 

rodapés; 
 Utilizar telas e vedantes em portas, janelas e ralos. Colocar 

sacos de areia nas portas para evitar a entrada de animais peçonhentos; 
 Manter limpos os locais próximos das residências, jardins, 

quintais, paióis e celeiros. Evitar plantas tipo trepadeiras e bananeiras junto 
às casas e manter a grama sempre cortada; 
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 Combater a proliferação de insetos, principalmente baratas e 
cupins, pois são alimentos para aranhas e escorpiões; 

 Preservar os predadores naturais de aranhas e escorpiões 
como seriemas, corujas, sapos, lagartixas e galinhas; 

 Limpar terrenos baldios pelo menos na faixa de um a dois 
metros junto ao muro ou cercas; 

 Não colocar mãos ou pés em buracos, cupinzeiros, montes de 
pedra ou lenha, troncos podres, etc. 
 
 Picadas por Lacraias 

 
As "lacraias", também conhecidas como "centopéias", são animais 

caçadores noturnos muito rápidos e têm o corpo adaptado para penetrar 
em frestas, onde se escondem durante o dia. Podem medir até 23 cm e se 
alimentam de insetos, lagartixas, camundongos e até filhotes de pássaros. 

Têm o corpo formado por 21 segmentos, cada um com um par de 
patas pontiagudas. Em sua cabeça situam-se duas antenas e olhos. 
Embaixo dela ficam os ferrões venenosos que funcionam como pinças. O 
último par de patas não serve para a locomoção, e sim como órgão 
sensorial e de captura de alimentos. Quando esse órgão pressente ou 
toca em uma presa, a segura com força e todo o corpo da lacraia se 
dobra para trás. Aí, então, ela injeta o veneno que paralisará ou matará a 
presa, que depois será ingerida aos pedaços. 

O veneno das lacraias é muito pouco tóxico para o homem. 
Embora existam muitas lendas a respeito desse animal, não há, no Brasil, 

relatos comprovados de morte nem de 
envenenamentos graves em acidentes com 
lacraias. Os sintomas são dor forte e 
inchaço no local da picada. Em acidentes 
com lacraias grandes também podem 
ocorrer febre, calafrios, tremores e suores, 
além de uma pequena ferida. 

As lacrais gostam muito de umidade. 
Como perambulam muito, é comum 

penetrarem nas casas, onde causam muitos acidentes, que podem ser 
evitados tomando-se as seguintes precauções:  

 Limpar os ralos semanalmente com creolina e água quente, 
e mantê-los fechados quando não em uso; 

 Limpar e manter fechadas as caixas de gordura e os 
esgotos; 
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 Os jardins devem ser limpos, a grama aparada e as plantas 
ornamentais e trepadeiras devem ser afastadas das casas e podadas 
para que os galhos não toquem o chão; 

 Porões, garagens e quintais não devem servir de depósito 
para objetos fora de uso que possam servir de esconderijo para as 
lacraias; 

 Os muros e calçamentos devem ser cuidados para que não 
apresentem frestas onde a umidade se acumule e os animais possam se 
esconder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Tratamento 

 
Não existe antídoto; deve-se aplicar compressas quentes no local. 

Pode-se fazer uso de analgésicos e anestésicos sem adrenalina no local. 
 
 Como evitar acidentes por escorpiões, aranhas e lacraias 
 

 Manter jardins e quintais limpos. Evitar o acúmulo de entulhos, 
lixo doméstico, material de construção nas proximidades das casas, 
inclusive terrenos baldios; 

 Evitar folhagens densas (trepadeiras, bananeiras e outras) 
junto às casas; 

 Manter a grama aparada; 
 Em zonas rurais, casas de campo, sacudir roupas e sapatos 

antes de usar; 
 Não pôr a mão em buracos, sob pedras, sob troncos "podres"; 
 Usar calçados e luvas ao mexer em locais que podem abrigar 

escorpiões e aranhas; 
 Vedar frestas e soleiras das portas e janelas ao escurecer. 

 

IMPORTANTE 
Em caso de acidente, evite beber álcool, querosene, cachaça, 
etc., pois isso só lhe causaria intoxicação. Mantenha o local da 
picada o mais limpo possível. Embora o veneno das lacraias não 
seja muito perigoso para o ser humano, é bom procurar 
orientação médica. 
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Intoxicações ou envenenamentos 

 
 
 
 
 
Intoxicações ou envenenamentos podem ocorrer por negligência 

ou ignorância no manuseio de substâncias tóxicas, causados pela 
ingestão, aspiração e introdução no organismo, acidental ou não. A 
presença de substâncias tóxicas estranhas ao organismo pode levar a 
graves alterações de um ou mais sistemas fisiológicos, podendo resultar 
em doença grave ou morte em poucas horas se a vítima não for socorrida 
em tempo. 

Assim, pode ser conceituada como alterações funcionais e/ou 
anatômicas, mais ou menos graves, geradas por substância em dose 
suficiente, no organismo, ou nele formada, por suas propriedades 
químicas. Já o veneno é toda substância que, se introduzida no organismo 
em quantidade suficiente, pode causar danos temporários ou 
permanentes. 

 
 Sinais e sintomas de alerta 

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

mastigado, engolido, aspirado ou estado em contato com substâncias 
tóxicas, elaboradas pelo homem ou animais; 

 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, náuseas e/ou diarreia; 
 Lesões cutâneas, queimaduras intensas com limites bem 

definidos ou bolhas; 
 Depressão da função respiratória; 
 Oligúria ou anúria (diminuição ou ausência de volume urinário); 
 Convulsões; 

O conteúdo desse texto foi retirado do “Manual de Primeiros Socorros” do 
Ministério da Saúde. Ocorreram pequenas adaptações, na busca de assegurar 
a integridade da fonte pesquisada. 
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 Distúrbios hemorrágicos manifestados por hematênese (vômito 
com sangue), melena (sangue nas fezes) ou hematúria (sangue na urina); 

 Queda de temperatura, que se mantém abaixo do normal; 
 Evidências de estado de choque eminente; 
 Paralisia; 
 Midríase ou miose, salivação, sudorese excessiva, respiração 

alterada e inconsciência. 
 
 Inalação 

 
 As poeiras são partículas sólidas de tamanhos variados, produzido 
pelo manuseio e impacto mecânico em ambientes com pouca 
circulação de ar, como é o caso de túneis e garagens, em incêndios e 
vazamentos de gás, que acontece em acidentes de trânsito e 
envolvendo veículos que acontecem em acidentes de trânsito 
envolvendo veículos que transportam este tipo de produto. 
 Os sinais e sintomas mais frequentes são taquipneia, tosse, irritação 
nos olhos e entre outros dependendo do produto. 
 
 
 
 
 

 Ações de cuidado 
 Isolar a área; 
 Identificar o tipo de agente que está presente no local 

onde foi encontrado o acidentado; 
 Quem for realizar o resgate, deverá estar utilizando 

equipamentos de proteção próprios para cada situação, a fim de 
proteger a si mesmo; 

 Remover o acidentado o mais rapidamente possível para 
um local bem ventilado; 

 Solicite atendimento especializado; 
 Verificar rapidamente os sinais vitais. Aplicar técnicas de 

ressuscitação cardiorrespiratória, se for necessária. Não faça respiração 
boca-a-boca caso o acidentado tenha inalado o produto. Para estes 
casos, utiliza máscara ou outro sistema de respiração adequada. 

 Manter o acidentado imóvel, aquecido e sob observação. 
Os efeitos podem não ser imediatos. 

 

ATENÇÃO 
Qualquer intoxicação tem como melhor socorro a prevenção. 
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 Contato com a Pele 

 
Algumas substâncias podem causar irritação ou destruição tecidual 

através do contato com a pele, mucosas ou olhos. 
Além de poeiras, fumaça ou vapores pode ocorrer contato tóxico 

com ácidos, álcalis e outros compostos. O contato com estes agentes 
pode provocar inflamação ou queimaduras químicas nas áreas afetadas. 

 
 Ações de cuidado 

 
 A substância irritante ou corrosiva deverá ser removida o 

mais rapidamente possível. O local afetado deverá ser lavado com água 
corrente, pura, abundantemente. Se as roupas e calçados do acidentado 
estiverem contaminados, a remoção destas deverá ser feita sob o mesmo 
fluxo de água da lavagem, para auxiliar na rápida remoção do agente, e 
estes deverão ser isolados. 

 Não fazer a neutralização química da substância tóxica. A 
lavagem da pele e mucosa afetada, com água corrente, tem 
demonstrado ser a mais valiosa prevenção contra lesões. 

 Em caso de contato com gases liquefeitos, aqueça a parte 
afetada com água morna. 

 Se o contato de substâncias químicas for com os olhos, dar 
atenção redobrada ao caso. Esses agentes, além de serem absorvidos 
rapidamente pela mucosa, podem produzir irritação intensa e causar a 
perda da visão. Lavar os olhos abundantemente com água corrente, 
durante pelo menos 15 minutos.  

 
 
 

ATENÇÃO 
Estes procedimentos só devem ser aplicados se houver 

absoluta certeza de que a área onde se encontra, juntamente com o 
acidentado, está inteiramente segura. 

É importante deixar esclarecido o fato de que a presença de 
fumaça, gases ou vapores, ainda que pouco tóxicos, em ambientes 
fechados, pode ter consequências fatais. 
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 Ingestão 
 

Muitas intoxicações ocorrem pela ingestão de agentes tóxicos, 
líquidos ou sólidos. As seguintes substâncias encontram-se entre as que 
mais frequentemente provocam acidentes: 

 Alimentos estragados ou que sofreram contaminação química 
 Produtos de limpeza 
 Remédios - sedativos e hipnóticos 
 Plantas venenosas (veja quadro 17) 
 Alucinógenos e narcóticos 
 Bebidas alcoólicas 
 Inseticidas, raticidas, formicidas. 
 Soda cáustica 
 Derivados de petróleo 
 Ácidos, álcalis, fenóis. 
 
A ingestão destas substâncias pode causar diversos sintomas e sinais, 

entre os quais: 
 Alterações respiratórias, tais como espirro, tosse, queimação na 

garganta, sufocação. 
 Náuseas. 
 Vômito. 
 Dor abdominal. 
 Diarreia. 
 Salivação. 
 Suor excessivo. 
 Extremidades frias. 
 Lacrimejamento e irritação nos olhos. 
 Midríase ou miose. 
 Convulsões. 
 Inconsciência. 

 
 Ações de cuidado 
 

 Dar prioridade à parada cardiorrespiratória. Não faça 
respiração boca-a-boca caso o acidentado tenha ingerido o produto, 
para estes casos utilize máscara ou outro sistema de respiração 
adequado. 
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 Identificar o agente, através de frascos próximos do 
acidentado, para informar o médico ou procurar ver nos rótulos ou bulas 
se existe alguma indicação de antídotos. 

 Observar atentamente o acidentado, pois os efeitos podem 
não ser imediatos. 

 Procurar transportar o acidentado imediatamente a um 
hospital, para diminuir a possibilidade de absorção do veneno pelo 
organismo, mantendo-a aquecida. 

 Pode-se provocar o vômito em casos de intoxicações por 
alimentos, medicamentos, álcool, inseticida, xampu, naftalina, mercúrio, 
plantas venenosas (exceto diefembácias - comigo-ninguém-pode) e 
outras substâncias que não sejam corrosivas nem derivados de petróleo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Quadro 17: Plantas Tóxicas 

PLANTAS TÓXICAS 
As plantas tóxicas, muitas das quais são ornamentais, podem ser 

encontradas em jardins, quintais, parques, vasos, praças, terrenos baldios. 
Algumas dessas plantas são bastante conhecidas e bonitas, mas quando 
colocadas na boca ou manipuladas, podem causar graves intoxicações, 
principalmente em crianças menores de 5 anos. As principais e mais 
conhecidas dessas plantas são: 

Família: Araceae. 
 Comigo-Ninguém-Pode 

Nome científico: Dieffenbachia picta Schott. 
Nome Popular: aninga-do-Pará.  
 Tinhorão 

Nome científico: Caladium bicolor Vent. 

ATENÇÃO 

NÃO PROVOCAR VÔMITO EM VÍTIMAS INCONSCIENTES E NEM DE 
ENVENENAMENTO PELOS SEGUINTES AGENTES: 
Substância corrosiva forte, como: ácidos e lixívia; Veneno que 
provoque queimadura dos lábios, boca e faringe; Soda cáustica; 
Alvejantes; Tira-ferrugem; Água com cal; Amônia; Desodorante; 
Derivados de petróleo (querosene, gasolina, fluido de isqueiro, 
benzina, lustra-móveis). 
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Nome Popular: tajá, taiá, caládio. 
 Taioba-Brava 

Nome científico: Colocasia antiquorum Schott. 
Nome Popular: cocó, taió, tajá. 
 Copo-de-Leite 

Nome científico: Zantedeschia aethiopica Spreng. 
Nome Popular: copo-de-leite. 
 Partes Tóxicas: Todas as partes da planta. 
 Sintomatologia: A ingestão e o contato podem causar sensação de 

queimação, edema (inchaço) de lábios, boca e língua, náuseas, vômitos, 
diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir e asfixia; o contato com 
os olhos pode provocar irritação e lesão da córnea. 

Família: Euphorbiaceae. 
 Bico-de-papagaio 

Nome científico: Euphorbia pulcherrima Willd. 
Nome Popular: rabo-de-arara, papagaio. 
 Coroa-de-Cristo 

Nome científico: Euphorbia milli L.  
Nome Popular: coroa-de-cristo. 
 Avelós 

Nome científico: Euphorbia tirucalli L. 
Nome Popular: graveto-do-cão, figueira-do-diabo, dedo-dodiabo, pau-pelado, 
árvore de São Sebastião. 

 Partes tóxicas: todas as partes da planta. 
 Sintomatologia: a seiva leitosa causa lesão na pele e mucosas, 

edema (inchaço) de lábios, boca e língua, dor em queimação e coceira; o 
contato com olhos provoca irritação, lacrimejamento, edema (inchaço) das 
pálpebras e dificuldade de visão; a ingestão pode causar náuseas, vômitos e 
diarréia. 
 Mandioca-Brava 

Nome científico: Manihot utilissima Pohl. (Manihot esculenta Cranz). 
Nome Popular: mandioca, maniva. 

 Partes tóxicas: raiz e folhas. 
 Sintomatologia: a ingestão pode causar cansaço, falta de ar, 

fraqueza, taquicardia, taquipnéia, acidose metabólica, agitação, confusão 
mental, convulsão, coma e óbito. 
 Mamona 

Nome científico: Ricinus communis L. 
Nome Popular: carrapateira, mamoneira, palma-de-cristo, carrapato. 

 Partes tóxicas: sementes. 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 90 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

 Sintomatologia: a ingestão das sementes mastigadas causa 
náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia mucosa e até sanguinolenta; nos 
casos mais graves pode ocorre convulsões, coma e óbito. 

Família: Meliaceae. 
 Cinamomo 

Nome científico: Melia azedarach L. 
Nome Popular: jasmim-de-caiena, jasmim-de-cahorro, 
jasmim-de-soldado, árvore-santa, loureiro-grego, lírio-da-
índia, Santa Bárbara. 

 Partes tóxicas: frutos e chá das folhas. 
 Sintomatologia: a ingestão pode causar aumento da salivação, náuseas, 

vômitos, cólicas abdominais, diarréia intensa; em casos graves pode ocorrer 
depressão do sistema nervoso central. 

Família: Anacardiaceae. 
 Aroeira 

Nome científico: Litharae brasiliens March  
Nome Popular: pau-de-bugre, coração-de-bugre, aroeirinha 
preta, aroeira-do-mato, aroeira-brava. 
 Partes tóxicas: todas as partes da planta. 
 Sintomatologia: o contato ou, possivelmente, a 

proximidade provoca reação dérmica local (bolhas, vermelhidão e coceira), 
que persiste por vários dias; a ingestão pode provocar manifestações 
gastrointestinais. 

Família: Solanaceae 
 Saia-Branca 

Nome científico: Datura suaveolens L. 
Nome Popular: trombeta, trombeta-de-anjo, trombeteira, 
cartucheira, zabumba.  
 Partes tóxicas: todas as partes da planta. 

 Sintomatologia: a ingestão pode provocar boca seca, pele seca, 
taquicardia, dilatação das pupilas, rubor da face, estado de agitação, 
alucinação, hipertemia; nos casos mais graves pode levar à morte. 

Família: Urticaceae 
 Urtiga 

Nome científico: Fleurya aestuans L. 
Nome Popular: urtiga-brava, urtigão, cansanção. 
 Partes tóxicas: pêlos do caule e folhas.  

 Sintomatologia: o contato causa dor imediata devido ao efeito irritativo, 
com inflamação, vermelhidão cutânea, bolhas e coceira. 
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Família: Apocynaceae. 
 Espirradeira 

Nome científico: Nerium oleander L. 
Nome Popular: oleandro, louro rosa. 
 Chapéu-de-Napoleão 

Nome científico: Thevetia peruviana Schum. 
Nome Popular: jorro-jorro, bolsa-de-pastor.  
 Partes tóxicas: todas as partes da planta. 
 Sintomatologia: a ingestão ou contato com o látex pode causar dor em 

queimação na boca, salivação, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia, 
tonturas e distúrbios cardíacos que podem levar a morte. 

Existem outras plantas tóxicas no Brasil além das listadas. 
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Remoção e Transporte de Vítimas 

 O momento de remover e transportar a vítima ocorre após prestar o 
resgate necessário para conduzir com o mínimo de segurança até a 
unidade hospitalar. 
 O procedimento exige do profissional muita atenção e precisão da 
técnica para evitar agravar as lesões existentes. É importante enfatizar que 
a estabilização de toda a coluna vertebral durante todo o procedimento 
é um princípio de ouro de que deve ser presente em todas as técnicas 
realizadas. 
 
 Técnicas com vítimas em solo: 

 
O posicionamento do profissional é fundamental para que não 

ocorra desequilíbrio ou má realização da técnica, assim as posições 
recomendadas são: 

 
 Retirada do capacete 

 
O profissional deve se posicionar adequadamente com 

possibilidade de obervar a condição geral da vítima. É importante ter no 
mínimo dois profissionais durante o procedimento. 

 
  

 
Importante 

Priorizar a segurança através da “REGRA DOS TRÊS ‘S’”; 
Realizar o ABCDE observando a cinemática do trauma. 
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O técnico de enfermagem pode encontra a vítima na posição de 
decúbito dorsal e decúbito ventral. A primeira técnica contempla a 
posição de decúbito dorsal. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnica de Rolamento de 90º (Vitimas em decúbito dorsal): 

Veja o vídeo “Retirada de capacete” no You Tube, disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=nEtudFK79Ko> e o vídeo “Retirada de 
Capacete – 2 socorristas – Vítima em posição decúbito ventral” no You 
Tube, disponível em http://www.youtube.com/watch?v=XOf8yyKP-UA. 

Após os vídeos pratique em pequenos grupos os conhecimentos 
adquiridos.  
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A técnica consiste em movimentar a vítima em bloco, que se 
encontra em decúbito dorsal, para a prancha longa. 

A prática contempla os seguintes passos: 
 Profissional A – Estabiliza a cervical segurando a cabeça 

da vítima por trás deixando estável, apoiando os cotovelos na perna; 
 Profissional B – Coloca o colocar cervical, após colocar 

o “profissional A” fica responsável por avaliar constante mente o 
acidentado e manter a estabilidade da cabeça e da cervical; 

 Profissional C – Dispõe a prancha longa na lateral 
oposta do acidentado a ser rolado. O lado menos comprometido é o lado 
que irá ser rolado; 

 Profissional B e C – Devem se posicionar 
confortavelmente e com segurança ao lado do paciente. O “profissional 
B” segura na região pélvica e escapular e “profissional C” segura na 
região pélvica e nos membros inferiores, os braços do “profissional B e C” 
se cruzam na região pélvica; 

 Profissional A – Visualiza que está tudo certo, confirma 
com os demais para iniciar o comando da mudança. É importante falar 
claramente “movimento de 90º a minha (direita ou esquerda, o que foi 
definido previamente com base na avaliação das condições da vítima) 
no 3, 1...2...3”. A ação deve ser seguida com muita segurança e 
sincronismo; 

 Profissional B – Assim que a acidentado estiver na 
posição lateral, deve soltar a mão que estava na região pélvica e apalpa 
o dorso da vítima com o objetivo de avaliar a região criteriosamente, após 
a investigação deve puxar a prancha reta para o mais próximo da vítima. 

 Profissional A – Após avaliação e preparo da prancha 
reta, da o seguinte comando: “movimento de 90º a minha (direita ou 
esquerda, o lado que deve retornar o cliente para a posição decúbito 
dorsal, ficando em cima da prancha) no 3, 1...2...3”; 

 Profissional B – Se caso for necessário, deve posicionar o 
paciente na prancha juntamente com a ajuda do “profissional C” e o “A” 
permanece no controle cervical; 

 Após posicionamento, imobilizar a vítima na prancha, 
colocando o encosto lateral de cabeça, os cintos e ficar avaliando 
durante todo os translado. 
 
 

 

 

Veja o passo a passo desta prática, no youtube o vídeo com o 
título rolamento 90º, disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=CCs2GxawSbE. 
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 Técnica de Rolamento de 180º (Posição em decúbito ventral): 
 
O objetivo desta técnica posicionar o paciente que está em 

decúbito ventral na posição decúbito dorsal na prancha longa. 
A técnica é compreendida nos seguintes passos: 

 Profissional A – Estabilizar a cervical do paciente 
utilizando as mãos na região auricular, com os dedos apoiados no osso 
zigomático e na região frontal, não pode mexer a cabeça quando for 
colocar a mão na parte de baixo. Enquanto isso o “profissional B” deve 
avaliar a região dorsal. 

 Profissional B e C – Posiciona lateralmente ao 
acidentado com um dos joelhos apoiados na prancha reta (a localização 
da prancha deve está para o lado que ocorrerá o rolamento da vítima, 
vale lembrar que o rolamento deve ficar para a região oposta ao rosto do 
paciente, ou seja, no mesmo lado da região occipital). O “profissional B” 
segura na região pélvica e escapular e “profissional C” segura na região 
pélvica e nos membro inferiores, os braços do “profissional B e C” se 
cruzam na região pélvica; 

 Profissional A – Visualiza que está tudo certo, confirma 
com os demais para iniciar o comando da mudança. É importante falar 
claramente “movimento de 180º a minha (direita ou esquerda, conforme 
a posição do osso occipital) em dois tempos, tempo um no 3, 1...2...3”. A 
ação deve ser seguida com muita segurança e sincronismo; 

 Profissional B e C – Após o rolamento do tempo um, 
deve se posicionar livrando a prancha reta para posicionarem a vítima no 
próximo rolamento; 

 Profissional A – Avaliar rapidamente a posição dos 
profissionais e da o comando “movimento de 180º a minha (direita ou 
esquerda, conforme a posição do osso occipital) em dois tempos, tempo 
dois no 3, 1...2...3”. O “profissional B” deve colocar o colar cervical. 

 Após posicionamento, imobilizar a vítima na prancha, 
colocando o encosto lateral de cabeça, os cintos e ficar avaliando 
durante todo os translado. 
 
 
 
 
 
 
 

Veja o passo a passo desta prática, no youtube o vídeo com o 
título rolamento 180º, disponível em : < 
http://www.youtube.com/watch?v=WQjP97cFuSU >. 
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Faça uma equipe de quatro pessoas e revise as duas práticas 
(rolamento de 90º e rolamento de 180º), após revisarem juntos e sanarem 
qualquer duvida existente inicie juntos a prática desses novos 
conhecimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Técnica de imobilização ortostática em pé 
 
A técnica consiste em no mínimo dois profissionais. 

 Profissional A – Deve se apresentar na frente do 
acidentado e explicar todo o procedimento, lembrem a vitima esta 
consciente e assustada, então deve favorecer todo esclarecimento 
possível para que não possa aumentar a ansiedade. Após esse primeiro 
contato, estabilizar a coluna; 

 Profissional B – Colocar o colar cervical e posicionar a 
prancha longa na região posterior da vítima; 

 Profissional A e B – Localizam-se lateralmente a prancha 
(cada um de um lado), sempre de frente para o acidentado, com uma 
das mãos devem manter estabilizada a cabeça da vítima e coma outra 
devem segurar a prancha passando o braço debaixo das axilas da vitima. 
O posicionamento dos pés devem estar um paralelo a parte inferior da 
prancha longa e o outro a um passo atrás.  

 Profissional A – Inicia a contagem para que lentamente 
os dois profissionais desçam a prancha longa juntamente com o paciente 
ao chão, é importante manter a estabilização durante toda a descida. 

 Ajustam, se necessário, a vítima a prancha longa e 
continuar com o atendimento e avaliação durante o transporte. 
 
 
 
 
 

Importante 
Quando a vítima tiver a impossibilidade de realizar o 

rolamento deve ser aplicada a técnica da “elevação 
cavaleira” veja o vídeo disponível em: < 

http://www.youtube.com/watch?v=jdPsNkpxAvY >. 

Veja o passo a passo desta prática, no youtube o vídeo com o 
título abordagem da vítima em pé, disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=2lNauUGszJc>. 
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 Extricação 
 
Termo utilizado para representar um salvamento em condições ou 

locais difíceis. Muito comum a utilizam dessas técnicas em vítimas presas 
em ferragens.  

A abordagem inicial deve ser por um profissional experiente, caso o 
acidentado esteja consciente é importante fazer uma abordagem com 
orientações precisas e rápidas, após a essa etapa o profissional deve 
estabilizar a cervical por trás da vítima ou ao lado (deve ser levando em 
consideração uma avaliação da situação para decidir a posição mais 
correta).    

 
 Retirada com o uso do KED (Kendrick Extrication Device) ou 

colete de imobilização dorsal. 
 

A técnica tem que ser seguida de muita atenção e constante 
avaliação para não agravar as condições do paciente. Oferecer o mais 
rápido possível o suporte de oxigênio.  

 Profissional B – Coloca o colar cervical, que estava 
sendo estabilizado já pelo “profissional C” e permanecerá responsável 
pela estabilização após colocação do colar; 

 Profissional A e C – Juntos devem aplicar o movimento 
monobloco, posicionam o corpo da vitima a frente para permitir a 
colocação do colete imobilizador. Este movimento tem que ser sutil não 
forçando a coluna na região da lombar e pélvica; 

 Profissional A – Com o objetivo de investigar alguma 
lesão deve passar a mão nas costas do acidentado até a região lombar; 

 Profissional A e B – Colocar o KED, passando no espaço 
entre a vítima e o banco, observar o posicionamento correto, as fitas das 
abas laterais devem ficar abaixo das axilas;  

 As tiras devem seguir essa ordem – Tirante abdominal 
amarelo (do meio). Estabilizar a lateral da cervical colocando a almofada 
entre a cabeça e o colete (se for necessário) e fixando com os tirantes, 
ataduras ou bandagens. Tirante torácico verde (superior), sem ajusta-lo 
demasiadamente. Tirante pélvico vermelho (inferior); Tirantes dos membros 
inferiores, passando-os de fora para dentro por baixo, um de cada lado. 
Ajustar os tirantes à medida que são colocados;  

 Profissional C – Apoiar a extremidade dos pés da 
prancha longa sobre o banco do carro; 
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 Profissional A – Afastar o banco de apoio ao profissional 
o máximo possível para ter maior espaço para movimentar a vítima no 
eixo longitudinal juntamente com o “profissional B” que tem a função de 
desprender os membros inferiores do acidentado; 

 Profissional C – Deve juntamente com os demais 
profissionais ajudar no processo de colocação do paciente na prancha; 

 Após posicionar, imobilizar a vítima na prancha, 
colocando o encosto lateral de cabeça, os cintos e ficar avaliando 
durante todo os translado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chave de “rauteck” 
 

A utilização desta técnica é somente em casos extremamente 
emergencial, geralmente associado ao ambiente que oferece bastante 
perigo para a vítima e para o profissional. 

A chave de rauteck é simples de ser aplicada e rápida, contudo 
não proporciona as estabilidades que as técnicas anteriormente estudas 
propõe. Vale resaltar que vítimas obesas proporcional maior dificuldade 
da realização da técnica somente por um profissional, sendo 
recomendado sempre que possível ser desenvolvido por dois profissionais. 

A técnica consiste em: 
 Observar inicialmente as condições da vítima, 

investigando se nada prende a vítima, em nível de pedais ou outras 
regiões do carro e liberar do cinto de segurança; 

 Após essa breve abordagem, o profissional deve se 
localizar ao lado da vítima, passar os braços por baixo dos braços do 
acidentado (a posição fica como um abraço na vítima).  

 A mão do profissional que se localiza mais para parte 
interna do carro deve segurar os membros superiores junto ao corpo 
paciente, enquanto a mão que se localiza mais externamente, deve 
imobilizar a cervical segurando pela mandíbula e região occipital; 

Importante 
Não fixar o tirante pélvico em gestantes. 

Preferencialmente retirar a vitima pelo lado da porta 
de seu assento. 
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 Colocar o corpo da vítima próximo ao corpo do 
profissional e com movimento seguro e firme puxar o corpo do acidentado 
para fora do veículo até um local seguro; 

 Durante o processo de levar a vítima para o local 
segura, o profissional não pode se descuidar de manter o corpo do 
acidentado colado ao seu corpo; 

 A aproximação ao solo deve ser com cautela, 
apoiando inicialmente a região pélvica, para posteriormente as costas. 

 Caso tenha um outro profissional, ele deve ficar 
responsável por ajudar na região pélvica e membros inferiores. 
 

 

 

 

 

 Transporte de vitimas em situações de emergência 

 
O transporte das vítimas será influenciado pelo ambiente, pelos 

recursos físicos, materiais e pessoal, além das condições do acidentado. 
As técnicas relatadas abaixo devem ser usadas apenas em critérios 

de estrema necessidade (local que oferece perigo iminente, cuidados 
que precisam de reposicionamento e quando a vítima encontra-se em 
local de difícil acesso ou esta muito distante do sistema de emergência), 
pois elas podem causar danos secundários, principalmente relacionados à 
coluna vertebral. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja o passo a passo desta prática, no youtube o vídeo com o título 
“Módulo 3 Aula 3 Manipulação e Transporte do Acidentado – Chave de  
rauteck”, disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=uXq7h7hyrq8 >. 

 

Faça uma equipe de quatro pessoas e revise as práticas discutidas 
no final desse capítulo, após revisarem juntos e sanarem qualquer duvida 
existente inicie juntos a prática desses novos conhecimentos. 
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Veja as técnicas nas imagens autoexplicativas disponibilizada no quadro 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 18: Técnicas para o Transporte de vitimas em situações de emergência 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]   Ensino Médio Integrado à Educação Profissional    P á g i n a  | 101 

________________________________________________________________________________________________________ 
Manual do Aluno                                                Cuidados ao Paciente em Urgência e Emergência 

Atuando no Controle de Hemorragias e Choque 
 
O choque é umas das intercorrências clínica que mais encontramos 

nos atendimentos de urgência e emergência, veja no esquema abaixo a 
sua classificação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O choque pode ser conceituado como uma situação clínica que 
ocorre por uma insuficiência do sistema cardiovascular em fornecer a 
circulação sanguínea suficiente para os órgãos gerando a hipoperfusão 
celular generalizada não atendendo as necessidades metabólicas do 
organismo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Classificação do Choque 

Hipovolêmico Distributivo Cardiogênico 

Caracterizado pela 
perda de volume de 

líquido corporal. 
Dilatação dos vasos 

sanguíneos. 
Falha na função do 

coração. 

Neurogênico Séptico Anafilático 

Os sinais e sintomas são fundamentais para uma identificação e a 
rápida classificação do choque para se tomar o procedimento correto. 
Assim pesquise em livros, manuais e internet os sinais e sintomas para 
completar o quadro a seguir. 
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Quadro 19: Sinais e sintomas do Choque 

Sinais 
HIPOVOLÊMICO 

E 
CARDIOGÊNICO 

NEUROGÊNICO SÉPTICO 

Temperatura da 
Pele 

   

Coloração da Pele    
Pressão Arterial    
Nível de 
consciência 

   

Enchimento 
Capilar 

   

 
 

 Ações que devem ser tomadas em assistência ao 
paciente com choque 

 Realizar a avaliação do paciente utilizando o ABCDE e a 
condutas de segurança por meio da “regra dos três esses” 

 Posicionar a vítima em decúbito dorsal e membros inferiores 
elevados (levar em consideração as lesões); 

 Realizar oxigenoterapia (12 a 15L/min);  
 Caso tenha hemorragias, efetuar hemostasias e suspeitar de 

outras internas; 
 Manter o paciente muito confortável, afrouxando as roupas; 
 Imobilizar as fraturas (visto em temas anteriores); 
 Prevenir a perda do calor corporal, cobrindo a vítima com 

cobertor aluminizado; 
 A avaliação da vítima durante todo o transporte ao hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudar Manual de 
procedimentos técnicos. 
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 Hemorragia 
 

Compreendido como um caso clínico caracterizado por um 
extravasamento sanguíneo dos vasos, ocasionado por uma ruptura nas 
suas paredes. Veja a como ocorre à classificação no organograma 
abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ponto importante para avaliação e diagnóstico da gravidade na 

hemorragia 
 Volume de sangue perdido 
 Calibre do vaso rompido 
 Tipo do vaso lesado 
 Velocidade da perda de sangue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Técnicas aplicadas para assistência em hemorragia  
 

Vimos que a classificação clínica é dividia em interna e externa. Diante 
disso, pesquise se existe diferença na apresentação dos sinais e sintomas 
entre as classificações clínicas? Cite os sinais e sintomas. Qual complicação 
clínica pode ocorrer com a vítima caso o profissional não identifique 
rapidamente a hemorragia? Solicite orientação ao professor. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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A nível pré-hospitalar a avaliação e os cuidados ocorrer na “letra C” 
da avaliação primária podendo ser usada os procedimentos de 
contenção de hemorragias. Sendo elas: 

 
 Compressão Direta 

Uma técnica eficaz para hemorragias externas que deve ser 
aplicada de imediato logo após a identificação de uma lesão, para a 
interrupção do fluxo de sangue, favorecendo assim, a 
formação de coágulo.   

O profissional deve utilizar compressas, de preferência 
estéril, pressionando-a firmemente por 10 a 30 minutos. Caso o 
profissional não possa pressionar por muito tempo, deve fixar a 
compressa com atadura de crepom ou amarrá-las 
favorecendo uma pressão no ferimento. 

Em casos de sangramento profuso, o profissional deve pressionar 
com as próprias mãos, pois nesses casos a perda de sangue é rápido, 
então cada segundo é fundamental para evitar complicações. 

A utilização de tecidos (panos, flanelas e entre outros) só são 
indicados quando não existem possibilidades de matérias hospitalar 
disponível. 

Ao encharcamento da compressa o profissional deve colocar 
apenas ou compressa em cima, e não substituir o encharcado por um 
novo. 

É importante certifique-se de que existe pulso distal no membro que 
ocorreu a compressão direta, em caso negativo, reajuste a pressão da 
bandagem para restabelecer a circulação. 

 
 Elevação da área traumatizada 

O profissional posiciona a extremidade elevada, de forma que a 
lesão fique localizada a cima do nível do coração. Essa técnica ajuda a 
diminuir o fluxo sanguíneo na região afetada, é importante associar essa 
técnica com a compressão direta. 

Esse procedimento tem restrição para os casos de fraturas, luxações 
ou de objetos transfixados na extremidade. 
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 Compressão digital sobre o ponto arterial 
 

Procedimento indicado para casos de difícil acesso ao 
local de sangramento(esmagamento, extremidades presas 
em ferragens e dentre outros). 

A técnica consiste em o profissional pressionar com os 
dedos os pontos de pulso de uma artéria contra uma 

superfície óssea.  
 Os principais pontos são: artéria braquial, artéria femoral, artéria 
temporal e artéria radial. 
 

 Hemorragia interna  
 

O tratamento de hemorragia interna é cirúrgico. O atendimento 
pré-hospitalar consiste em instalar duas vias venosas após garantir a 
respiração da vítima e transportá-la a um centro médico. Administrar 
oxigênio em altas concentrações durante o transporte. 
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Medicamentos em Urgência e Emergência  

 
 É de fundamental importância que o profissional de saúde, sabia 
reconhecer quais são as medicações mais utilizadas em seu setor de 
trabalho e ter competência para administrar. Vale ressaltar que a 
administração de medicamento exige do profissional responsabilidade e 
conhecimento, principalmente quando estão envolvidos em processo de 
estresse e decisões rápidas como nas assistências de urgências. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 20: Medicamentos – Composição e ação farmacológica  

COMPOSIÇÃO 
FARMACOLÓGICA NOME COMERCIAL AÇÃO 

Abacavir Ziagenavir Antirretrovirótico 

Ácido Acetilsalecílico AAS 
Analgésico 

Antiagregante 
Plaquetário AINE 

Aciclovir Aciclovir, Zovirax Antivirótico 

Adenosina Adenocard Antiarrítmico 

Adrenalina Adrenalina, Drenalin Simpaticomimético 

Agar – Agar Agar - Agar Laxante formador de massa 
fecal 

Veja o procedimento de administração de no seu Manual de 
Procedimentos Técnicos. Cód. 13, pág. 179. 
 

 

Agora, vamos identificar as medicações mais utilizadas na emergência. Você 
irá pintar/marcar no quadro a baixo as medicações que fazem parte do 
carrinho de emergência e discutir suas indicações e apresentações com a 
turma. 
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Albendazol 
Albendazol 

Zentel 
Zolben 

Anti-helmíntico 

Albumina Albumina Humana Hemoderivado, expansor de 
volume plasmático 

Alfentalina Rapifen Anestésico intravenoso 

Alopurinol Ziloric Antigotoso 

Alumínio Hidróxido Pepsamar Antiácido Gástrico 

Amicacina Novamim Antibiótico 

Amiodarona Ancoron Antirrítmico 

Aminofilina Aminofilina Broncodilatador 

Amitriptilina Tryptanol Antidepressivo 

Amoxacilina Amoxil Antibiótico 

Amoxacilina 
Clavulato 

Clavulin Antibiótico 

Ampicilina Binotal Antibiótico 

Anfotericina B Fugizon Antibiótico Antifúngico 

Ascórbico Ácido 
Ácido 

Ascorbico; Cebion Vitamina C 

Atenolol Angipress; Atenolol 
Antirrítmico 

Antiespasmótico 
Hipotensor arterial 

Atropina Sulfato de Atropina 

Parassimpático – lítico 
Antiespasmótico 

Midriático 
Ciclopégico 

Azitromicina Zitromax; AZ Antibiótico 

ATZ Zidovidina Antirretrovirótico 
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Baclofeno Lioresal Miorrexalaxante 

Benzonidazol Rochagan Tripanossomamicida 

Betametasona Celestone Corticosteróide 

Biperideno Akineton Antiparkinsoniano 

Bismuto Subsalicilato Enterocler Antidiarreico 

Cálcio, Carbono Os-cal 500; Calsan Recalcificante 

Captopril Capoten 

Hipotensor arterial 
Inibidor da ECA 
Vasodilatador 
Coronariano 

Carbamazepina Tegretol Antiepilético 

Cefalexina Keflex Antibiótico 

Cefalotina Klefin; Kefalotin Antibiótico 

Cetoconazol Nizoral; Candoral Antimicótico 

Cianocobalamina Rubranova Vitamina B12 
Hidrossolúvel 

Cimetidina Tagamet 
Antiuleceroso (antagonista 

dos receptores de H2) 
 

Cinchocaína tópica Nupericainal Anestésico local 

Ciprofloxacino Cipro Antibacteriano 

Claritromicina Klaricid Antibiótico 

Clindamicina, cloridrato Dalacin C Antibiótico 

Clonazepan Rivotril Antiepilético 

Clorafenicol Quemicetina Antibiótico 
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Clorexidina Chlorohex Antisséptico 

Clorpromazina Amplicitil Neuroléptico 
Antipsicótico 

Clorpropamida Diabinese Antidiabético 

Codeína Tylex Analgésico entorpecente; 
Antitussígeno 

Dexametasona Decadron Corticosteróide 

Dexclorfeniramina Ploaramine Anti-histamínico H1 

Diazepan Dienpax; Diazepan; Valium Ansiolítico 

Diclofenaco de Potássio Cataflan Antinflamatório não 
esteroidal 

Diclofenaco de Sódico Voltaren Antinflamatóro não 
esteroidal 

Digoxina Digoxina Cardiotônico digitálico 

Diminidrato Dramin 

Anti-histamínico H1; 
Antiemético; Anticinetótico 
(náusea ou vômito produzido 

por movimento) 

Dimeticona Luftal Antifisético 

Dipirona Anador; Novalgina Analgésico; Antitérmico 

Dobutamina Dobuton Cardiotônico não digital 

Efedrina Sulfato de Efedrina 

Simpaticomimético; 

Vasopressor; 

Descongestionante nasal 

Enalapril 
Enalapril, Renitec, 

Eupressin 
Hipotensor arterial inibidor da 

ECA 

Epinefrina Drenalin Simpaticomimético 
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Ergotamina 
Associado a outras 

substâncias 
Antienxaqueca 

Eritromicina Eritromicina, Hosone Antibiótico 

Eritropoetina Humana 
Recobinante 

Eprex Estimulante da eritropoese 

Escopalamina Buscopan 
Antiespasmódico, 

Parassimpaticolítico 

Espironolactona Aldactone Diúrético poupador de Potássio 

Estreptomicina Estreptomicina Antibiótico 

Estreptoquinase Streptase Fibrinolítico 

Etambutol Etambutol Tuberculostático 

Fenitoína Hidantal Antiepilético 

Fenobarbital Gardenal Antiepilético 

Fenoterol Berotec Broncodilatador 

Fentanila Fentanil Analgésico entorpecente 

Ferroso, Sulfato Iberol, Sulfato Ferroso Antianêmico 

Fluconazol Zoltec Antimicótico 

Flouxetina Prozac Antidepressivo 

Fólico, Ácido Ácido Fólico, Folacin Vitamina 

Furosemida Lasix 
Diurético depletor de potássio, 

Diurético de Alça 

Ganciclovir Ganciclovir Antivirótico 

Gentamicina Garamicina Antibiótico 

Glibenclamida Daonil Antidiabético 

Haloperidol Haldol 
Antipsicótico, 

Neuroléptico 
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Heparina Liquemine Anticoagulante 

Hidralazina Apresolina 
Hipotensor arterial, Vasodilatador 

de ação direta 

Hidrocloratiazida Clorana Diurético depletor de potássio 

Hidrocortizona Cortisol, Solu-Cortef Corticosteroide 

Hioscina Buscopan 
Antiespasmódico 

Parassimpaticolítico 

Ibuprofeno Advil, Alivium Antinflamatório não esteroidal 

Imipenem Tienan Antibiótico 

Imunoglobulina Imunoglobulim Imunoglobulina 

Imunoglobulina (Anti-
hepatite B) 

Gama 

(Anti-hepatite B) 
Imunoglobulina 

Imunoglobulina 
(anticitomegalovírus) 

Megalotect Imunoglobulina 

Imunoglobulina 
(antitetânica) 

Tetanogamma Imunoglobulina 

Insulina Diversos nomes Antidiabético 

Interferon Alfa-2ª Roferon 
Antivirótico 

Antineoplásico 

Ipratrópio tópico Atrovent Broncodilatador 

Isoniazida Isoniaziada Tuberculostático 

Leucovorina Leucovorin 
Antianêmico, antídoto dos 

antagonistas do ácido fólico 

Lidocaína 
Cloridrato de Lidocaína, 

Xylocaína 
Antiarrítmico 

Lítio Carbolim Antipsicótico 
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Magnésio, hidróxido 
Leite de Magnésia de 

PHILLIPS 
Antiácido gástrico 

Magnésio, Sulfato Sulfato de Magnésio 
Anticonvulsivante 

Remineralizante 

Manitol Manitol Diurético Osmótico 

Mebendazol Mebendazol, Vermiben Anti-helmíntico 

Meperidina Dolantina Analgésico entorpecente 

Metformina Glifage Antidiabético 

Metildopa Aldomet Hipotensor arterial 

Metoclopramida Plasil Procinético, Antiemético 

Metronidazol Flagyl 
Tricomonicida, Amebicida, 

Giardicida 

Midazolan Dormonid Hipnótico 

Neomicina 
Associado a outras 

substâncias 
Antibiótico 

Nifedipina 
Adalat, Cardalin, 

Nifedipina 

Hipotensor arterial; Bloqueador 
dos canais de cálcio; Vasodilatador 

Coronariano 

Nimesulida Nisuline Antinflamatório não esteriodal 

Ocitocina Oxiton 
Estimulante uterino ocitócito 
(hormônio neuro hipofisário) 

Óleo Mineral Óleo Mineral Laxativo Lubrificante 

Omeprazol Losec 
Inibidor da bomba de prótons; 

Antiúlcera péptica 

Oxacilina Stafilin Antibiótico 

Penicilina G. Benzatina Benzetacil Antibiótico 

Penicilina G. Potássica Cristalpen Antibiótico 
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Penicilina G. Procaína Wicillin; Dispacilina Antibiótico 

Pentoxifilina Trental 
Antiagregante 

plaquetário 

Pirazinamida Pirazinamida Tuberculostático 

Piridoxina Vitamina B6 Vitamina hidrossolúvel 

Piroxican Feldene Antinflamatório não esteriodal 

Potássio, Cloreto 
Slow K, Cloreto de 

potássio 
Remineralizante 

Prednisolona Prelone Corticosteroide 

Prometazina Fenergan Anti-histamínico H1 

Propiltiouracil Propil Antitireodiano 

Propranolol Propranolol 

Hipotensor arterial; 

Bloqueador beta; 

Antiarrítmico; 

Vasodilatador Coronariano 

Protamina Protamina Antídoto da heparina 

Ranitidina Antak 
Antiúlcera péptica; Anti-

histamínico H2 

Salbutamol Aerolin Broncodilatador 

Sibutramina Plenty Anorexígeno 

Sinvastatina Sinvascor; Zocor; Sinvaz Antilipêmico 

Sódio, Bicarbonato Bicarbonato de Sódio Alcalinizante 

Sódio, Cloreto Cloreto de Sódio Repositor 

Sulfadiazina Sulfadiazina Antibacteriano 

Teofilina Teolong Broncodilatador 
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Terbutalina Bricanyl 
Broncodilatador, 

Antiasmático 

Tiabendazol Thiaben Anti-helmíntico 

Tiamina Vitamina B1, Benerva Viatamina hidrossolúvel 

Tiroxina Tetroid Hormônio Tireoidiano 

Tramadol Sylador, Tramal Analgésico entorpecente 

Vancomicina 
Cloridrato de 
Vancomicina 

Antibiótico 

Varfarina Marevan Anticoagulante 

Verapamil Dilacoron 
Antiarrítmico; Hipotensor arterial; 

Bloqueador dos canais de cálcio 

Vitamina A Arovit Vitamina Lipossolúvel 

Vitamina B1 Benerva Vitamina Hidrossolúvel 

Vitamina B6 Fonto-Vit B6 Vitamina Hidrossolúvel 

Vitamina B12 Rubranova Vitamina Hidrossolúvel 

Vitamina C 
Cebion; Ácido Ascórbio 

Cewin 
Vitamina Hidrossolúvel 

Vitamina E Fonto-Vit E Vitamina Lipossolúvel 

Vitamina K Kanakion Vitamina Lipossolúvel 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






