
Saiba mais <sobrasa.org/drowning-chain-of-survival/>  
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>
Veja mais em <www.szpilman.com> 

1/9

Manual resumido de primeiros socorros. Para saber mais veja em 
http://www.szpilman.com/abc-dos-primeiros-socorros/

Manual de bolso

Aprenda em 3 

passos como

Agir - Buscar -

Conduzir - ABC

Realize um 
curso completo 

de primeiros 
socorros

Situações clínicas e traumáticas mais 
comuns na água e em seu entorno 

Obstrução incompleta - consegue falar ou emitir sons, nada 
faremos além de acalmar e levar a vitima ao hospital.
Mas se a pessoa não consegue falar ou emitir sons, temos 
uma obstrução completa e aí temos de chamar 193/192 e 
tomar uma atitude urgente.
• Se a vitima ainda estiver em pé, posicione-se por trás da 
vítima envolvendo-a com seus braços a altura acima do 
umbigo e faça compressões abdominais sucessivas e súbitas, 
até expelir o corpo estranho ou o paciente perder a 
consciência.
• Se a vitima estiver inconsciente, inicie o SBV com as 30 
compressões no tórax.

1

Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) por 

um brinquedo pequeno, chiclete ou alimentos pode acontecer em escolas, 
residências ou durante as refeições e nossa conduta deve ser imediata.

Em lactentes - Coloque a criança  apoiada em seu braço 
com a cabeça em posição mais baixa que o corpo, uma 
das mãos segura a cabeça e a mandíbula em ligeira 
extensão, e com a outra mão dê 5 tapas na parte de trás 
do tórax. Caso não seja efetiva, gire a criança de frente e 
tente 5 compressões no tórax usando apenas 2 dedos no 
ponto da compressão cardíaca em lactente.

OVACE
• Evitar comer e falar ao
mesmo tempo.
• Impedir acesso de objetos
pequenos a crianças .

PREVENÇÃO
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Quanto maior e mais rápida for a hemorragia, mais rápido deve ser o socorro à 
vítima e o transporte ao hospital. Hemorragias não controladas podem levar ao 
choque e a PCR.
1. Proteja-se pra não entrar em contato com sangue, use luvas ou um saco 

plástico nas mãos. Com um pano limpo faça a compressão no local da 
hemorragia.

2. Caso o pano fique encharcado de sangue, coloque outro sem retirar o 
primeiro.
3. Se possível eleve acima do coração o local da hemorragia com a vítima 
deitada ou sentada.
4. Na persistência da hemorragia faça compressão também na artéria que irriga 
a região afetada.
• Em caso de choque (pressão arterial muito baixa – a polpa do dedo não se 
enche após apertada) – Deite e eleve as pernas da vítima.

Hemorragias
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Os traumas produzem lesões que podem 
acometer ossos, músculos e nervos. A 
diferenciação entre FRATURAS, 
LUXAÇÕES E ENTORSES é feita pelo 
médico no hospital. Na maioria dos casos, 
essas lesões não trazem risco de morte.
• São sinais comuns: deformidade no local, 
inchaço, dor, e hematomas, 
• Procure imobilizar o membro na posição 
em que você encontrou,
• Não tente realinhar ou colocar no lugar,
•Conter hemorragias é a prioridade sobre a 
imobilização,
•Use improvisação como revistas, jornais, 
papelão, toalhas, cintos, almofadas para 
imobilizar,
• Imobilize sempre que possível a 
articulação anterior e a posterior do local 
da fratura,
•Confira a extremidade do membro 
afetado antes e após a imobilização, para 
ver a cor e temperatura do membro. 
Imobilizações apertadas podem prejudicar 
a circulação. Caso a extremidade do 
membro imobilizado fique roxa ou fria, 
solte e refaça a imobilização. 
• No caso de fraturas expostas cubra a 
ferida com um pano limpo antes de 
imobilizar.

Fraturas, luxações e entorses
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1. Feridas pequenas em pacientes aparentemente bem devem 
ser lavadas com água e sabão e cobertas com pano limpo. Não 
coloque outros produtos.
2. No caso de trauma importante ou deformidades, considere 
como fratura, e imobilize o segmento na posição encontrada 
(improvise).
3. Objetos empalados devem ser estabilizados e só retirados 
no Hospital.
4. Segmentos amputados devem ser colocados em sacos 
limpos em recipientes com  água e gelo e levados ao hospital.
5. Feridas por sucção ou esmagamento, não puxe o membro 
preso, desligue o aparelho antes. Caso não saia deve-se 
quebrar o local ao redor do orifício de sucção.
6. Evisceração, não tente reintroduzir os órgãos eviscerados. 
Cubra as vísceras
com pano limpo umedecido em água limpa e envolva o curativo 
com bandagem.
Cubra a ferida com um pano limpo (curativo) e fixe-o com 
uma bandagem.

Feridas

Caso o acidentado não seja vacinado contra Tétano é necessário que receba três doses da vacina.
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•Coloque o paciente deitado com apoio sob a cabeça.
• Inspecione o local e bolsos à procura de evidências de trauma, 
bebida, drogas, medicamentos, identificação, ou nota de 
suicídio. 
• Procure evidências de diabetes e uso de insulina e se houver 
coloque açúcar sob a língua ou esfregue nas gengivas e 
bochechas.
• Só forneça líquidos pela boca em pacientes acordados.
• Não tente conter a vítima ou introduzir objetos na boca do 
paciente durante a convulsão, afaste da vítima objetos que 
possam machucá-la e só movimente-a em caso de risco 
imediato de vida.
• Reconheça um Acidente Vascular Cerebral (AVC) vulgo 
“derrame”, pois o rápido transporte ao hospital pode reverte-lo.
•Avalie o transporte ao hospital.

Perda da Consciência, tonteiras ou perda de 
fala/movimentos (inclui convulsões, diabetes e AVC)
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Convulsão

• Uma vez iniciada, você não pode para-la.

• Não tente abrir ou colocar objetos na boca.

• Não tentar conter a vítima.

• Coloque apoio sob a cabeça.

• Afaste objetos que possam machucá-lo.

• Resfrie crianças febris com toalhas molhadas.

• Recuperação da consciência em 10 minutos após a crise. 

• Após a crise realize o SBV e coloque em posição lateral de segurança.

A epilepsia não é uma 
doença transmissível.
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•Qualquer adulto com dor súbita no peito, braço, ou mandíbula deve ser 
considerado como infarto agudo do miocárdio (IAM).
•O tratamento objetiva o alívio da dor e o tratamento de condições que 
causem risco de vida imediato.
•Caso disponível ofereça 01 comprimido de Aspirina Infantil (AAS) e 
peça a pessoa pra mastiga-lo.
• Repouso absoluto em posição confortável, e não permitia que o 
paciente ande.
•Caso o paciente faça uso de medicamento sublingual, este 
medicamento pode ser administrado. 
•Quanto mais rápido o paciente chegar ao hospital de referência, 
maiores são as possibilidades de reduzir a área de infarto.

Emergências cardíacas (Hipertensão Arterial, Angina e Infarto do Miocárdio)

PREVENÇÃO

IAM
• Manter o colesterol, a glicose e 
a pressão arterial normais. 
• Exercicios regulares com 
avaliação prévia de um médico. 
• Evite tabagismo
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1. SAIA da água imediatamente. Não tente tirar os 
tentáculos da pele.

2. LAVE abundantemente o local com água do mar 
para remover ao máximo os tentáculos aderidos. Use 
água do mar gelada para controle da dor. Não utilize 
água doce, pois ela aumenta novas descargas.

3. PREVINA novas inoculações banhando a região com 
ácido acético a 5% (vinagre) por cerca de 10 minutos. 
Não tente remover os tentáculos aderidos esfregando 
toalhas ou areia. 

4.REMOVA suavemente os tentáculos ainda aderidos 
com a mão enluvada e com o auxílio de uma pinça. 
Lave mais uma vez o local com água do mar e ácido 
acético a 5% (vinagre) por 30 minutos.

5. LIGUE 193/192 IMEDIATAMENTE se houver chiado 
no pulmão,  dificuldade para respirar, lesões de pele 
longe do local atingido, desorientação ou  
insconsciência. 

Szpilman D, Águas-vivas e Caravelas – Como lidar com elas? Revista HARDCORE; ano 12, Out 2001, #146, pag 29.

ÁGUAS-VIVAS e CARAVELAS
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Quando acionar 192 ou 193 (ambulância) ou levar ao 
rapidamente hospital?
Fraturas de fêmur (osso da coxa), e quadril devido ao sangramento interno 
e choque; Fratura de costelas devido ao risco de dificultar a respiração; 
Presença de hemorragia importante no local da fratura; Fraturas expostas; 
Sinais de choque, sonolência, confusão ou inconsciência.

Quando levar ao Hospital por meios próprios 
Caso a lesão seja pequena, em braço, mão, tornozelo, mas precise de 
avaliação médica, para diagnóstico diferencial (fratura, entorse, luxação) e 
tratamento; 
Caso exista doença clínica (diabetes e outros) ou outro trauma associado; 
Caso exista ferida importante associada 

Na dúvida chame a ambulância ou leve ao hospital
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