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Primeiros Socorros 

 Os primeiros socorros são a primeira ajuda ou assistência dada 

a uma vítima de acidente ou doença súbita antes da chegada 

de uma ambulância ou  do médico.  

A finalidade dos primeiros socorros é: 

 Preservar a Vida; 

 Evitar o agravamento do estado da vítima; 

 Promover o seu restabelecimento.  

 

É da responsabilidade do socorrista: 

 

– AVALIAR A SITUAÇÃO   

– IDENTIFICAR A DOENÇA  

– PRESTAR SOCORRO   

– PROVIDENCIAR TRANSPORTE  
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Primeiros Socorros 

1. Com a pessoa deitada, colocar-lhe a cabeça para trás 

e de lado (para impedir a queda da língua e a 

sufocação por sangue, vómitos ou secreções; 

2. Colocar  o braço de lado para onde virou a cabeça ao 

longo do corpo; 

3. Flectir a coxa do outro lado.                                                                                       

4. Rodar lentamente o bloco cabeça, pescoço e tronco; 

5. Manter a posição da cabeça para trás, mantendo a 

boca aberta 

POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA (PLS)  
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 São substancias que penetram no organismo, através de qualquer 

orifício, ou após uma lesão de causa variável. 

 Podem encontrar-se mais frequentemente nos olhos, nariz, ouvidos 

ou vias respiratórias. 

Primeiros Socorros 

CORPOS ESTRANHOS 

No olho 

Os mais frequentes são: 

Grãos de areia, insectos e limalhas 

SINAIS E SINTOMAS 

– Dor ou picada local. 

– Lágrimas. 

– Dificuldade em manter as 

pálpebras abertas.  

O QUE NÃO DEVE FAZER 

 Esfregar o olho. 

 Tentar remover o corpo estranho com lenço, papel, algodão 

ou qualquer outro objecto. 

O QUE DEVE FAZER 

– Abrir as pálpebras. 

– Fazer correr água/SF sobre o olho. 

– Repetir a operação duas ou três vezes. 

– Se não obtiver resultado, fazer um 

penso oclusivo.  
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Na falta de oxigénio no cérebro, o organismo reage com perda de 

consciência e queda brusca e desamparada do corpo.  

Normalmente, o desmaio dura 2 a 3 minutos.  

Tem diversas causas: 

Primeiros Socorros 

DESMAIO/PERDA SÚBITA CONSCIÊNCIA 

SINAIS E SINTOMAS 

– Palidez. 

– Suores frios. 

– Falta de força. 

– Pulso fraco. 

Excesso de calor 

Fadiga 

Jejum prolongado 

Permanência de pé durante muito tempo 

Na sensação de desmaio, o que 

fazer: 
 Sentar a vitima. 

 Colocar a cabeça entre as pernas. 

 Molhar a testa com água fria. 

 Dar bebida açucarada. 

Se já estiver desmaiada: 

Deitar com a cabeça de lado e as pernas elevadas. 

Desapertar as roupas. 

Manter a pessoa aquecida, em local arejado. 

Dar uma bebida açucarada. 
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 A entorse é uma lesão nos tecidos moles (cápsula 

articular e/ou ligamentos) de uma articulação. 

Primeiros Socorros 

ENTORSE 

SINAIS E SINTOMAS 

 Dor na articulação. 

 Edema (inchaço) na articulação lesada.   

 Equimose (nódoa negra) em alguns 
casos.  

 Incapacidade para mexer a articulação. 

O QUE DEVE FAZER 

 

– Evitar a movimentação da articulação 

lesionada.  

– Proceder à imobilização do membro. 

– Elevar o membro lesionado. 

– Aplicar gelo ou deixar correr água fria 

sobre a articulação. 
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 Epistaxis é a hemorragia nasal provocada pela 

ruptura de vasos sanguíneos da mucosa do nariz. 

Primeiros Socorros 

EPISTAXIS/HEMORRAGIA NASAL 

SINAIS E SINTOMAS 

 

– Saída de sangue pelo nariz, por vezes abundante e persistente. 

– Se a hemorragia é grande, o sangue pode sair também pela 

boca. 

O QUE DEVE FAZER 

– Sentar a vítima com a cabeça direita no alinhamento 

do corpo (nem para trás, nem para a frente). 

– Comprimir com o dedo a narina que sangra, 10 

minutos. 

– Aplicar gelo exteriormente. 

 
... E SE NÃO A HEMORRAGIA NÃO PÁRA, O QUE DEVE FAZER 

– Introduzir um tampão coagulante na narina que sangra.  

 

– Se a hemorragia persistir mais do que 10 minutos, 

transportar a vítima para o Hospital.  

Atenção: antes de qualquer procedimento o socorrista deve calçar luvas 

descartáveis. 
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Primeiros Socorros 

Uma ferida é uma solução de continuidade da pele, quase  

Sempre de  origem  traumática, que   além da pele (ferida  

superficial)  pode   atingir  o  tecido  celular  subcutâneo  e 

muscular (ferida profunda). 

FERIDAS 

FERIDAS (mito) 

 “O QUE ARDE CURA” 

 O que arde não cura mas atrasa a cicatrização. 

 
 Os desinfectantes são eficazes em pele integra. 

 São ineficazes em contacto com fluidos orgânicos.  

 Desinfectam apenas à superfície. 

 Não são selectivos. 

O QUE DEVE FAZER 

 

1. Lavar as mãos e calçar luvas descartáveis. 

2. Limpar a pele à volta da ferida com SF. 

3. Lavar, do centro para os bordos da ferida, com  SF utilizando 

compressas, para remover sangue, resíduos. 

4. Secar a ferida com uma compressa através de pequenos toques. 

5. Se a ferida for superficial e de pequenas dimensões, deixar ao ar, ou 
então aplicar uma compressa esterilizada. 
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Primeiros Socorros 

Aplicar o quê?  Bepanthene  
É composto por dexpantenol e o cloridrato de cloro-hexidina.  

O dexpantenol quando penetra na pele, transforma-se 
rapidamente em ácido pantoténico, também chamado vitamina 
B5.  

A sua acção acelera a multiplicação das células e a formação 
de tecido novo. 

 

FERIDAS (Aplicar o quê?) 

O QUE DEVE FAZER 

 

Para o tratamento de feridas superficiais como 

cortes, bolhas, arranhões, escoriações, ulcerações, 

queimaduras ligeiras, cicatrizes recentes. 

 
Porquê aplicar Bepanthene?  

É um antisséptico (combate as bactérias que existem habitualmente na 

pele e contaminam as feridas). 

É um cicatrizante. 

Impede que a pele seque.  

Acalma a dor graças ao seu efeito refrescante.  

É bem tolerado. 

Aplica-se e elimina-se com facilidade pois não engordura,  nem adere à 

pele. 

Como aplicar Bepanthene?  

1. Lavar a ferida e aplicar uma fina camada de Bepanthene.  

2. Cobrir a ferida com um penso adesivo ou compressa. 

3. Aplicar várias vezes ao dia até à cicatrização das feridas. 
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A diabetes é uma doença crónica caracterizada pelo aumento 

dos níveis de açúcar no sangue. 

Esta doença resulta de um deficiente funcionamento do 

pâncreas e da capacidade do nosso organismo usar a 

glicose (açúcar). 

A diabetes da criança e do jovem requer tratamento com 

 insulina. 

Primeiros Socorros 

CRISE DE HIPOGLICÉMIA (DIABETES) 

Ocorre habitualmente por: 
 
 Atraso ou falha de uma refeição,  
 Vómitos,  
 Insulina em excesso,  
 Má técnica na administração de insulina  
 Actividade física intensa  

A complicação mais grave e frequente do diabético é a crise de 
HIPOGLICÉMIA (baixa de açúcar no sangue).  

SINAIS E SINTOMAS 

– Palidez, suores, tremores das mãos. 

– Fome intensa. 

– Confusão mental, raciocínio lento, bocejos repetidos, expressão 

apática, “apalermada”. 

– Voz entaramelada. 

– Alterações de humor: irritabilidade, agressividade, “rabujice”, 

teimosia, apatia. 

– Palpitações, pulso rápido. 

– Perda da fala e dos movimentos activos. 

– Desmaio, convulsão  
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CRISE DE HIPOGLICÉMIA (DIABETES) 

 

O QUE DEVE FAZER - Hipoglicémia moderada 

 Lidar com a pessoa com calma, meiguice e delicadeza 
 Dar açúcar: 1 colher de sopa cheia ou 2 pacotes de 

açúcar (10 a 15 g). 
 Aguardar 2-3 minutos e repetir a operação até 

melhoria dos sintomas. 

Determinar, se possível, uma glicemia capilar. 

Após melhoria (mais ou menos 10 a 15 minutos), dar 

hidratos de carbono de absorção lenta (pão de mistura, 

bolachas de água e sal ou integrais, ou tostas). 
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CRISE DE HIPOGLICÉMIA (DIABETES) 

 

O QUE DEVE FAZER - Hipoglicémia grave > vítima 

com alterações de consciência 

 Deitar a vítima em Posição Lateral de Segurança. 

 Fazer uma papa de açúcar e colocá-la no interior da bochecha. 

 Se a vítima não recuperar, chamar o 112. 

O QUE NÃO DEVE FAZER 

! Deixar a vítima sozinha. 

! Dar líquidos açucarados à vítima com alterações de 

consciência. 
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A asma é uma doença respiratória crónica, na qual os 
brônquios reagem de forma excessiva em algumas 
circunstâncias, dificultando o fluxo normal de ar. 

 
Esta obstrução generalizada é variável e os sintomas 
podem reverter espontaneamente ou através de 
tratamento. 

Primeiros Socorros 

CRISE ASMÁTICA 

 

 Pó (ácaros). 

 Pêlos e penas de animais. 

 Pólen de plantas. 

 Substancias irritantes: 

Poluição, fumo, desinfectantes, 

perfumes… 

 Exercício físico intenso. 

 Alimentos  

Corantes e conservantes. 

 Medicamentos  

AAS, AINE. 

 Mudanças bruscas de temperatura. 

 Infecções respiratórias. 

 Factores emocionais. 

Causa da crise 

SINAIS E SINTOMAS 

 

– Tosse seca e repetitiva. 

– Dificuldade em respirar. 

– Respiração sibilante, audível, ruidosa (“pieira” e/ou “farfalheira”). 

– Sensação de falta de ar. 

– Comportamento agitado. 

– Respiração rápida e difícil. 

– Pulso rápido, palidez e suores. 

– Prostração, apatia (“ar parado”). 
Nota bem > Fase de agravamento 

Respiração é muito difícil, lenta.  
Há cianose das extremidades (isto é, as unhas e os lábios estão 

arroxeados). 
 

 É uma situação grave que necessita transporte urgente para o 
Hospital! 
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CRISE ASMÁTICA 

O QUE DEVE FAZER 

– É importante ser capaz de conter a angústia e a 

ansiedade, falando calmamente. 

– Deve ficar com a criança/jovem num local arejado 

onde não haja pó, cheiros ou fumos. 

– Colocá-la numa posição que lhe facilite a respiração. 

– Contactar e informar a família. 

– Identificar e ajudar a administrar o tratamento 

prescrito. 
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Primeiros Socorros 

Boa sorte!!! 


