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Primeiros Socorros na Aviação Civil: Conceito

Considera-se “primeiros socorros” o atendimento de emergência prestado

em qualquer local em situação de lesão ou de doença súbita que ocorre

antes de chegar o atendimento especializado de emergência, visando

evitar/minimizar o agravamento do estado de saúde da vítima e/ou

assegurar as suas funções vitais (OMS).

Este conceito engloba os procedimentos primários e simples aplicados numa

situação de emergência, e integra o processo de acionamento do pedido de

socorro, comunicação e encaminhamento das situações de maior gravidade

para atendimento especializado por profissionais de saúde.



Primeiros Socorros na Aviação Civil: Conceito

Atendimento imediato realizado a uma vítima que tenha sofrido trauma ou

que se encontre em emergência clinica, fora do ambiente hospitalar, com o

objetivo de manutenção da vida, evitar o agravamento da situação, aguardar

o atendimento por pessoal de saúde e transportar até unidade de saúde.



Os Comissários e os Primeiros Socorros

Art. 8º da Lei 13.475 de 28 de agosto de 2017:

“Os tripulantes de cabine, na função de comissários de voo, são auxiliares

do comandante encarregados do cumprimento das normas relativas à

segurança e ao atendimento dos passageiros a bordo, da guarda de

bagagens, documentos, valores e malas postais e de outras tarefas que

lhes tenham sido delegadas pelo comandante.”



Os Comissários e os Primeiros Socorros

RBAC 121 (121.417) Treinamento de emergência para tripulantes:

(...)

(3) instruções e procedimentos para lidar com situações anormais ou de

emergência incluindo:

(...)

(iv) enfermidades, contusões, ferimentos e outras situações envolvendo

passageiros ou tripulantes, incluindo familiarização com o conjunto de

emergências médicas;



Procedimentos Adotados pelos Comissários

Acionar os demais membros da equipe;

Procurar por profissionais de saúde a bordo:

Caso haja atendimento – anotar nome e CRM do médico;

Em caso de uso de medicamentos do Kit – anotar o remédio e os

dados do médico.



Terminologia Utilizada

ANTIANGINOSO: Medicamento para dor torácica de origem cardíaca;

ANTIEMÉTICO: Medicamento para vômitos;

ANTINAUSEANTE: Medicamento para enjoos (náuseas);

ANTIESPASMÓDICO: Medicamento para cólicas;

ANTITÉRMICO: Medicamento para febre;

ANALGÉSICO: Medicamento para dor;

ANTIDIARRÉICO: Medicamento para diarreia;

HIPERGLICEMIA: Aumento da glicose no sangue;

HIPOGLICEMIA: Diminuição da glicose no sangue;

HIPERTERMIA: Aumento da temperatura corporal;

HIPOTERMIA: Diminuição da temperatura corporal;

NORMOCARDIA: frequência normal;



Terminologia Utilizada

TAQUICARDIA: Aumento da frequência cardíaca;

BRADICARDIA: Diminuição da frequência cardíaca;

TAQUISFIGMIA: Pulso fino com taquicárdico;

BRADISFIGMIA: Pulso fino e bradicárdico;

TAQUIPNÉIA: Aumento da frequência respiratória;

BRADIPNÉIA: Diminuição da frequência respiratória;

EUPNÉIA: Frequência respiratória normal;.

DISPNÉIA: Dificuldade respiratória;

APNÉIA: Ausência de movimentos respiratórios;

HIPERTENSÃO: Aumento da pressão arterial;

HIPOTENSÃO: Diminuição da pressão arterial;

NORMOTENSO: Pessoa com pressão arterial normal;



Terminologia Utilizada

CEFALÉIA: Dor de cabeça;

SUDORESE: Presença de suor na pele;

SUDOREICO: Pessoa com sudorese;

HEMATÊMESE: Vômito com sangue;

HEMOPTÍSE: Tosse com sangue;

MELENA: Fezes com sangue;

PRURIDO: Coceira;

ICTERÍCIA: Coloração amarelada da pele e mucosa;

MIDRÍASE: Dilatação da pupila;

MIOSE: Contratação da pupila;

CIANOSE: Coloração azulada da pele ou das mucosas.
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Recursos Disponíveis a Bordo

De acordo com o RBAC 121 os aeronaves deverão conter a bordo:

Conjuntos de primeiros socorros em todos os aviões;

Conjuntos de precaução universal em todos os aviões que requeiram

pelo menos um comissário;

Conjunto médico de emergência a bordo de todos os aviões com

capacidade máxima de assentos maior ou igual a 100 assentos em

trajetos de duração maior de 2 horas;

Sistema Portátil de Oxigênio Terapêutico; e

Sistema Portátil de Oxigênio de Emergência.



Conjunto de Primeiros Socorros: Quantidade

Número de Assentos
Conjuntos de Primeiros 

Socorros

0 – 100 1

101 – 200 2

201 – 300 3

301 – 400 4

401 – 500 5

Acima de 500 6



Conjunto de Primeiros Socorros

Conteúdo do conjunto de primeiros socorros:

— swabs ou algodões antissépticos (pacote com 10);

— atadura simples ou adesiva: 7.5 cm × 4.5 m (ou tamanho aproximado);

— atadura triangular e alfinetes de segurança (tipo "de fraldas");

— compressa para queimaduras: 10 cm × 10 cm (ou tamanho aproximado);

— compressa estéril: 7.5 cm × 12 cm (ou tamanho aproximado);

— gaze estéril: 10.4 cm × 10.4 cm (ou tamanho aproximado);

— fita adesiva: 2,5 cm (rolo);



Conjunto de Primeiros Socorros: Conteúdo

— fita adesiva, cirúrgica: 1.2 cm × 4.6 m;

— fitas (curativos) adesivas estéreis (ou equivalente);

— toalhas pequenas ou lenços umedecidos com substâncias antissépticas;

— protetor (tampão), ou fita adesiva, ocular;

— tesoura (de ponta redonda): 10 cm ;

— pinças;

— luvas descartáveis (múltiplos pares);

— termômetro (não-mercurial);

— máscara de ressuscitação boca-a-boca com válvula unidirecional;



Conjunto de Primeiros Socorros: Conteúdo

— ressuscitador/reanimador (AMBU) em silicone;

— manual de primeiros socorros, versão atualizada;

— formulário de registro de eventos mórbidos a bordo.



Conjunto de Primeiros Socorros: Conteúdo

As medicações sugeridas a seguir podem ser incluídas nos kits de primeiros

socorros, quando permitido pelos regulamentos nacionais:

— analgésicos de ação leve a moderada;

— antieméticos;

— descongestionante nasal;

— antiácido; e

— anti-histamínico.



Conjunto de Precaução Universal

Em voos de rotina, em aviões que requeiram pelo menos um comissário

devem ser levados a bordo dois conjuntos de precaução universal.

Deve-se aumentar a quantidade destes conjuntos quando haja algum risco

de saúde pública, como em um caso de uma enfermidade contagiosa

grave que possa resultar em pandemia.

Os conteúdos destes conjuntos podem ser utilizados para limpar produto

corporal potencialmente infeccioso e proteger a tripulação.



Conjunto de Precaução Universal: Conteúdo

— pó seco que converte resíduos orgânicos líquidos em um gel granulado

estéril;

— desinfetante germicida para limpeza de superfícies;

— lenços;

— máscara facial protetora, tipo cirúrgica, descartável;

— óculos protetores, luvas (descartáveis) e avental protetor;

— toalha absorvente tamanho grande;

— pá com espátula (ou equivalente);

— saco plástico para descarte de material infectocontagioso; e

— instruções.



Conjunto Médico de Emergência: Conteúdo

Conteúdo do Conjunto Médico de Emergência:

— estetoscópio;

— esfigmomanômetro (eletrônico, de preferência);

— cânulas orofaríngeas (3 tamanhos);

— seringas (vários tamanhos);

— agulhas (vários tamanhos);

— catéteres endovenosos (vários tamanhos);

— lenços antissépticos;

— luvas (descartáveis);

— recipiente (caixa) para descarte de agulhas;



Conjunto Médico de Emergência: Conteúdo

— cateter urinário;

— sistema para administração de fluidos endovenosos;

— torniquete venoso;

— gaze e fita adesiva;

— máscaras cirúrgicas;

— cateter traqueal de emergência (ou cânula endovenosa de grande calibre);

— clamp umbilical;

— termômetros (não-mercuriais);

— cartões informativos de suporte básico à vida;

— lanterna e baterias.



Conjunto Médico de Emergência: Conteúdo

Medicação:

— epinefrina 1:1 000;

— anti-histamínico – injetável;

— dextrose 50% (ou equivalente) – injetável: 50 ml;

— cápsulas de nitroglicerina, ou spray;

— analgésicos potentes;

— sedativo anticonvulsivante – injetável;

— antiemético – injetável;

— broncodilatador – inalável;

— atropina – injetável;



Conjunto Médico de Emergência: Conteúdo

— adrenocorticosteróide – injetável;

— diurético – injetável;

— medicação para sangramento pós-parto;

— cloreto de sódio (NaCl) 0.9% (mínimo 250 ml);

— ácido acetilsalicílico (aspirina) para uso oral;

— betabloqueador oral; e

— epinefrina 1:10 000.



Sistema Portátil de Oxigênio Terapêutico

As garrafas de oxigênio portáteis poderão ser usadas com recurso para

atendimento de primeiros socorros, auxilio após estabilidade da aeronave em

casos de despressurização, oxigênio médico terapêutico ou em casos

suplementares de emergência aplicada.

A localização e o número de Cilindros será de acordo com o tipo e a

configuração da aeronave.

Verificação (pré-voo):

Manômetro de pressão com um mínimo de 1.500 PSI’s, máscara lacrada e

verificar se a válvula de abertura da garrafa está em OFF.



Sistema Portátil de Oxigênio Terapêutico

Procedimento

Apanhe o oxigênio terapêutico e a máscara mais próxima.

Utilize a alça ao carregar e administrar o oxigênio.

Conecte firmemente o encaixe da mangueira na saída adequada, ouça um

“click” que indica que a máscara está plugada corretamente.

Não permita que o cilindro permaneça com o passageiro sem a presença de

um tripulante de cabine.

Coloque a máscara na vítima.

Notifique o comandante e o chefe de equipe. Monitore a pressão do cilindro.
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Emergências Médicas

As Emergências Médicas podem ser classificadas em:

Urgência - Situação onde não há risco à vida; e

Emergência - Situação onde há risco á vida.

O Atendimento à uma Urgência Médica pode ser classificado em:

Socorro Básico - são os procedimentos não invasivos.

Socorro Avançado - são os procedimentos invasivos.



Suporte Básico à Vida

Conceito: Conjunto de manobras que visam manter a vida durante uma

emergência com risco de morte.

As técnicas de Suporte Básico à Vida, do inglês Basic Life Support – BLS são:

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP);

Desobstrução das Vias Aéreas Superiores;

Desfibrilador Externo Automático (DEA).



Suporte Básico à Vida

Para facilitar a memorização dos procedimentos, foi criado o recurso

mnemônico ABCD:

A – Airways: Abrir vias aéreas;

B – Breathing: Boa respiração, ou boca a boca, ou boca a máscara;

C – Circulation: Circulação; e

D – Defibrillation: Desfibrilação.
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Sinais Vitais

São evidências de funções vitais desempenhadas por aparelhos e sistemas do

organismo humano, detectáveis através de um, ou mais de um, dos nossos

sentidos, com ou sem ajuda de instrumentos ou aparelhos.

Os sinais vitais mais facilmente detectáveis são:

Pulso;

Respiração;

Temperatura; e

Pressão arterial.



Sinais Vitais: Pulso

Cada contração do coração corresponde a um batimento ou pulsação, o

número de pulsações equivale ao número de batimentos cardíacos.

Medição do Pulso Radial:

Colocar dois dedos da mão direita sobre o pulso esquerdo;

Contar o número de pulsações sentidas pelo tato, durante meio minuto;

Multiplicar o resultado por 2.

Assim é possível, calcular quantos batimentos do coração acontecem em um

minuto.



Sinais Vitais: Pulso

O pulso nos permite perceber a frequência cardíaca.

A média para um adulto em repouso é 80 bpm;

Acima de 100 bpm – Taquicardia;

Abaixo de 60 bpm – Bradicardia.



Sinais Vitais: Respiração

É possível perceber os movimentos respiratórios que compreendem a

inspiração (entrada do ar) e a expiração (saída do ar).

Adulto em repouso - entre 16 a 22 movimentos respiratórios por minuto.

Abaixo de 16 movimentos – Bradpnéia;

Acima de 22 movimentos – Taquipnéia.

Por problemas de função respiratória, o indivíduo pode ter dificuldades para

respirar, isto é, dificuldade para inspirar o ar, este é um quadro de dispnéia.

A suspensão da respiração momentânea denomina-se apnéia.



Sinais Vitais: Temperatura

O ser humano é um animal de temperatura constante, isto é, homeotermo.

A temperatura corporal não depende da temperatura do ambiente e, não

importando se está frio ou quente, a temperatura do corpo estará em torno

de 36,5 ºC (trinta e seis graus e meio).

Acima de 37,5 ºC - Hipertermia (febre);

Abaixo de 36,5 ºC – Hipotermia.

A temperatura é medida por um instrumento clínico, o termômetro.



Sinais Vitais: Pressão Arterial

O coração humano é um órgão musculoso; oco um pouco maior do que uma

mão fechada; dividido internamente em quatro cavidades: duas aurículas (ou

átrios) e dois ventrículos.

Para impulsionar o sangue, o coração em intervalos regulares se contrai e

depois se dilata, se relaxa. A contração do coração recebe o nome de sístole.

A sua dilatação ou relaxamento denomina-se diástole.

Quando as aurículas estão em sístole,

os ventrículos estão em diástole, e vice-versa.



Sinais Vitais: Pressão Arterial

Quando o coração faz uma sístole, ele está de fato trabalhando e quando ele

faz uma diástole ele está descansando.

Os vasos que conduzem o sangue impulsionado pelo coração, oferecem uma

certa resistência à sua passagem. A relação entre a força do impulso do

sangue, dada pela contração do coração e a força da resistência das artérias,

que conduzem o sangue, dá origem à Pressão Arterial - PA.

A pressão arterial pode ser medida por um aparelho denominado

esfignomanômetro ou tensiômetro, que mede tanto a pressão sistólica quanto

a pressão diastólica. A pressão sistólica é sempre maior que a diastólica.



Sinais Vitais: Pressão Arterial

Para um adulto em repouso:

Pressão Sistólica - 120mm de Hg (mercúrio);

Pressão Diastólica - 80 mm de Hg (mercúrio);

Assim, o registro será PA = 12 X 8 ou PA = 120 X 80.

Abaixo de 90 x 60 – Hipotensão;

Acima de 140 x 90 - Hipertensão.



Sinais Vitais: Pressão Arterial

SISTÓLICA DIASTÓLICA NÍVEL

< 130 < 85 Normal

130-139 85- 89 Normal limítrofe

140 -159 90 - 99 Hipertensão leve

160-179 100-109 Hipertensão moderada

> 179 > 109 Hipertensão grave

> 140 < 90 Hipertensão sistólica ou máxima



Sinais Vitais: Resumo

PULSO VALORES

NORMAL (MÉDIA) 80bpm

TAQUICARDIA ACIMA DE 100bpm

BRADICARDIA ABAIXO DE 60bpm

TEMPERATURA VALORES

NORMAL (MÉDIA) 36,5°C

HIPERTERMIA ACIMA DE 37,5°C

HIPOTERMIA ABAIXO DE 36,0°C

RESPIRAÇÃO VALORES

NORMAL (MÉDIA) 16 a 22rpm

TAQUIPNÉIA ACIMA DE 22rpm

BRADIPNÉIA ABAIXO DE 16rpm

PRESSÃO ARTERIAL VALORES

NORMAL (MÉDIA) *120X80mmhg

HIPERTENSÃO A PARTIR DE 140X90mmhg

HIPOTENSÃO ABAIXO DE 90x60mmhg
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Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho

As vias aéreas podem ser obstruídas por objetos estranhos em diversas

situações. A maioria dos casos desta ocorrência em crianças e adultos

conscientes se dá durante a alimentação, quando um pedaço de alimento

fecha a passagem de ar na epiglote.

A vítima pode entrar em hipóxia, evoluir para parada cardíaca e resultar em

óbito.

Em crianças, é comum o engasgo com balas ou pequenos objetos que são

levados à boca, como peças de brinquedos.



Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho

O procedimento para a ser adotado para

desobstrução é a Manobra de Heimlich, que

consiste em compressões subdiafragmáticas

(abaixo do diafragma) aplicadas em vítimas

conscientes.

Aplica-se a manobra até desobstruir as vias

aéreas da vítima ou até ela ficar

inconsciente.



Manobra de Heimlich



Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho

Procedimentos com a vítima consciente:

Posicione-se por trás da vítima;

Envolva a cintura da vítima com os braços;

Feche o punho de uma das mãos e encoste-o o com o

lado do polegar no abdômen, abaixo do apêndice xifóide

e logo acima do umbigo da vitima;

Coloque a outra mão aberta por cima do punho que está

fechado, segurando com firmeza;

Comprima 5 vezes contra o abdome da vítima com

empurrões rápidos para cima.



Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho

Procedimentos com a vítima inconsciente:

A manobra de Heimlich deve ser abandonada;

Chamar, quando possível, a ajuda médica imediatamente; e

Iniciar a massagem cardíaca do suporte básico de vida.

A pressão causada pela massagem cardíaca também pode levar à saída do

objeto.



Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho

Procedimentos para obesos e gestantes:

Para obesos e gestantes, as compressões são torácicas, realizadas

exatamente da mesma forma que a aplicação da RCP:

Aplique até 5 compressões, ou até a vítima expulsar o objeto;

Se após 5 compressões a vítima não expelir o objeto, avalie a boca em busca

do objeto;

Se encontrá-lo, remova-o e avalie a respiração;

Não encontrando o objeto, insufle duas vezes a vítima; e

Caso não ocorra a desobstrução, refaça os passos descritos.



Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho

Procedimentos para crianças (de um até 8 anos):

O atendimento a crianças é praticamente igual ao de adultos. Porém,

somente remova o objeto se estiver visível, utilizando o dedo mínimo.

Pode-se ainda, colocando a criança sobre os joelhos, com a cabeça para

baixo, dar palmadas entre as escápulas, com menos força do que em adulto.



Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho

Procedimentos para crianças (até um ano):

A técnica mais comum indicada para desengasgo em bebês é uma

combinação de tapas entre as escápulas (região superior das costas) do bebê

e compressões no peito, no ponto onde seria aplicada a RCP;

Caso o bebê não tussa, segure-o com sua

mão e antebraço, apoie-o sobre sua coxa

e aplique até 5 tapas nas costas, entre

as escápulas, ou até o objeto ser

expulso ou até o bebê ficar

inconsciente.



Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho

Procedimentos para crianças (até um ano):

Após os 5 tapas, se o mesmo ainda estiver consciente, mas ainda obstruído,

aplique até 5 compressões no peito do bebê, na linha imaginária que une os

mamilos.

Caso o bebê fique

inconsciente, continue com

tapinhas e compressões e,

após avaliar a boca, aplique

2 insuflações.
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Parada Respiratória

Conceito: A parada respiratória é provocada pelo cessar da atividade do

centro respiratório, o que dá origem a uma interrupção dos movimentos

espontâneos de inspiração (entrada de ar nos pulmões) e expiração (saída de

ar dos pulmões para o exterior).

A vítima em parada respiratória apresentará os seguintes sinais:

Ausência dos movimentos respiratórios no tórax;

Inconsciência da vítima;

As extremidades do corpo (unhas, lábios, língua) ficam arroxeadas (cianose).



Parada Cardiorrespiratória – PCR

Conceito: Corresponde a interrupção das atividades do coração e do pulmão,

simultaneamente. Não é sinônimo de morte. A diferença é que a parada é

reversível, com recuperação da atividade do coração e pulmão.

Sinais e sintomas de Parada Cardiorrespiratória:

Ausência do pulso (radial, femural e carotídeo);

As extremidades do corpo ficam arroxeadas (cianose);

Pele fria, azulada ou pálida;

Parada respiratória; Inconsciência da vítima; e

Dilatação das pupilas (não obrigatório).



Pupilas

Quando ocorre uma parada cardíaca, o cérebro interrompe seu comando, os

músculos das pupilas se relaxam, as pupilas se dilatam e não reagem ao

estímulo luminoso.

Após um acidente, se a vítima apresenta pupilas desiguais é sinal que

ocorreu uma lesão cerebral.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

Reconhecer a emergência – Nenhuma emergência é igual à anterior. Vítimas

caem aos pés de tripulantes, vítimas entram e não saem de lavatórios,

vítimas chamam e reportam dores ou outro desconforto ou mal estar.

Avaliar o nível de consciência – Ao abordar a vítima, o comissário chama por

ela e, tocando e sacudindo seus ombros, buscar resposta aos estímulos

verbais dos toques provocados.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

Ativar o Serviço Médico de Emergência - EMS – Caso a vítima esteja

inconsciente, o EMS é acionado ao chamar comissários para ajudar, dividindo

funções, acessando o DEA (desfibrilador externo automático), ao informar a

cabine de comando para que o serviço de orientação médica remota seja

acionado, e ao chamar profissional de saúde voluntário.

Iniciar o ABCD:

A – Airways: Abrir vias aéreas;

B – Breathing: Boa respiração, ou boca a boca, ou boca a máscara;

C – Circulation: Circulação; e

D – Defibrillation: Desfibrilação.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

A - Abrir Vias Aéreas (Airways): a abertura das vias aéreas em um adulto

que não apresenta trauma na cabeça nem no pescoço se dá pelo resultado de

dois movimentos: hiperextensão do pescoço e protusão mandibular.

Hiperextensão do Pescoço com Protusão Mandibular



Procedimentos Adotados pelos Comissários

Porém, caso a vítima apresente suspeita de lesão no pescoço, o movimento

de hiperextensão do pescoço agrava as lesões. A técnica adequada nessa

situação é a tração mandibular.

Tração da Mandíbula



Procedimentos Adotados pelos Comissários

B – Breathing: Boa respiração (VOS)

Para confirmar se a vítima respira, o comissários deve aproximar sua orelha

da boca e do nariz da vítima e por 10 segundos procurar: VER movimentos no

tórax, OUVIR ruídos que demonstrem respiração e SENTIR o ar sendo

expirado pela vítima.

Vítima respirando: Colocar em decúbito lateral (de lado).



Procedimentos Adotados pelos Comissários

Vítima não respira:

Aplicar duas insuflações moderadas (1 a 2s) suficientes para elevar o tórax;

Durante a insuflação, olhar para o tórax e avaliar sua expansão. A insuflação

é feita com sucesso quando o tórax se expande.

Caso o tórax não suba, deve-se refazer a manobra de abertura das vias

aéreas e tentar outra vez.

Se ainda assim o tórax não subir ao se insuflar significa que a vítima

apresenta obstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

C – Circulation (Circulação);

Caso a vítima não volte a respirar espontaneamente, busque por sinais de

circulação.

Os sinais de circulação são volta de respiração, movimentos espontâneos dos

membros, tosse ou a presença de um pulso carotídeo (sentido na região do

pescoço).



Procedimentos Adotados pelos Comissários

Vítima com sinais de circulação, mas não respira:

Aplica-se uma insuflação a cada 5 segundos durante um minuto e reavalia-se

a presença de sinais de circulação;

Na ausência de sinais de circulação nessa avaliação por 10 segundos;

Inicia-se imediatamente a manobra de compressão torácica;

Outro membro da equipe deverá ligar o desfibrilador externo automático e

conectar seus eletrodos no peito da vítima; e

Caso o DEA não esteja disponível, mantém-se a RCP.

A RCP em adultos consiste em 30 compressões torácicas por 2 insuflações.
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Procedimentos Adotados pelos Comissários

RCP Reanimação Cardiopulmonar: Procedimentos.

Para as compressões, sobreponha ambas as mãos sobre o terço inferior do

osso esterno da vítima (osso central do peito), entrelace seus dedos, estenda

seus cotovelos, tenha seus ombros sobre suas mãos e movimente apenas a

articulação da cintura, usando o peso do corpo.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

As compressões devem afundar o tórax da vítima de 3 a 5 cm, de acordo com

sua característica física. As compressões devem ser mantidas num ritmo

constante, a uma razão de 100 batimentos por minuto. Cada 30 compressões

por 2 insuflações é um ciclo.

Após os primeiros cinco ciclos, em dois minutos, avaliam-se sinais de

circulação. Se ausentes, reinicia-se a RCP e avalia-se a presença de sinais de

circulação a cada dois minutos, ou a cada 5 ciclos.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

Ressuscitação Cardiopulmonar com 01 ou 2 Socorristas:

Reconhecer a emergência;

Verifique a consciência;

Ativar o EMS;

Faça a abertura das vias aéreas;

VOS - Ver, ouvir e sentir, (a vítima não respira);

Insufle 2 vezes (a vítima não respira);

Verifique o pulso (não há pulso);

Verifique o local para a compressão;



Procedimentos Adotados pelos Comissários

Posicione as mãos;

Inicie as compressões, torácicas e conte em voz alta;

Se tem pulso e não respira: Insufle 1 vez a cada 5 segundos, durante 1 minuto;

Se não tem pulso e não respira: Continue a RCP e verifique o pulso a cada 5

ciclos em 2 minutos;

2 INSUFLAÇÕES A CADA 30 COMPRESSÕES.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

RCP em Crianças (1 a 8 anos)

O atendimento de RCP em uma criança apresenta algumas diferenças:

Ao abrir as vias aéreas de uma criança inconsciente, basta estender o pescoço

(no caso de se saber que não há trauma no pescoço);

As insuflações devem apenas elevar o tórax da vítima;

As compressões são feitas com uma das mãos apenas;

Os ciclos de RCP são de 30 compressões por 2 insuflações;

Caso seja somente uma parada respiratória, a sequência de RCP será:

1 insuflação a cada 3 segundos, por 1 minuto.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

RCP em Crianças (1 a 8 anos)

1 insuflação a cada 3 segundos, por 1 minuto.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

RCP em Bebês (0 a 1 ano)

Para abrir as vias aéreas, basta estender o pescoço (no caso de se saber que não

há trauma no pescoço);

As insuflações devem utilizar somente o ar contido nas bochechas;

Colocar a boca sobre a boca e o nariz do bebê, mas, se usar uma máscara,

utilize um modelo adequado, ou vire a ponta que aponta para o nariz em adulto

e criança para o queixo do bebê;

Ao procurar pulso, procure o braquial;



Procedimentos Adotados pelos Comissários

As compressões são feitas com dois dedos;

Os ciclos de RCP são de 30 compressões por 2 insuflações;

1 insuflação a cada 3 segundos, por 1 minuto.



Procedimentos Adotados pelos Comissários

DEA – Desfibrilador Externo Automático

Na maioria dos casos de PCR, o coração pára devido

a uma perturbação do ritmo designada fibrilação

ventricular (FV).

O único tratamento eficaz para a FV é a

administração de um choque elétrico

(desfibrilação). Cada minuto de atraso na

desfibrilação reduz a probabilidade de

sobrevivência entre 10 a 12%.



Posição Lateral de Segurança

Nas situações em que a vítima se encontra não reativa e com respiração eficaz,

ou se tiverem sido restaurados os sinais de vida após manobras de

reanimação, a manutenção da permeabilidade da via aérea deverá ser

obrigatoriamente garantida.

A PLS garante a manutenção da permeabilidade da via aérea da vítima:

Diminuindo o risco de aspiração de vómito;

Prevenindo que a queda da língua obstrua a VA;

Permitindo a drenagem de fluidos pela boca; e

Permitindo a visualização do tórax.



Posição Lateral de Segurança

Ajoelhe-se ao lado da vítima

Remova objetos estranhos ao corpo da vítima, os quais ao posicioná-la possam

eventualmente causar lesões (ex.: óculos, canetas);

Assegure-se que as pernas da vítima estão estendidas;



Posição Lateral de Segurança

Coloque o braço mais perto (do seu lado) em ângulo reto com o corpo, com o

cotovelo dobrado e a palma da mão virada para cima;



Posição Lateral de Segurança

Segure o outro braço (mais afastado) cruzando o tórax e fixe o dorso da mão na

face do seu lado;



Posição Lateral de Segurança

Com a outra mão levante a perna do lado oposto acima do joelho dobrando-a,

deixando o pé em contacto com o chão;



Posição Lateral de Segurança

Enquanto uma mão apoia a cabeça a outra puxa a perna do lado oposto rolando

a vítima para o seu lado;

Estabilize a perna de forma a que a anca e o joelho formem ângulos retos;

Incline a cabeça para trás assegurando a permeabilidade da VA;

Ajuste a mão debaixo do queixo, para manter a extensão da cabeça;

Reavalie regularmente a respiração (na dúvida desfazer a PLS, permeabilizar a

VA e efetuar VOS até 10 segundos).
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Classificação das Emergências Médicas

Diante de uma situação que requeira atendimento de Primeiros Socorros, é

preciso, primeiro, definir a natureza da emergência médica, que pode ser

Clínica ou Traumática.

Emergência Clínica: é aquela

onde a falta ou diminuição da

energia advém do próprio corpo.

Exemplos: Angina, Infarto,

desmaio (síncope), asma, cólicas,

coma diabético.



Classificação das Emergências Médicas

Emergência Traumática: são os danos causados ao paciente por conta de

traumas, ou seja, fatores externos. Os traumas são lesões provocadas no

corpo exposto a energias que não são suportadas pela nossa fisiologia.

Exemplos: Vítimas de atropelamento, de acidentes automobilísticos,

desabamentos, quedas de altura.

A diferenciação é necessária porque entre as duas existem alguns aspectos

do atendimento que são diferentes. Por exemplo, em vítimas de trauma os

socorristas devem dar atenção especial à coluna vertebral (pelo risco de

haver lesão de coluna).



Emergências Clínicas Causadas pela Despressurização 

Anóxica;

Hipobárica;

Anêmica;

Estagnante;

Histotóxica.

Aerogastria;

Aerodontalgia;

Aerosinusite;

Aerotite.

Perturbações Articulares (Bends);

Perturbações Pulmonares (Chokes);

Perturbações Cutâneas (Itch);

Perturbações Neurológicas;

Perturbações Visuais

Hipóxia

Aeroembolismo

Aerodilatação



Conceito: Deficiência de oxigênio nos tecidos orgânicos instalada em

decorrência da queda da tensão parcial de O2, em razão direta com a

queda da pressão atmosférica. É o mais importante perigo fisiológico do

voo em grande altitude.

Tratamento: Oxigênio a 100%.

O tratamento para a Hipóxia será sempre o Oxigênio.

Hipóxia Hipobárica



Aerodilatação

Aerogastria/ Aerocolia: gases no estômago/ gases no intestino.

Tratamento: liberar os gases e massagens no abdômen.

Aerodontalgia: gases nas cavidades dentárias.

Prevenção: visitas regulares ao dentista.

Aerotite: gases no ouvido interno.

Tratamento: Manobra de Valsalva e descongestionantes nasais.

Aerosinusite: gases nos seios da face.

Tratamento: Manobra de Valsalva e descongestionantes nasais.



É o surgimento de bolhas de Nitrogênio no sangue e nos tecidos, ocasionada
pela diminuição da pressão atmosférica de forma abrupta.

Sintomas: dores nas articulações, como o cotovelo e ombro; coceira intensa,
chegando até a manifestações mais graves; falta de ar intensa, dores de
cabeça e alteração do comportamento.

Perturbações Articulares (Bends);

Perturbações Pulmonares (Chokes);

Perturbações Cutâneas (Itch);

Perturbações Neurológicas;

Perturbações Visuais

Tratamento: Recompressão dos gases (perda de altitude).

Aeroembolismo: a Doença da Descompressão
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As principais emergências cardiológicas, observadas a bordo de aeronaves,

são o infarto do miocárdio e a angina.

O Miocárdio é o músculo do coração, irrigado pelas artérias coronárias e suas

ramificações, que o alimentam com sangue oxigenado, fundamental ao seu

funcionamento.

O entupimento e consequente mal funcionamento das artérias coronárias

recebe a denominação Arteroesclerose, que causa a falta de irrigação do

miocárdio e a consequente morte de suas células, o Infarto do Miocárdio.

Quando o entupimento é significativo temos um Infarto Agudo do Miocárdio.

Principais Emergências Cardiológicas



Sinais e Sintomas: O principal sintoma do infarto é uma dor de caráter

opressivo, como se uma imensa força estivesse esmagando as estruturas

internas do peito, que pode irradiar-se para vários locais.

A dor perdura por um período superior a 30 minutos, reduzindo apenas com

o emprego de opiáceos e /ou drogas vasoativas.

Em alguns casos a dor pode ser mais branda ou na forma de uma queimação,

confundindo-se com problemas estomacais.

Principais Emergências Cardiológicas



São as seguintes as formas mais comuns da dor no Infarto do Miocárdio:

dor no centro do peito, atingindo uma grande área;

dor no centro do peito, irradiando para o pescoço e mandíbula;

dor no centro do peito, irradiando para os ombros e região interna dos

braços, Neste caso o lado esquerdo é mais afetado;

dor no pescoço, mandíbula e orelhas;

dor nas costas entre os omoplatas (escápulas).

Em adição à dor, surgem outros sinais: dificuldade respiratória pele fria e

úmida, náuseas, o vômito, fraqueza, mal estar geral, ansiedade e nervoso,

desmaio, palidez .

Principais Emergências Cardiológicas



Fatores que elevam o grau de risco:

hereditariedade (parentes próximos com problemas cardíacos);

sexo (incidência maior nos homens);

idade (1 entre 4 ataques ocorrem após os 65 anos);

fumo (fumantes correm duas vezes mais perigo);

hipertensão (pressão alta);

elevado nível de colesterol no sangue (gordura)

diabetes;

elevado grau de stress; e

falta de exercícios físicos regulares.

Principais Emergências Cardiológicas



Angina Pectoris: (dor no peito) é a dor ou desconforto que ocorre quando

uma ou mais artérias coronárias não fornecem oxigênio suficiente às

necessidades do coração (isquemia miocárdica), sem que necessariamente

haja morte das células.

A Angina ocorre com maior frequência durante os exercícios físicos ou em

situações de estresse, pois é justamente nestas situações que o coração

trabalha com maior intensidade.

Principais Emergências Cardiológicas



Diferenças entre Angina e o infarto do miocárdio:

Curta duração da dor (entre 3 a 8 minutos);

Ao cessar a atividade física, cessa a dor;

Alívio com medicação; e

Normalmente não apresenta outros sinais ou sintomas conjugados.

Principais Emergências Cardiológicas



Atendimento de Emergência:

Cessar qualquer movimentação da vítima;

Colocar a vítima numa posição em que se sinta confortável, normalmente

semi-reclinado ou sentado;

Afrouxe todas as roupas apertadas - acalme e encoraje a vitima;

Em crise de angina, indague se possui o medicamento adequado e coloque-o

sob sua língua;

Mantenha as vias respiratórias abertas;

Caso ocorra a parada cardíaca, inicie imediatamente a RCP; e

Transporte-a para o hospital sem parar a RCP.

Principais Emergências Cardiológicas
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O acidente vascular cerebral (AVC), o popular “derrame cerebral", é uma

doença de início súbito, caracterizada pela falta de irrigação sanguínea num

determinado território cerebral. Pode ser isquêmico ou hemorrágico.

O acidente vascular isquêmico consiste na oclusão de um vaso sanguíneo que

interrompe o fluxo de sangue a uma região específica do cérebro,

interferindo com as funções neurológicas dependentes daquela região

afetada, produzindo uma sintomatologia ou déficits característicos.

Acidente Vascular Cerebral – AVC 



No acidente vascular hemorrágico existe hemorragia (sangramento) local,

com outros fatores complicadores tais como aumento da pressão

intracraniana, edema (inchaço) cerebral, entre outros, levando a sinais nem

sempre focais.

Acidente Vascular Cerebral – AVC



Para reconhecer um AVC, atente para os seguintes sinais e sintomas:

Dor descrita como insuportável na cabeça;

Paralisia na face ou em metade da face;

Paralisia de membro superior e inferior de um mesmo lado do corpo;

Dificuldade de Fala (Afasia) e Linguagem;

Ansiedade;

Distúrbios Visuais; e

Convulsões.

Acidente Vascular Cerebral – AVC



Procedimentos:

Acalmar e repousar a vítima;

Afrouxar suas roupas;

Abrir vias aéreas;

Verificar respiração;

Checar sinais vitais;

Manter a cabeça e o tórax elevados a 30º;

Acidente Vascular Cerebral – AVC



Pesquisar se há:

Trauma craniano ou cervical;

Nível de consciência;

Atividade convulsiva;

Pupilas (simetria ou reatividade);

Movimentos dos quatro membros;

Transportá-la em decúbito lateral;

Nunca dar líquido à vítima; e

Transporte ao hospital no menor tempo possível.

Acidente Vascular Cerebral – AVC
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Conceito:

Convulsão é a contração descoordenada e

involuntária da musculatura, acompanhada,

na maioria das vezes, de perda da

consciência. Ocasionalmente, a vítima pode

sentir algo antes de a crise se instalar, como

se fosse um prenúncio dela, como dores de

cabeça, tonteiras, náuseas ou odores

estranhos.

Convulsões 



Sinais e Sintomas:

Perda da consciência e eliminação involuntária urina e fezes;

Salivação em excesso, exteriorizada pela boca;

Contração violenta dos músculos da mastigação provocando quebra de

dentes, secção da língua ou outros ferimentos;

Lábios azulados;

Olhos virados para cima;

Dependendo da causa da crise, a vítima tende a dormir após a convulsão ou

se agitar muito, podendo se mostrar muito agressiva.

Convulsões 



Causas da convulsão:

Epilepsia;

Febre elevada em crianças menores de 6 anos

Traumatismo craniano;

Mistura e/ou abuso de substâncias químicas;

Tumores cerebrais; e

Enfermidades infecciosas.

Convulsões 



O que fazer durante a crise:

Proteger a vítima de queda e do choque com objetos que possam feri-la;

Proteger, em especial, a cabeça da vítima, colocando um apoio para evitar

possível traumatismo craniano;

Não introduzir objetos na boca da vítima, para não machucá-la, evitando

também ferimentos ao próprio socorrista;

Não tentar conter os espasmos musculares; e

Afrouxar as roupas da vítima, mantendo-a na posição de recuperação

(decúbito lateral), se possível, facilitando a drenagem do excesso de saliva,

se houver.

Convulsões 



E após a crise:

Verificar a respiração;

Repouso;

Apoio e privacidade; e

Atendimento médico.

Convulsões 



Definição: é a perda súbita e temporária da consciência.

Apesar de frequentes, raramente se constituem em ameaça direta à vida.

Tipicamente, o passageiro perde a consciência e cai ao solo ao levantar-se

do seu assento.

Síncope Vaso-Vagal (SVV): é a combinação de hipotensão arterial e

diminuição da frequência cardíaca (bradicardia). É o mecanismo clássico

daquelas pessoas que desmaiam quando veem sangue.

Desmaios 



Sinais e sintomas precedentes:

O desmaio pode ser precedido de tontura, vertigem, escurecimento da visão

e palidez.

Enquanto a vítima estiver inconsciente, não fornecer medicamento,

alimento ou bebida, sob risco de bronco aspiração e consequente asfixia.

Atitudes como jogar água fria, fazê-la cheirar álcool ou amoníaco e ficar

sacudindo-a não ajudam, podendo complicar ainda mais a situação. A vítima

deve recobrar a consciência em até 3 minutos.

Desmaios 



Manter a vítima sentada por até 10 minutos, após recobrar a consciência.

Como dito no início deste capítulo, a maioria dos episódios de desmaio não

constitui emergência grave;

Se a vítima apresentar repetidas crises de desmaio, não recuperar a

consciência em até 3 minutos, perder a consciência sentada ou deitada ou

desmaiar sem razões aparentes, o atendimento médico deve ser procurado.

Desmaios 



Se o desmaio for inevitável, recomenda-se:

Afrouxar as roupas da vítima;

Elevar membros inferiores (caso tenha que abandonar a vítima);

Posicionar o indivíduo na posição de recuperação (decúbito lateral);

Manter o local arejado;

Monitorar a vítima, procurando manter as funções vitais.

Recobrada a consciência, pode ser dada água com açúcar (não é

obrigatório).

Desmaios 



LIPOTÍMIA (pré-desmaio)

Com muita frequência, antes de desmaiar uma pessoa pode sentir tontura,

escurecimento da visão e palidez;

Por vezes nem chega a desmaiar. Nestes casos, a vítima deve ser colocada

sentada com o corpo inclinado para frente e a cabeça mais baixa que o

tórax;

Nesta posição haverá um melhor fluxo sanguíneo cerebral fazendo com que

os sintomas melhorem. Procure sempre um médico para as orientações

definitivas.

Desmaios 
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Hiperglicemia: é o aumento da glicose no sangue. Considera-se que valores

acima de 126 mg em jejum são suspeitos de diabetes. Valores acima de 200

mg em qualquer ocasião confirmam o diagnóstico.

Hiperglicemia 

Sinais e Sintomas:

Muita sede, muita urina, muita fome com

emagrecimento, cansaço, pele seca, dor de

cabeça, podendo evoluir para náuseas,

vômitos, sonolência, dificuldades para respirar

e hálito de maçã.



é um termo médico que se refere a um estado patológico produzido por

uma quantidade de açúcar (glicose) no sangue abaixo do normal. O termo

literalmente quer dizer "baixo açúcar no sangue".

A hipoglicemia pode surtir uma variedade de sintomas, mas o problema

principal desta condição aparece porque ocorre fornecimento inadequado

de glicose como combustível ao cérebro, com prejuízo resultante em suas

funções (neuroglicopenia). Os desajustes nas funções cerebrais podem ir

desde um vago mal estar até ao coma e, mais raramente, morte.

Hipoglicemia 



Sinais e Sintomas:

Tremores, ansiedade, nervosismo;

Palpitações, taquicardia;

Sudorese, calor;

Palidez, frio, languidez;

Pupilas dilatadas;

Fome, borborigma ("ronco" na barriga);

Náusea, vômito, desconforto abdominal;

Mudança na personalidade, labilidade emocional;

Hipoglicemia 



Cansaço, fraqueza, apatia, letargia, sono, sonho diurno;

Confusão, amnésia, tontura, delírio;

Olhar fixo, visão embaçada, visão dupla;

Convulsão focal ou generalizada.

Na Hiperglicemia (glicose excede a insulina), o atendimento imediato é a

aplicação de insulina. Ingestão de líquidos como água ou chás pode ajudar;

Na Hipoglicemia (glicose menor que a insulina), o atendimento consiste em

fornecer um líquido doce, sucos de fruta, água com açúcar ou um

refrigerante não dietético.

Hipoglicemia  



A dor de ouvido (otalgia) pode ser causada por doenças no próprio ouvido

(causa otológica) ou por doenças e/ou distúrbios em outras estruturas

orgânicas próximas ou mais distantes do ouvido (causa não otológica).

As dores de ouvido de causa otológica são:

Otite externa aguda;

Otite média aguda; e

Tumores de ouvido.

Dor de Ouvido  



Otite externa aguda: é uma infecção na pele do canal do ouvido causada

por vários tipos de germes ou fungos. É caracterizada por uma severa e

profunda dor de ouvido.

A dor usualmente vem precedida ou acompanhada de coceira. Quando a

infecção se torna crônica, ocorrem episódios agudos recorrentes, coceira

irritante e descamações da pele do canal.

A otite externa aguda e crônica é um problema de ouvido tão comum entre

os nadadores que é chamada também de "otite dos nadadores".

Dor de Ouvido  



Otite Média aguda: é uma infecção no ouvido médio causada por bactérias

e, eventualmente, por vírus. É mais comum em crianças. A infecção se faz

pela migração do germe, presente na garganta ou no nariz, através da tuba

auditiva. Ocorre, na maioria das vezes, após gripe.

Os principais sintomas são dor e diminuição da audição. A dor costuma ser

severa. Outros sintomas podem estar presentes: febre, inquietude, perda

de apetite, secreção no ouvido (se houver perfuração timpânica); vômitos e

diarreia podem ocorrer nas crianças pequenas.

Dor de Ouvido  



Tumores do Ouvido: As dores do ouvido causadas por tumores são bem

menos frequentes do que as dores causadas por infecções. Em caso de

tumor, o paciente costuma sentir dor, diminuição da audição e com

frequência, secreção no ouvido.

Considerar a dor não otálgica, advinda da Aerotite.

Procedimentos corretivos:

Para as otites de origem otológicas, pouco poderá ser feito a bordo. Não se

deve voar nestas condições. Caso aconteça, mantenha o passageiro calmo,

procure médico e/ou enfermeiro a bordo e comunique ao comandante.

Dor de Ouvido  
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Alterações gastrointestinais podem advir de diversas causas e podem causar,

além de dores abdominais: diarreia, vômito, enjoo/náusea, cólica e azia.

Diarreia: consiste no aumento do número de evacuações (fezes não

necessariamente líquidas) ou a presença de fezes amolecidas ou até líquidas

nas evacuações. Normalmente não são graves e prolongam-se pelo máximo

de sete dias.

Classificação: Aguda – dura até 4 semanas;

Crônica – mais que 4 semanas.

Alterações Gastrointestinais  



Causas da Diarreia:

Infecções por vírus (principal forma), bactérias ou parasitas;

Beber água contaminada ou alimentos estragados;

Alergias;

Alguns medicamentos, incluindo antibióticos; e

Doença inflamatória intestinal.

Alterações Gastrointestinais  



Tratamento:

No caso dos bebes, deve-se diminuir a ingestão de leite.

Em crianças, são permitidos alimentos como:

Alimentos sólidos e secos como arroz, batatas, cereais (sem açúcar),

bolachas salgadas e torradas; Sopa de arroz e cenoura; Banana; Frango e

Peru; e Iogurte natural.

Deve-se evitar alimentos fritos e gordurosos.

Deve-se aumentar a ingestão de água, evitando a ingestão de bebidas muito

doces.

Alterações Gastrointestinais  



Vômito (Emese): é a expulsão ativa do conteúdo gástrico pela boca. O

vômito é ao mesmo tempo um sinal e um sintoma bastante desagradável

que pode assustar muito a pessoa atingida.

Pode ocorrer nas doenças do labirinto, nas intoxicações, nas obstruções

intestinais e como resposta do organismo a dores muito intensas.

Alterações Gastrointestinais  



Náusea ou Enjoo: é a sensação de desconforto no estômago com uma

vontade urgente de vomitar.

A náusea é uma defesa do organismo, já que é a preparação para o vômito e

a expulsão de substâncias que podem estar causando problemas ao

organismo.

Existe também a náusea de origem psicológica, como aquela que ocorre

quando vemos alguma coisa repugnante.

Deve-se diferenciar a náusea resultante da Aerocinetose.

Alterações Gastrointestinais  



Alterações Gastrointestinais 

Aerocinetose, o Mal do Ar: é uma resposta fisiológica do organismo aos

efeitos da atividade aérea, normalmente relacionada com a percepção dos

movimentos realizados durante o voo.

Ligada aos órgãos dos sentidos e do equilíbrio, a Aerocinetose pode

provocar cefaleia, enjoos, prostração, palidez, olheiras, contrações da

musculatura e vômitos.

A profilaxia deve ser baseada em diminuição das forças acelerativas (g),

melhoria da ventilação e da climatização e ação medicamentosa.



Alterações Gastrointestinais 

Cólica: dor na barriga, associada à diarreia, com ou sem vômitos, muitas

vezes, é causada por gastrenterites, sejam alimentares (intoxicações) ou

infecciosas (ver diarreia aguda).

Episódios de dor abdominal, não bem localizada, intensa, num período

seguinte e próximo às refeições, particularmente em idosos ou pessoas com

doença circulatória, podem ser causados por deficiente irrigação sanguínea

(isquemia) intestinal, necessitando de avaliação médica urgente.



Alterações Gastrointestinais 

Orientação a ser dada ao passageiro pelo comissário:

Manter o passageiro calmo;

Posicionar o passageiro na posição fetal, poderá aliviar a dor;

O uso de antiespasmódico poderá aliviar os sintomas (com autorização de

médico/enfermeiro a bordo).



Alterações Gastrointestinais 

Azia: é a queimação causada pela acidez do estômago. Trata-se de um

sintoma da doença do refluxo gastroesofágico, que se manifesta no

esôfago, quando o alimento volta do estômago para esse, caracterizando o

refluxo.

A azia pode ser sentida logo acima da "boca do estômago" ou começar nesse

ponto e se estender até a garganta, espalhando a sensação de queimação

atrás do esterno (osso que fica no meio do peito).

Em alguns casos extremos, a dor causada pela azia é tão forte que pode ser

similar à angina e confundida com infarto.



Alterações Gastrointestinais 

Orientação: Refeições leves, comer sem pressa e boa mastigação dos

alimentos;

Evite beber durante as refeições. Bolo alimentar mais consistente tem

menor probabilidade de causar refluxo;

Não use cintos ou roupas apertadas na região do abdome;

Evite chás, café, bebidas alcoólicas, chocolate e comidas gordurosas; -

Não fume; e

Aumente a salivação com gomas de mascar ou balas duras. A saliva pode

aliviar a dor.



Alterações Gastrointestinais 

Sinais e Sintomas em geral: A maior parte das alterações gastrointestinais

não sugere problemas graves, sendo causados normalmente pelo

deslocamento da aeronave no espaço, provocando os seguintes sintomas:

Palidez;

Suores frios;

Salivação;

Náuseas;

Vômitos; e

Dores de cabeça.



Alterações Gastrointestinais 

Procedimentos dos Comissários:

Tranquilizar a vítima, oferecendo algo para distraí-la, como uma revista;

Manter a cabeça da vítima apoiada numa mesma posição;

Recomendar o passageiro que feche os olhos, ou ainda, que fixe o olhar, um

ponto dentro da aeronave;

Afrouxar as roupas do passageiro e ventilar o ambiente ao máximo; e

Evitar alimentos enquanto os sintomas persistirem.
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Alergia é uma reação que ocorre em indivíduos sensíveis a determinados

medicamentos, alimentos ou picadas de insetos. Dentre os vários quadros

alérgicos, os do sistema respiratório são os que merecem destaque no

ambiente de voo.

Doenças Alérgicas  



Alergias do sistema respiratório

A rinite alérgica, a bronquite alérgica e asma estão entre as principais

alergias respiratórias. Seus sinais e sintomas variam desde coceira no nariz,

nariz escorrendo e espirros até tosse, chiado no peito e dificuldade em

respirar;

Estão associados à infecção (no caso da bronquite e da asma), além de

poeira doméstica, cheiros fortes, determinados produtos de limpeza,

fumaça de cigarro, mudança de temperatura e até alguns medicamentos,

como aspirina.

Doenças Alérgicas  



Asma: é a inflamação crônica das vias aéreas, o que determina o seu

estreitamento, causando dificuldade respiratória.

As pessoas asmáticas reagem ao contato com qualquer "gatilho" (estímulo):

Alterações climáticas, contato com a poeira doméstica, mofo, pólen,

cheiros fortes, pelos de animais, gripes ou resfriados, fumaça e ingestão de

alguns alimentos ou medicamentos.

Sintomas: Cansaço, Chiado e Tosse constante, que interferem no sono e na

vida profissional, limitando as atividades.

Doenças Alérgicas  



Procedimentos dos Comissários: A bordo os problemas alérgicos podem ser

agravados em decorrência da baixa umidade do ar, de forma que hidratação

e utilização de oxigênio, na maioria dos casos, podem resolver ou, pelo

menos, reduzir o desconforto;

Entretanto, a tripulação deve saber que alguns casos mais graves, como o

choque anafilático, devem ser tratados com urgência;

Normalmente o passageiro asmático sabe como se tratar. Possui em seu

poder drogas broncodilatadoras de uso regular. Basta auxiliar no uso.

Doenças Alérgicas  



Choque anafilático ou anafilaxia: é uma reação alérgica bastante severa

que afeta todo o corpo, podendo levar à morte.

Sinai e sintomas: prurido por todo corpo, tumefação na face, na língua,

tontura, náuseas, vômito, dor abdominal, diarreia, dores no tórax, falta de

ar e uma sensação que algo está parado na garganta, edema de glote.

Procedimentos: uso de um anti-histamínico ou, na impossibilidade deste,

pode-se criar uma via aérea alternativa (traqueostomia), que são

procedimentos médicos invasivos. Resta ao comissário identificar a situação

e manter as funções vitais, até a intervenção de um médico.

Doenças Alérgicas  
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Insolação e intermação: são distúrbios ligados ao aumento da temperatura

corporal devido à exposição ao calor excessivo.

Insolação – raios solares direto sobre o indivíduo;

Intermação – ação indireta do calor sobre o organismo humano.

Sintomas: Aumento da temperatura corporal, pele avermelhada, dor de

cabeça intensa, sede intensa, tonturas, desmaios e sudorese.

Queimaduras de primeiro e segundo graus em decorrência da exposição

direta aos raios solares (Insolação).

Alterações Orgânicas Relacionadas à Temperatura Corporal 



Procedimentos:

Remover a vítima para local fresco e arejado;

Afrouxar ou retirar as vestes da vítima, quando necessário;

Resfriar a vítima com compressas frias ou banho;

Oferecer líquidos, se estiver consciente.

Alterações Orgânicas Relacionadas à Temperatura Corporal 



Hipotermia

é a condição de diminuição da temperatura interna do corpo,

em torno de 37 Graus Celsius, causada por uma exposição

excessiva ao ambiente frio.

A hipotermia dependerá:

da temperatura da água;

do tempo de exposição na água;

da constituição física do indivíduo; e

dos procedimentos adotados enquanto permanecer na água.



Hipotermia

Fases da Hipotermia: são três fases, de acordo com o grau de

severidade:

Hipotermia Leve ou Excitação;

Hipotermia Moderada ou Adinâmica; e

Hipotermia Grave ou Torpor.



Hipotermia

Hipotermia Leve ou Fase de Excitação: ocorre quando a

temperatura do corpo fica entre 35°C e 33°C.

Sintomas: Cansaço, tremores, irritação, calafrios,

vasoconstrição (diminuição da espessura) dos vasos sanguíneos,

pele fria, extremidades cianóticas (arroxeadas).

Diminuição da atividade motora, gerando letargia e prostração.

Podem ainda ocorrer espasmos musculares, confusão mental ou

amnésia. O perigo é ser confundida com exaustão ou fadiga e

não serem tomados os cuidados necessários.



Hipotermia

Hipotermia Moderada ou Fase Adinâmica: ocorre quando a

temperatura cai entre 33°C e 30°C.

Sintomas: Intensificam-se os tremores e surgem falhas na

coordenação motora; Irritabilidade, agressividade, depressão,

o indivíduo pode variar da euforia à perda da autocrítica.

Nesta fase, na medida em que o corpo perde calor, a

frequência cardíaca fica mais lenta ou irregular e a vítima

começa a ficar prostrada e sonolenta, quase inconsciente.



Hipotermia

Hipotermia Grave ou Fase de Torpor: ocorre quando a temperatura

corporal cai abaixo de 30°C, podendo chegar aos 26°C.

Sintomas: O organismo cessa os movimentos para poupar energia e

calor, param os temores e calafrios, a musculatura não responde

mais e o indivíduo fica imóvel; As pupilas tendem a dilatar e a

frequência cardíaca e respiratória são quase imperceptíveis. O

sobrevivente pode ficar inconsciente e agravando o quadro, entrar

em coma. É importante tentar aquece-lo e fazer manobras de RCP

para reverter o quadro.



Medidas de Prevenção à Hipotermia

Se possível, manter-se seco;

Usar indumentária adequada para a temperatura ambiente

(nem tão pesada que possa deixá-lo transpirando, nem tão

leve que o deixe sentindo frio);

Proteger a cabeça, pescoço e nuca, pois são nestas regiões

onde ocorrem as maiores perdas de calor;

No bote, utilizar proteção contra pingos da água do mar e

raios solares, manter o corpo totalmente recoberto;



Medidas de Prevenção à Hipotermia

Utilizar óculos, batom protetor, chapéu e manter o toldo do

bote sempre armado;

Proteger-se do vento, evitar o congelamento das partes do

corpo expostas (feche o toldo da escorregadeira-barco);

Não consumir bebidas alcoólicas;

Evitar café e chá, por serem diuréticos;

Se possível, alimentar-se bem e tomar bebidas doces e

mornas;

Evitar exercitar-se desnecessariamente;



Medidas de Prevenção à Hipotermia

Respirar apenas pelo nariz, isto vai aquecer um pouco o ar

antes que ele alcance os pulmões e diminuir a queda da

temperatura interna do corpo;

Tomar comprimidos contra enjoo (o enjoo deixa a pessoa mais

propensa à hipotermia); e

Adotar uma postura corporal adequada.



Hipertermia (Febre)

Hipertermia (Febre) significa o

aumento de temperatura do corpo.

Este aumento pode ser causado tanto

por elementos externos, como

exposição ao Sol, exposição por longo

tempo em fornos ou locais de grande

temperatura, como também, podem

ser causados reação do organismo,

frente a alguma doença ou proteção.



Hipertermia (Febre)
A temperatura humana

Média: 36,5°;

Entre 37,5ºC e 40ºC: não há riscos graves;

Acima dos 41ºC: pode provocar convulsões;

Se exceder 43ºC, pode levar o indivídua à morte, devida a

destruição parcial da estrutura das proteínas no organismo.

O Mecanismo Termorregulador corporal entra em falência e surgem

sinais como irritabilidade, confusão mental, falta de autocrítica,

incoordenação motora, delírio, coma e às vezes, morte.



Hipertermia (Febre)
Prevenção e tratamento: evitar a exposição ao calor, adequada

hidratação, se possível molhar o corpo, roupas adequadas e

manter - se atento aos sintomas.

De qualquer forma, o paciente que pareça estar em

hipertermia deve rapidamente ser retirado do ambiente

quente, receber compressas frias, se possível líquidos frios

lentamente por boca e imediatos cuidados médicos. Em última

na análise, quando o paciente estiver muito “quente”, ele

deve ser “esfriado”.
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A Gestante e o Voo

Recomenda-se que a empresas aéreas permitam o acesso da

gestante ao voo até a 36ª semana (8 meses).

A partir desse período de gestação, faz-se necessária a

apresentação de atestado médico.

A empresa pode exigir um atestado médico, emitido até 72h

antes do embarque, atestando que a gestante está em

condições de realizar a viagem e que não se encontra em

trabalho de parto.



Acomodação da Gestante a Bordo

O cinto deverá ser colocado numa posição baixa (conhecida

como baixo ventre) durante todo o voo.

O objetivo desse procedimento é distribuir as forças sob os

ossos pélvicos (ossos da bacia), e não sob o abdômen mole e

desprotegido.

O feto se encontra bem protegido e o fator crítico nessas

circunstâncias é a sobrevivência da mãe.



Conceitos Importantes

Gestante: mulher grávida;

Parturiente: mulher em trabalho de parto;

Puérpera: mulher que deu à luz e que se encontra dentro de

um período de aproximadamente 45 dias, chamado resguardo;

Embrião: é o concepto até o 2º mês de vida intrauterina;

Feto: é o concepto a partir do 2º mês de vida intrauterina;

Recém-Nascido (RN): é o concepto logo após o seu

nascimento até o 28º dia de vida;



Conceitos Importantes

Parto: é a expulsão do ovo (feto e anexos) a partir da 22ª

semana de gestação;

Aborto: é a expulsão do feto (e anexos) com menos de 22

semanas de gestação;

Secundamento ou dequitação: é a expulsão da placenta.



Conceitos Importantes

Cordão Umbilical: é um cordão que, partindo da placenta, vai

se inserir no ventre do feto. Estrutura constituída por vasos

sanguíneos, através da qual o feto se une à placenta , seu

comprimento é variável, em média pode medir 55cm.



Sinais de Início de Parto
Nos últimos dois meses as contrações vão se tornando mais

intensas e frequentes. Às vezes, até provocam uma cólica leve.

Contrações uterinas – a barriga fica toda endurecida, entre 45

segundos e 1 minuto. Essa sensação se repete a cada 5

minutos, tornando-se cada vez mais frequente.

À medida que se aproxima o momento do parto, o colo uterino

se dilata. O muco que ocupa o canal do colo costuma escorrer.

Esse muco é gelatinoso, parecido com clara de ovo crua, e

pode conter ainda algumas estrias de sangue.



Sinais de Início de Parto

Pode acontecer também a ruptura da bolsa-d’água. A gestante

perde uma quantidade de líquido claro, de odor adocicado. O

equivalente a 2 copos d’água a cada contração.

Em geral, a bolsa não se rompe no início do trabalho de parto,

e sim quando a dilatação já está mais avançada.



Sinais de Início de Parto

À medida que se aproxima o momento do nascimento, ocorrem

os puxos. Puxo é uma vontade enorme e incontrolável de

empurrar o bebê para nascer.

Os puxos acontecem quando o bebê já desceu tanto no canal

de parto que “esbarra” em alguns nervos que deflagram a

necessidade de fazer a prensa abdominal.

A sensação para a parturiente é de que ela vai defecar. E às

vezes, ela evacua realmente.



Fases do Parto

1ª fase: Dilatação – o útero se contrai, dilatando o colo uterino

para dar início a passagem do bebê;

2ª fase: Expulsão – o bebê agora será expulso da vida

intrauterina e terá que respirar por conta própria;

3ª fase: Dequitação – a placenta que manteve o bebê vivo

durante a gestação, não tem mais função, será expulsa

naturalmente pelo corpo da mãe. Este período leva em média

30 minutos. Não tente puxar a placenta!
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Procedimentos Realizados pelos Comissários

Primeira Providência: Caso haja iminência de um parto a

bordo, o comissário deverá comunicar ao chefe de equipe ou

ao comandante e procurar um médico a bordo;

Quanto ao local: A acomodação da parturiente deverá ocorrer,

preferencialmente, em lugar mais reservado para garantir sua

privacidade. Pode-se improvisar uma cortina com mantas.

Compressas e bandagens devem ser providenciadas.



Procedimentos Realizados pelos Comissários

O local escolhido deve ser coberto com uma manta.

As nádegas da parturiente poderão repousar em um assento de

poltrona, e as pernas poderão ser colocadas no ângulo formado

pelo encosto com os braços das poltronas, ou ainda, poderão

estar no piso, afastadas e com os joelhos flexionados.

A parturiente poderá escolher outra posição que julgar ser

mais confortável para ela, alternando inclusive entre as

posições deitada ou sentada.



Procedimentos Realizados pelos Comissários

Para assistência ao parto, suas mãos devem estar lavadas,

calçadas com luvas (presentes no conjunto de primeiros

socorros). Não esquecer de retirar anéis, relógios ou pulseiras;

É importante conservar limpo tudo o que cerca a mãe;

Estando a parturiente posicionada para o trabalho de parto, o

períneo e as coxas devem ser limpos, com água e sabão, até os

pelos pubianos;



Procedimentos Realizados pelos Comissários

A parturiente deve ser orientada a fazer força para baixo

durante as contrações e a descansar nos intervalos. O feto

deverá sair naturalmente, e o comissário deverá estar

posicionado para amparar o bebê e evitar a ruptura do

períneo.

Caso haja ruptura do períneo, deverá ser realizada hemostasia,

colocando panos limpos no local que sangra, e a parturiente

deve permanecer com as pernas bem unidas, para que as coxas

exerçam compressão na área, estancando possível hemorragia.



Procedimentos Realizados pelos Comissários

Em relação ao bebê: Imediatamente após o nascimento, o

comissário deverá limpar as vias aéreas do bebê com uma

compressa, mantendo-o um pouco mais baixo que a mãe, para

que possam escorrer possíveis secreções. Segure-o com

cuidado, pois ele estará escorregadio.



Procedimentos Realizados pelos Comissários

Após o bebê chorar, e o cordão umbilical não apresentar pulso,

amarre o cordão umbilical com uma compressa estéril na

metade de sua extensão; cortar o cordão umbilical não é

prioridade, e deve-se evitar cortá-lo para minimizar riscos de

infecção.



Procedimentos Realizados pelos Comissários

Caso seja orientado cortar o cordão umbilical, o mesmo deve

ser feito da seguinte maneira:

Fazer a ligadura do cordão umbilical com dois nós de um

barbante limpo e cortá-lo entra os nós; isto, a mais ou menos 4

dedos transversos do ventre do RN.



Procedimentos Realizados pelos Comissários

Não lave o bebê;

A película de cor esbranquiçada que cobre o corpo do recém-

nascido irá protegê-lo;

Aqueça-o;



Procedimentos Realizados pelos Comissários

Estimule a criança a chorar, caso isso não ocorra naturalmente.

Faça uma leve fricção na sola dos pés;

Se ela não chorar, aplique sucção na boca e no nariz do bebê;

Sugue 2 vezes para libertar as vias aéreas, e depois insufle,

observando movimento respiratório;

Verifique se o bebê possui sinais de circulação (respiração,

movimento e tosse). Se não possuir, inicie RCP.



Procedimentos Realizados pelos Comissários

Sobre a saída da placenta: após a saída do bebê, virá a

expulsão da placenta;

A saída da placenta deverá ocorrer, espontaneamente, cerca

de 15 a 20 minutos após o parto. Massagem abdominal poderá

auxiliar na contração abdominal, que fará a placenta sair;

Nunca se deve tracionar a placenta pelo cordão umbilical.



Procedimentos Realizados pelos Comissários

Após a saída parcial da placenta, deve-se pegá-la com ambas

as mãos, girando-a sempre para um mesmo sentido, até a saída

total;

A placenta poderá ser envolvida em panos

limpos e ligeiramente úmidos e deverá ser

encaminhada com a parturiente para o

hospital, para que o médico possa avaliar se

ela saiu por completo.



Parto de Emergência a Bordo
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Emergências Médicas

As Emergências Médicas podem ser classificadas em:

Urgência - Situação onde não há risco à vida; e

Emergência - Situação onde há risco á vida.

O Atendimento à uma Urgência Médica pode ser classificado em:

Socorro Básico - são os procedimentos não invasivos.

Socorro Avançado - são os procedimentos invasivos.



Emergências Traumáticas

Emergência Traumática: são os danos causados ao paciente por

conta de traumas, ou seja, fatores externos.

Pode-se definir trauma como toda lesão que ocorre em um tecido

ou órgão, provocada por ação de uma violência direta ou indireta.

Em função da preservação ou não da integridade da pele, os

traumas podem ser classificados em abertos ou fechados.



Emergências Traumáticas

Independentemente da classificação, do local atingido ou do

agente causador, a maioria dos traumas tem uma característica em

comum: sangramento.

Dependendo da gravidade do sangramento, a perda contínua de

sangue pode fazer a vítima chegar até a morte, fato que torna a

contenção do sangue (hemostasia) prioridade máxima.



Traumas Abertos

Será denominado aberto, o trauma associado à ferida na pele.

Tipos de Trauma Aberto:

Laceração: é um corte de bordas irregulares, podendo haver perda

de pele ou de outros tecidos. Geralmente são causadas por objetos

que, apesar de afiados têm bordas irregulares, tais como hélices de

máquinas engrenagens entre outros;

Perfuração: ocorre quando um objeto pontudo transpassa a pele ou

outras estruturas;



Traumas Abertos

Incisão: é um corte de bordas lisas, normalmente causado por um

objeto afiado (vidro, taças, canivetes, etc.); e

Abrasão: inclui desde simples arranhões até esfoladuras de qualquer

extensão.

São geralmente causadas pelo atrito da pele com uma superfície

áspera. Mais conhecida como escoriação.

Tratamento: Lavar, Secar e Cobrir.



Traumas Abertos

INCISÃO LACERAÇÃO ABRASÃO

PERFURAÇÃO PERFURAÇÃO



Traumas Abertos

Ao tratar um Trauma Aberto, o socorrista deve:

Lavar as mãos;

Limpar a superfície da ferida, removendo o material estranho que

nela possa estar aderido;

Controlar o sangramento;

Cobrir a ferida para evitar contaminação, preferencialmente com

panos, lenço ou roupa limpa.



Traumas Abertos

Tratando-se de ferimento perfurante que contenha um objeto

transfixado, como madeira, faca, vidro, metal ou plástico, deve-se

admitir que possa haver um dano interno extenso, com

sangramento.

Assim sendo, a conduta deve ser a de imobilizar o objeto, sem

removê-lo, para não causar mais danos, controlando o sangramento

que houver.



Traumas Abertos

Em caso de amputação, ou seja, quando há separação de um

membro ou parte dele do resto do corpo, o principal cuidado é fazer

o controle do sangramento.

O segmento amputado deve ser transportado junto com a vítima

para o hospital, colocado em saco plástico bem fechado, envolvido

por gelo ou água gelada, que não devem estar em contato direto

com o membro, evitando congelar suas bordas e diminuir a chance

de reimplantação do mesmo.
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Traumas nos Olhos

A presença de corpo estranho na conjuntiva, de vários tamanhos e

tipos, se constitui na principal ocorrência com os olhos, o que causa

desconforto e lacrimejamento;

As próprias lágrimas podem ser suficientes para eliminar o corpo

estranho, mas, se isso não resolver a situação, pode-se lavar a

região delicadamente;



Traumas nos Olhos

Caso nenhuma irrigação seja suficiente, entre os procedimentos de

socorro estão:

Não permitir que a vítima esfregue ou aperte o olho;

Não tentar retirar lentes de contato;

Cobrir ambos os olhos com pano limpo, fazendo um curativo frouxo,

até a chegada de socorro especializado.

No caso de acidentes com substâncias químicas, lavar bem com água

corrente, cobrindo em seguida com curativo oclusivo frouxo até a

chegada ao hospital.



Traumas nos Olhos

Tratamento: Fazer curativo oclusivo e não compressivo nos dois

olhos.



Traumas no Nariz

Nas lesões sangrantes (epistaxe), deve-se pinçar as narinas na sua

porção cartilaginosa (asas nasais) durante 5 minutos;

Se o sangramento persistir, exerça novamente pressão e encaminhe

a vítima para tratamento especializado assim que possível;

O melhor tratamento é sentar, inclinar o corpo para frente e manter

sua cabeça acima do coração, o que reduz o sangramento. Inclinar-

se para frente também ajuda a drenar o sangue do nariz e o mantém

longe do esôfago. Não inclinar a cabeça para trás!



Traumas na Boca

Uma simples observação na cavidade oral é suficiente para detectar

possíveis lesões. É importante checar a integridade da mucosa, bem

como a boa oclusão dentária;

A maioria dos sangramentos orais tende a coagular

espontaneamente, não requerendo cuidados especiais. O maior

cuidado deve ser a limpeza oral, desobstruindo as vias aéreas

superiores, para evitar possíveis asfixias em vítimas que se

encontrem inconscientes.



Traumas Odontológico

O que fazer se um dente cair após um acidente?

Pegar o dente pela coroa, não toque na raiz;

Lavar o dente, sem utilizar sabão e sem esfregar, não o secar;

Se possível lavar o dente com leite ou soro fisiológico;

Colocar o dente de volta ao alvéolo (seu lugar de origem), não fazer

pressão excessiva;

Caso você não consiga colocar de volta, acondicionar o dente numa

das seguintes soluções: leite, soro fisiológico ou água potável; e

Se o dente for recolocado em até 30 min, poderá ser recuperado.



Trauma Cranioencefálico

Trata-se de lesões que podem ocorrer no couro cabeludo, crânio ou

encéfalo, isoladamente ou em qualquer combinação.

Toda vítima suspeita desse tipo de lesão deve ser vigiada para

observação da existência dos seguintes sinais e sintomas:

Dor de cabeça;

Náuseas e vômitos;

Hemorragia no nariz, boca e/ou ouvido;

Convulsão;



Trauma Cranioencefálico

Confusão mental;

Alterações no estado de consciência;

Paralisia de braços e pernas;

Alterações no tamanho das pupilas;

Cortes profundos ou rompimento do couro cabeludo ou da testa;

Deformidade no crânio; e

Visão embaralhada.



Trauma Cranioencefálico

Tratamento:

Observar os cuidados com a coluna cervical, imobilizando o pescoço

da vítima com protetores laterais de cabeça (como travesseiros,

almofadas etc.);

Efetuar a elevação da mandíbula para desobstruir vias aéreas,

mantendo o alinhamento da coluna cervical;

Afrouxar as vestes da vítima;

Se a vítima estiver consciente, tentar mantê-la acordada,

conversando com ela;



Trauma Cranioencefálico

Não obstruir a saída de sangue ou qualquer outra secreção que

escorra pelo nariz ou pelos ouvidos;

Manter a vítima aquecida, em repouso e sob observação

constantemente; e

Se houver necessidade de remover a vítima, fazê-lo em superfície

plana e rígida.



Aula #20

Traumas Específicos II

Primeiros Socorros na 

Aviação Civil

www.braga.academy 



Trauma Raquimedular

As lesões de coluna são consideradas potencialmente graves e de

alta morbidade, pois qualquer movimento descuidado ou inadequado

pode seccionar a medula espinhal e levar a vítima à paralisia;

Deve-se assumir que a vítima é suspeita de lesão de coluna sempre

que houver queda, atropelamento, colisão, acidente de mergulho,

acidentes por projétil de arma de fogo que tenham atingido

pescoço, tórax e/ou abdômen e vítima inconsciente sem história

conhecida.



Trauma Raquimedular

Sinais e sintomas indicadores de lesão na coluna:

Dor local intensa;

Deformidade;

Perda da sensibilidade e/ou mobilidade nos membros;

Alteração da função respiratória;

Perda do controle urinário e intestinal;

Parestesia (formigamento);

Sonolência; e

Alterações no nível de consciência.



Trauma Raquimedular

Os primeiros socorros para as vítimas de traumatismo raquimedular

consistem em:

Acalmar a vítima, se ela estiver consciente;

Imobilizar a vítima em decúbito dorsal sobre superfície plana e

rígida, mantendo-a em repouso absoluto, utilizando protetores

laterais de cabeça (como travesseiros, almofadas etc.); e

Efetuar a elevação da mandíbula para desobstruir vias aéreas,

mantendo o alinhamento da coluna cervical.



Trauma Raquimedular

A imobilização da vítima deve ser realizada na mesma posição em

que ela foi encontrada. Jamais se deve alinhar sua coluna, para não

causar maiores complicações.

Por se caracterizar em uma

situação de ameaça direta à

vida, o transporte ao hospital

deve ser realizado da forma

adequada quanto antes.



Trauma de Tórax

Os ferimentos no tórax podem ser graves, especialmente porque

podem comprometer a respiração.

Pneumotórax - é o acúmulo anormal de ar entre o pulmão e uma

membrana (pleura) que reveste internamente a parede do tórax;

O ar, ao entrar entre o pulmão e a parede torácica, pode comprimir

o pulmão e causar dificuldade para respirar e pode fazer com que o

coração se desloque, levando a alterações nos batimentos do

coração e, até, à morte.



Pneumotórax



Trauma de Tórax

Sinais e Sintomas:

Dor torácica – referida em 90% dos casos;

Tosse – ocorre em 10% dos pacientes;

Encurtamento da respiração (falta de ar) – ocorre em 80% dos

indivíduos;

Agitação;

Cansaço fácil;

Aceleração dos batimentos cardíacos; e

Cianose devido à falta de ar.



Trauma de Tórax

Tratamento: remover o ar do espaço pleural e prevenir sua

recorrência.

Manter as vias aéreas desobstruídas;

Tratar os ferimentos encontrados na região;

O curativo deve ser colocado no momento em que a vítima expirar.

Se o ferimento atingir a cavidade pleural, de forma que a mesma

fique em contato com o meio externo, permitindo a saída de ar pela

lesão, deve-se realizar um curativo feito com material

impermeável.



Trauma de Abdômen

Os traumas abdominais podem ser fatais, dada a grande quantidade

de órgãos existentes na cavidade abdominal.

Sem mencionar que alguns desses órgãos, como o fígado e o baço,

são por excelência grandes acumuladores de sangue do corpo

humano e, quando atingidos, podem provocar violentas hemorragias

internas.

Em consequência, o primeiro socorro adequado às vítimas dessa

lesão será idêntico ao das hemorragias internas.



Trauma de Abdômen

Deve-se considerar ainda que uma lesão abdominal possa provocar a

chamada evisceração, ou seja, saídas das alças intestinais para o

exterior.

Nesse caso, é fundamental que as vísceras não sejam reintroduzidas,

nem lavadas, mas sim cobertas com um pano limpo e mantidas

permanentemente umedecidas, com água, conduta que impedirá sua

ruptura.
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Trauma Fechados

Traumas Fechados são aqueles que não permitem comunicação entre

os meios interno e externo.

Como Traumas Fechados encontraremos: contusões, entorses,

luxações e fraturas.



Contusões
São lesões superficiais, sem laceração,

produzidas por impacto.

“Marca arroxeada visível sob a superfície

da pele, causada pelo extravasamento de

sangue de pequenos vasos sanguíneos”.

A maioria das contusões é resultado de

uma pancada ou uma forte pressão. O

tecido permanece íntegro, porém com

presença de edema.



Contusões

Tratamento: repouso, gelo (frio), bandagem compressiva e

analgésico no local;

Elevar o membro afetado também pode diminuir o inchaço, uma

vez que haverá diminuição do fluxo sanguíneo por ação da

gravidade;

Deve-se ter especial cuidado com as bandagens. Verifique as

pontas dos membros afetados, caso estejam cianóticas, afrouxar

as bandagens.



Entorse

É um tipo de lesão que, devido a um movimento anormal, há o

comprometimento das partes ósseas que se articulam, sem, no

entanto, acarretar perda de relação entre as mesmas;

Popularmente, entorse é conhecida por torção.

Tratamento: repouso, gelo (frio) por

no máximo 20 min nas 48h iniciais,

bandagem compressiva e analgésico

no local;



Luxação

É a perda total da relação da superfície óssea com uma

articulação. Considerada ocorrência grave, visto que há grandes

chances de que o afastamento das superfícies articulares tenha

provocado compressões ou rompimento de nervos e vasos.

Tratamento: jamais tentar recolocar a articulação em seu local original,

pois o socorrista poderá, nesse procedimento, romper vasos sanguíneos

e nervos da vítima; e

Aplicar gelo e imobilizar a articulação com tala rígida.



Luxação



Fraturas

Uma fratura pode ser conceituada como uma solução de

continuidade em nível de ossos, provocada principalmente por um

trauma. Ou simplesmente um osso quebrado, ou ainda como

qualquer quebra de continuidade de um osso.

As fraturas são causadas por origem traumática, em geral por

acidentes de grande impacto, ou ainda de forma patológica, ou

mesmo cirúrgica.



Fraturas

As fraturas são classificadas em:

Abertas (Expostas) – Quando há

ferimentos abertos próximos à lesão. O

comissário deve atender ao ferimento

aberto primeiro, para depois, se for o

caso, imobilizar o local.

Fechadas – Quando não há ferimentos

perceptíveis, necessitando somente de

imobilização, permanecendo pele ilesa.



Fraturas

Completa - quando ocorre a

descontinuidade total na superfície

óssea.

Incompleta - quando não há

descontinuidade no tecido ósseo.

São também denominadas fissuras

ou 'fraturas em galho verde‟.



Fraturas

Simples - quando há apenas um traço de fratura no osso.

Dupla - Quando há dois traços de fratura no mesmo osso.

Cominutiva ou Múltipla - quando existem vários traços de fratura

no mesmo osso. São as mais graves, pois geralmente, há a

formação de vários fragmentas ósseos, que podem lesar vasos e

nervos vizinhos. São resultantes de traumatismos violentos.



Fraturas

ABERTA OU EXPOSTA FECHADA

SIMPLES MULTIPLA OBLÍQUA



Sinais de Fraturas

Dor, a qual aumenta com o movimento;

Incapacidade de movimentar o local ou mesmo uma diminuição

dessa capacidade;

Edemas, entendidos aqui como inchaço;

Assimetrias, desvios, deformidades, depressões e elevações;

Crepitações (barulhos e rangidos);

Flacidez;

Ferimentos como se fossem sinais de contusões (hematomas); e

Ferimentos abertos que denotam suspeita de fraturas abertas.



Tratamento de Fraturas

Imobilizar, com talas rígidas, de modo a abranger uma articulação

abaixo do local lesionado e uma articulação acima do local

lesionado, evitando assim a movimentação e consequente dor.

Jamais se deve tentar “colocar o osso no local” ou reduzir a

fratura. Esse procedimento oferece risco à vítima, uma vez que

pode lesionar músculos, vasos sanguíneos e nervos.

Nos casos de fratura no antebraço o procedimento é colocar uma

tala com fixação acima e abaixo da lesão e uso de tipoia;



Tratamento de Fraturas
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Hemorragias

Quando existe perda de sangue devido ao rompimento de vasos,

sejam artérias, veias ou capilares.

Basicamente, a visualização ou não do sangue é uma das

características que servem para classificar as hemorragias.

Desse modo, as hemorragias podem ser classificadas como:

Hemorragia Externa; e

Hemorragia Interna.



Hemorragias

Hemorragia externa: facilmente identificada porque o sangue pode

ser visualizado, por ruptura da pele e outros tecidos.

Pode ser classificada ainda como:

Arterial: sangue jorra em jatos, acompanhando o ritmo da

pulsação, com coloração vermelha viva;

Venosas: sangue flui continuamente, sendo de coloração escura;

Capilar: quando o sangramento é oriundo de lesão em vasos de

pequeno calibre; geralmente tendem à coagulação espontânea.



Hemorragias

Hemorragia interna: geralmente não são visíveis, ocorre por

ruptura de órgãos internos.

Hemorragia Interna Invisível: o sangue não se exterioriza, ficando

coletado no espaço intersticial;

Hemorragia Interna Visível: o sangue se exterioriza, mas é

proveniente de um órgão interno.



Hemorragias

Os sinais e sintomas associados a hemorragias são:

saída de sangue pela boca, vagina, anus, ouvido, pulso rápido;

pele úmida e fria;

vômito e náusea;

cianose; e

abdômen dolorido e inchado.



Classificação Nomenclatura Características

Quanto ao 
Volume 

petéquias 
Pequenas manchas hemorrágicas, 
geralmente de origem capilar 

equimoses 
Áreas mais extensas de hemorragia, 
originando acúmulos sanguíneos no 
interstício 

hematoma 
Acúmulo de sangue formando uma massa 
em cavidade neoformada 

púrpura Associação de petéquias e equimoses 

apoplexia 
Grande quantidade de sangue 
extravasado em um órgão; geralmente 
aplicado às hemorragias no SNC. 

Hemorragias



Classificação Nomenclatura Características

Quanto à 
localização 

epistaxe Sangramento do nariz 
hemoptise Hemorragia no pulmão ou no trato 

respiratório 
melena Sangue nas fezes 

hemotórax Sangue na cavidade pleural (na pleura) 
Hemopericárdio Sangue na cavidade pericárdica 
Hemoperitônio Sangue na cavidade peritonial

hemartrose Sangue nas articulações 
menorragia Sangramento menstrual excessivo 

otorragia Sangramento pelo ouvido 

Hemorragias



Técnica de Controle das Hemorragias

Instrução ao socorrista: proteja-se contra doenças, usando luvas.

Caso isso não seja possível, use várias camadas de gaze estéril,

pano limpo ou outro material impermeável. Pode-se também

solicitar que a vítima aplique pressão em sua própria ferida;

Depois que o sangramento parar, lavar as mãos com água e

sabonete;

Exponha o ferimento;

Remova ou corte a roupa da vítima para achar a fonte da

hemorragia.



Técnica de Controle das Hemorragias

Pressão direta: é o mais eficiente método para controlar uma

hemorragia externa. Consiste na compressão direta da lesão e pode

ser feita colocando gaze ou outro material limpo semelhante em

cima da ferida inteira, aplicando pressão direta com os dedos ou

com a palma da mão;



Técnica de Controle das Hemorragias

Segure fazendo pressão, por pelo menos 5 minutos. Na maioria dos

casos, a pressão direta para o sangramento;

Não remova roupas encharcadas de sangue. Adicione outras por

cima já existentes.



Técnica de Controle das Hemorragias

Elevação: se a hemorragia for em um braço ou uma perna, outra

possibilidade para estancar o sangue é elevar o ferimento ao nível

do coração, sem parar de exercer pressão. Isso ajuda a reduzir o

fluxo de sangue, pois a gravidade impede o corpo de bombear

sangue para a extremidade afetada.



Técnica de Controle das Hemorragias

Pontos de pressão: nestes pontos passam artérias de grosso calibre

que levam o sangue para os membros ou cabeça e que quando

comprimidos fazem diminuir ou cessar o sangramento.

Nos membros inferiores, localiza-se

na virilha e é chamado de femoral.

Nos membros superiores, localiza-se

no braço, e é conhecido por

braquial.



Técnica de Controle das Hemorragias

Colocar o passageiro sentado com a cabeça para trás e apertar-lhe as

narinas durante 5 minutos, é o tratamento adequado em caso de

hemorragia nasal;

Em caso de garroteamento, o torniquete deve ser afrouxado a cada

15 minutos;

A vítima de uma séria hemorragia, se transportada, deve ser mantida

com a cabeça mais baixa que o corpo;



Técnica de Controle das Hemorragias

Nas hemorragias internas de passageiros a bordo, o único recurso que

pode ser utilizado é colocá-lo deitado com as pernas para cima,

apoiadas no encosto da poltrona;

Para estancar a hemorragia em fratura de mandíbula deve-se

proteger o ferimento, apoiando a fratura;

Em caso de garroteamento da perna que apresenta hemorragia, o

membro deverá manter-se elevado;



Técnica de Controle das Hemorragias

Monitore o ABC da vítima;

Se a vítima vomitar, posicione-a em decúbito lateral,

preferencialmente parta o lado esquerdo, a fim de permitir drenagem

do vômito e aspiração do mesmo, impedindo que a situação se repita;

Tente evitar o choque hipovolêmico, levantando as pernas da vítima e

aquecendo-a; e

Procure atendimento médico imediato.



Choque Hipovolêmico

Definição: emergência clínica de insuficiência circulatória nos tecidos

e órgãos vitais que os torna incapazes de manter as funções

fisiológicas normais;

Quadro clínico:

Pulso fraco e rápido; Palidez;

Pele fria e úmida, Suor abundante;

Ansiedade, Náuseas e vômitos;

Respiração rápida e irregular; e Tontura.



Choque Hipovolêmico

Procedimentos dos Comissários:

Realize um exame visual na vítima;

Elimine a causa do choque (ex.: hemorragia);

Mantenha a vítima deitada (a cabeça deve estar mais baixa que o

tronco, exceto nos casos de fraturas no crânio ou nas costelas) com as

pernas elevadas;

Afrouxe as roupas;



Choque Hipovolêmico

Mantenha as vias respiratórias desobstruídas. No caso de salivação

abundante ou vômito, vire a cabeça para o lado;

Mantenha a vítima agasalhada; e

Ministrar oxigênio.
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Queimaduras

Conceito: Queimadura é uma lesão produzida no tecido de

revestimento do organismo, causada por agentes físicos, químicos e

biológicos.

Agentes Físicos:

Temperatura – vapor, objetos aquecidos, água quente e chama;

Eletricidade – corrente elétrica, raio, e outros;

Radiação – sol, aparelhos de raios X, raios ultravioletas e nucleares.



Queimaduras

Agentes Químicos:

Produtos químicos – ácidos, bases, álcool, gasolina, e similares.

Agentes Biológicos:

Animais – lagarta-de-fogo, água-viva, medusa e outros;

Vegetais – o látex de certas plantas, urtiga, e similares.



Queimaduras

Lesões causadas por queimaduras podem levar uma vítima à morte.

As queimaduras, ao destruírem os tecidos, podem matar vítimas por

infecção ou evoluir para um estado de choque;

O nível dos tecidos do corpo que forem atingidos definirá a

classificação das queimaduras;

As queimaduras são classificadas quanto à profundidade e quanto à

extensão.

Quanto à profundidade: 1°, 2° e 3° grau;

Quanto à extensão: Grande e pequeno queimado.



Queimaduras

Classificação quanto à profundidade:

Primeiro Grau - atinge somente a epiderme.

A pele tende a ficar seca, avermelhada, flácida, dolorida e podendo

apresentar inchaço moderado. A vítima pode sentir uma leve dor. O

processo de recuperação ocorre em aproximadamente uma semana,

com ou sem primeiro socorro.



Queimaduras

Segundo Grau - atinge a epiderme e a derme.

Aspecto úmido será apresentado no local, com formação de bolhas

(flictenas) e inchaço.

Nesse caso, certamente a vítima sentirá dor, que pode variar de

moderada a intensa.

As bolhas exercem proteção aos tecidos, devendo permanecer

intactas, para não deixar a pele da vítima exposta, o que pode

causar infecção.



Queimaduras

Tais queimaduras necessitam de atendimento médico e a vítima,

em média, leva de 2 a 3 semanas para se recuperar.



Queimaduras

Terceiro Grau – Atinge as três camadas da pele com glândulas e

nervos.

A pele apresenta aparência totalmente seca, com aspecto de couro.

Como o tecido está morto, a pele não retorna à posição normal.

É interessante notar que a vítima não sente dor porque os terminais

nervosos foram destruídos. A dor, se existir, será referente às áreas

atingidas pelas queimaduras de primeiro e segundo grau.



Queimaduras



Queimaduras

Classificação quanto à extensão:

A gravidade da queimadura é dada

pela sua extensão. O grande

queimado é aquele com mais de

15% de área corporal queimada.

(na banca pode vir 20%).



Queimaduras

Primeiros socorros:

Afaste a vítima da fonte de calor;

Aplique compressas frias;

Avalie o ABC;

Procure por assistência médica;

Na presença de bolhas, mantê-las íntegras, pois sua função é proteger

contra a infecção;

Cubra a queimadura com compressa estéril seca não aderente, para

manter o local limpo e prevenir a desidratação; e

Administre água à vítima.



Queimaduras

Queimadura nos olhos

O que pode causar:

Contato dos olhos com substâncias irritantes, como ácidos, álcalis,

água quente, vapor, cinzas quentes, pó explosivo, metal fundido e

chama direta.

O que fazer:

Lavar os olhos com soro fisiológico. Vendá-los com gaze umedecida

e levar ao médico com urgência.



Queimaduras

Queimadura Químicas

O tempo de permanência em contato com substâncias corrosivas

será diretamente proporcional ao dano;

Desse modo, tente remover imediatamente a substância com água

em abundância, por todo o corpo da vítima, durante

aproximadamente 20 minutos, retirando joias e adereços e cobrindo

a área com gaze estéril seca.



Queimaduras



Queimaduras

Queimaduras elétricas

Causadas pela corrente elétrica que entra no corpo por um ponto,

atravessando tecidos e órgãos internos, de forma a sair pelo ponto

onde exista contato com o solo;

Assim, o socorrista deverá, em primeiro lugar, garantir a sua

segurança, desligando a fonte de eletricidade;

Talvez haja necessidade de chamar a companhia elétrica ou os

bombeiros. A avaliação do ABC da vítima é fundamental nesse caso.



Queimaduras

Vítima em chamas

Se for você: deitar no chão, cobrir a face

com as mãos e rolar.

Em terceiros: abafe as chamas com tecidos

grossos e jogue água para apagá-las. Quando

o fogo for apagado, siga os procedimentos

anteriormente descritos.
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Mordidas

Infecções causadas por mordidas e picadas, de forma geral, podem

provocar uma condição de risco grave para uma pessoa.

Mordida de animais e mordidas humanas:

Lave o local com água em abundancia e sabão. Só não o lave em

caso de hemorragias, aplicando nesse caso compressas estéreis;

Não tente capturar o animal; e

Procure atendimento médico para prevenir doenças como raiva.



Mordidas

Mordida de cobra (peçonhenta e não peçonhenta):

Mordidas de cobra causam ferimentos que geram inchaço local.

Ao entender vítimas de mordidas de cobra:

Faça a vítima repousar, não permitindo que ela caminhe ou se

movimente em demasia;

Acione o serviço de atendimento de emergência local para obter

soro, que será ministrado por médico;

Suavemente, lave a área mordida com sabão e água e remova

qualquer anel ou joia que possa reduzir a circulação do sangue;



Mordidas

Estabilize a extremidade mordida (braço ou perna) com uma tala,

como as que se usam para fraturas;

Mantenha a extremidade mordida abaixo do nível de coração,

sabendo que mesmo assim inchaços podem acontecer; e

Não use nenhuma substancia no local da picada.

Ajuda médica imediata é fundamental para a vítima.



Picadas

Picadas de aranha:

Apesar da capacidade que várias espécies de aranhas têm para

picar os humanos, só algumas delas produzem peçonha significante,

de modo que as mortes são raras.

As vítimas podem relatar também dor de cabeça, calafrios, febre,

sudorese, vertigem, náusea e vômito.



Picadas

Ao se deparar com uma pessoa nessas condições, suspeita de ter

sofrido uma picada por aranha, proceda da seguinte maneira:

Limpe a área da mordida com sabonete e água;

Coloque um saco de gelo em cima da mordida, para aliviar a dor e

retardar os efeitos do veneno;

Monitore ABC; e

Busque auxílio médico.



Picadas

Picada de insetos voadores: picadas de abelhas e vespas,

dependendo da pessoa pode conduzir ao choque anafilático.

Assim, em casos de picadas, o socorrista deverá:

Monitorar os sinais vitais (ABC);

Lavar o local com água e sabonete;

Aplicar um saco de gelo em cima do local da picada;

Dar atendimento à vítima para o choque anafilático, acionando o

serviço de emergência médica, além de aplicar os procedimentos já

indicados para essa ocasião.



Picadas

Picada (ferroada) de escorpião:

Monitore ABC;

Suavemente limpe o local da picada com água, sabão ou álcool;

Aplique um saco de gelo em cima do local picado; e

Busque auxílio médico;

Em se tratando de criança, todo esforço deve ser feito para que

esta seja encaminhada depressa a um hospital. Nesse caso, procure

manter a todo o momento as vias aéreas da criança abertas,

checando se a mesma está respirando.



Picadas

Carrapatos: podem “aderir” à pele utilizando o sangue.

Use uma pinça.

Puxe o carrapato suspendendo a pele até o mesmo se soltar. Isso

pode levar vários segundos. Não puxe forte a ponto de quebrar o

carrapato.

Lave a área com sabão e água.

Aplique um saco de gelo para reduzir a dor.

Observe a área por um mês.

Caso apareçam rachaduras na pele, procure atendimento médico.
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Primeiros Socorros Após Desastre Aéreo

Dificuldades:

Cenário (Selva, água, deserto ou gelo);

Relação Vítimas X Socorristas; e

Autocontrole no Caos.

Ações Imediatas e Simultâneas:

Afastar-se da aeronave (risco de explosão);

Prestar os primeiros socorros: convocar os capazes em ajudar; e

Executar triagem das vítimas.



Triagem das Vítimas

O protocolo mundial:

START (Simple Triage and Rapid Treatmente Categorizes Victims).

Avaliar vítimas em no máximo 60 segundos, selecionando-as em 4

grupos de prioridade:

Prioridade 1 - remoção imediata;

Prioridade 2 - podem aguardar remoção por até uma hora;

Prioridade 3 - podem aguardar mais de uma hora;

Prioridade 4 - vítimas com sinais evidentes de óbito ou com chance

praticamente nula de sobrevivência.



Triagem das Vítimas



Triagem das Vítimas



Triagem das Vítimas



Atendimento Após a Triagem das Vítimas

Primeira prioridade: pessoas inconscientes que não respirem,

devendo-se aplicar imediatamente 2 insuflações de resgate;

Segunda prioridade: pessoas inconscientes com respiração e

pulsação, mas com grandes hemorragias, devendo-se tentar

imediatamente alguma técnica de contenção de hemorragia;

Terceira prioridade: pessoas conscientes com hemorragia,

devendo-se tentar alguma técnica de controle de hemorragia.

Quarta prioridade: demais casos.
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Transporte e Remoção de Vítimas

Só se deve providenciar a remoção da vítima após o atendimento;

Nunca remover um fraturado ou luxado de articulação de membros

inferiores sem antes fazer a imobilização provisória, a não ser que a

situação seja de risco iminente;

Todas as hemorragias também devem ser controladas antes de se

fazer o transporte da vítima, observar risco iminente;

Antes de iniciar o transporte, há que se considerar a consciência ou

inconsciência da vítima.



Padiola ou Maca 

Uma das melhores formas de se transportar um ferido é através de

uma padiola ou maca, que não só facilita o transporte como

proporciona segurança e conforto à vítima;

Tudo pode servir para a construção de uma padiola, como, por

exemplo, duas varas de madeira e um lençol, uma colcha, um

cobertor, sacos de pano forte, saia, paletó e até um pedaço de

lona. Uma porta ou dois pedaços de tábuas largas ligadas entre si

servem também.



Padiola ou Maca 

Padiola ou maca



Padiola ou Maca 

Padiola ou maca



Transporte “bombeiro”

Estando o ferido de bruços, o socorrista deverá colocar um dos

joelhos junto à cabeça da vítima e, passando as mãos abaixo das

axilas do acidentado, levantá-lo para a posição em pé.

Já em pé, o socorrista deverá passar uma das mãos pela cintura do

acidentado e, com a outra, tomar o punho da vítima colocando o

braço da mesma em torno de seu pescoço, dobrando-se sobre os

seus joelhos e fazendo com que a vítima fique perfeitamente

apoiada sobre os seus ombros.



Transporte “bombeiro”



Transporte “Apoio”

O socorrista deverá agarrar a vítima pelo punho e passando o braço

dela sobre seu pescoço. Nesse tipo de transporte, a vítima deverá

andar apoiando-se no socorrista, como se ele fosse uma espécie de

muleta;

Pode ser usado se a vítima estiver lúcida e com poucos ferimentos,

pois a mesma precisa estar com uma de suas pernas boas para

poder se apoiar.



Transporte “Apoio”



Transporte “Arrasto”

Com a vítima deitada ou sentada, o socorrista deverá posicionar-se

atrás da mesma, e, passando seus braços por debaixo das axilas do

ferido, encostá-lo bem próximo a seu corpo, prendendo suas mãos.

A vítima deverá ser arrastada de costas.



Transporte “Arrasto com cobertor”

O ferido é deitado sobre uma lona ou lençol, e o socorrista deverá

juntar as pontas do pano na extremidade onde se encontra a

cabeça do ferido, elevando-o e arrastando-o.



Transporte “Costas”

Com o ferido em pé, o socorrista deverá virar-lhe as costas e passar

os braços do mesmo em torno do seu pescoço.

Logo após, o socorrista deverá inclinar seu corpo um pouco à frente

e levantar a vítima do chão.

O grande segredo desse tipo de transporte é procurar “encaixar”

bem as axilas do ferido nos ombros do socorrista e passar as

articulações do joelho da vítima por cima das articulações do

cotovelo do socorrista e segurar seus braços pelos punhos.



Transporte “Costas”



Transporte “nos braços ou Noiva”

Usado para vítimas com ferimentos nas pernas e nos pés, porém

ainda conscientes. É um transporte considerado simples, em que o

socorrista leva a vítima no colo. Para não se cansar rapidamente,

ele deve segurar a vítima bem no alto.



Transporte “Cadeirinha”

Nesse caso a vítima deverá estar

consciente. Com os braços, os socorristas

deverão fazer um entrelaçamento, o qual

se tornará uma espécie de pequeno

assento. Para que não caia, a vítima

deverá amparar-se segurando no pescoço

do socorristas.



Transporte “Extremidades”

É uma variação do transporte de arrasto, só que agora usando dois

socorristas. Para sua realização, o ferido não pode ter fraturas na

coluna ou nos membros. O ferido será levado apoiado pelas axilas,

com um dos socorristas segurando bem suas mãos e o outro apoiando

seus joelhos ou suas pernas.



Transporte “Lesão ou Suspeita de Lesão na Coluna”

É um dos tipos de transporte mais críticos, visto que qualquer

movimento do ferido pode causar lesões irreversíveis à sua medula;

Assim, os socorristas deverão transportá-lo de barriga para cima;

O ideal é fazer esse tipo de transporte em uma prancha rígida;

Preocupação especial se deve ter com a cabeça e o pescoço,

evitando movimentos da cabeça para evitar lesões.



Transporte “Lesão ou Suspeita de Lesão na Coluna”



Transporte “Lesão ou Suspeita de Lesão na Coluna”
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