Projeto Uniepre

de Primeiros Socorros
A atenção à saúde e ao bem-estar da criança passam pela prevenção de
doenças e de acidentes. Estas prevenções são os focos principais de incansáveis
trabalhos no Núcleo Saúde Uniepre.
No entanto, sempre devemos estar preparados para situações adversas. Este
material compõe orientações sobre as intercorrências, urgências e emergências
mais comuns e poderá contribuir com informações sobre como socorrer uma
criança no espaço coletivo de Educação Infantil.
Uma pessoa capacitada pode salvar uma vida!

Objetivos do Núcleo Saúde Uniepre
Atender às crianças nos cuidados pertinentes, com uma visão de
excelência.
Favorecer à criança crescimento e desenvolvimento hígidos e zelar por
seus direitos de saúde.
Contribuir com o Projeto Institucional e proporcionar Saúde ao
Colaborador.

Escoriação
Toda lesão onde ocorre destruição de tecidos e atinge a parte superficial
da pele é considerada uma escoriação.
Procedimentos de primeiros socorros:

Acolher a criança;
Explicar o que será feito com o machucado;
Lavar as mãos com água e sabão e calçar luvas;
Realizar a assepsia (limpeza imediata) com água corrente e sabonete;
Cobrir as lesões com gazes embebidas em AGE (ácidos graxos essenciais,
tipo Dersani).

Mordida
É o ato consumado, quando a boca da criança mordedora toca a pele da
outra criança, provocando a mordida. Pode ser classificada como leve, moderada, grave e muito grave.
Procedimentos de primeiros socorros:

A educadora deve acolher a criança que recebeu a mordida;
Calçar luvas, se houver sangramento;
Lavar o local da lesão com água corrente e sabonete;
Aplicar compressa fria com gelo envolvido em toalha descartável (perfex)
por 10 minutos.

Hematoma
É o acúmulo de sangue em um órgão ou tecido, geralmente bem localizado
e definido.
Procedimentos de primeiros socorros:

Acolher a criança;
Aplicar compressa de gelo por dez minutos no hematoma, por 1 ou 2 dias
depois do trauma;
Nunca aplicar gelo diretamente na pele, pois pode queimar;
Se for subgaleal, avaliar a gravidade;
Encaminhar para avaliação médica se a criança vomitar e apresentar confusão mental, ou qualquer alteração de comportamento.

Febre
Febre é um dos sinais clínicos mais comuns no ser humano e se
caracteriza por uma elevação acima da média da temperatura corporal:
acima de 37.5º C.
Procedimentos de primeiros socorros:

Acolher e acalmar a criança;
Explicar à criança o que será feito;
Verificar a temperatura axilar, se estiver igual ou acima de 37.8ºC;
Medicar a criança conforme prescrição médica em prontuário;
Hidratar e manter a criança com roupas leves;
Dar banho térmico caso a temperatura não abaixe após 30 minutos;
Informar a família.

Convulsão
A convulsão, ou crise convulsiva, caracteriza-se pela ocorrência de uma série
de contrações rápidas e involuntárias dos músculos, ocasionando movimentos
desordenados, geralmente acompanhada de perda da consciência.
Decorre de alterações elétricas no cérebro e pode ter várias causas, entre
elas: epilepsia (principal causa), infecções, tumores cerebrais, abuso de drogas
ou álcool, traumas na cabeça, febre em crianças pequenas, entre outros fatores.
Atenção: no início da convulsão, em decorrência da perda de consciência e do enrijecimento dos músculos, a vítima pode cair ao chão e se
ferir, às vezes gravemente.
Procedimentos de primeiros socorros:

Proteger a vítima da queda;
Afastar objetos que possam causar ferimentos (móveis, pedras, etc);
Proteger a cabeça contra pancadas no chão;
Procurar manter a cabeça lateralizada, para evitar que a vítima engasgue
com a saliva. Não realizar este procedimento se houver suspeita de trauma
na coluna cervical;
Afrouxar as roupas e retirar óculos;
Manter a tranquilidade e chamar o Suporte Avançado – 193 ou ramal de
segurança da creche.

Reanimação Cardiopulmonar (RCP)
Adulto e criança

Posicionamento: Ajoelhado ao lado da vítima;
Mãos: entrelaçadas e posicionadas dois dedos acima do apêndice xifóide, sobre o osso
externo;
Mãos: uma das Mãos posicionada ao nível da linha mamilar sobre o osso externo
(Crianças);
Cotovelos: Rodados e travados;
Insuflações: 02;
Boca: envolve toda boca da vítima (vedando);
Narinas: pinçadas no momento da insuflação;
Compressões Torácicas: 30;
Ciclos: de cinco repetições por ciclo de dois minutos;
Contagem: 1, 2, 3, 4, 5...30;
Intensidade da Compressão: necessária para comprimir tórax de 5 a 3,5cm (1/3 ou ½);
Intensidade da Compressão: necessária para comprimir tórax de 3,5 a 2,5 cm; (Crianças).

Reanimação Cardiopulmonar RCP
Lactantes/Recém-Nascidos

Posicionamento: vítima posicionada no antebraço ou em superfície rígida;
Mãos: 2 dedos ao nível da linha mamilar;
Insuflações: 02 Boca: envolve toda boca e a narina da vítima (vedando).
Narina: envolta pela boca do Socorrista (respiração boca a boca nariz);
Compressões Torácicas: 15 (recém –nascido);
Ciclos: 05 ciclos de 15 compressões por minuto(dupla), sozinho 30;
Contagem: 1, 2, 3... 15;
Intensidade da Compressão: necessária para comprimir tórax 3 cm;
Intensidade da Insuflação: sopro muito leve (ar das bochechas).
(RCP) - Recém-Nascidos.
(RCP) - Adulto e Criança.
30 compressões: 2 ventilações 5 ciclos, sozinho ou em dupla.
(RCP) - Adulto e Criança.

(RCP) - Recém-Nascidos
30 compressões: 2 ventilações
5 ciclos, sozinho ou em dupla

Ovace

A obstrução das vias aéreas por corpo estranho promove o bloqueio da
passagemdo ar, o que impede a vítima de respirar, podendo levar à morte.
Mais de 90% dos casos de morte por OVACE ocorrem em crianças menores
decinco anos de idade, sendo 65% até os dois anos.
Brinquedos, tampinhas, moedas e outros pequenos objetos, além de alimentos (por ex.: pedaço de carne, cachorro quente, balas, castanhas, etc.) e
secreções nas vias áreas superiores, quando aspirados, podem causar obstrução
das mesmas.

Como reconhecer a Ovace

A vítima apresentará início súbito de dificuldade respiratória, acompanhada de:
Tosse;
Náuseas (enjôos);
Ruídos respiratórios incomuns;
Descoloração da pele (palidez);
Coloração arroxeada dos lábios;
Dificuldade ou até incapacidade para falar ou chorar;
Aumento da dificuldade para respirar, com sofrimento;
Sinal universal de engasgo: a vítima, na tentativa de indicar um problemanas
vias aéreas, segurará seu pescoço;
Ausência de expansibilidade do tórax: na pessoa encontrada inconsciente
e sem respiração espontânea, na qual foram aplicadas ventilações de resgate,
após abertura das vias aéreas, e não ocorreu a expansão do tórax.

A obstrução da via aérea pode ser:

Leve

A vítima ainda consegue respirar, tossir e emitir alguns sons ou falar.

Grave

A vítima não consegue respirar, falar, chorar ou tossir e apresenta parada
respiratória.
Os sinais característicos são: tosse silenciosa (sem som), aumento da dificuldade respiratória, acompanhada de ruído respiratório rude e de alta tonalidade,
desenvolvimento de coloração arroxeada dos lábios, sinal universal de engasgo, ansiedade e certa confusão mental, ou agitação, e evolução para perda da
consciência. Se não for socorrida rapidamente, pode evoluir para a morte.

A obstrução

Manobras para desobstrução das vias
aéreas manobras no bebê (< 1 ano)
consciente:
1

2

Atenção: cada ciclo de manobrascompreende 5 golpes
no dorso, seguidos de 5 compressões torácicas.

Manobra de Heimlich criança
(1 a 8 anos) consciente:

