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FERIDA LIGEIRA TONTURA OU DESMAIO 

 Lavar a ferida com soro fisiológico do centro para a periferia ou com água 
corrente; 

 Desinfectar usando compressas (não utilizar algodão) com solução iodada do 
tipo “Betadine”, que ajuda a estancar o sangue; 

 Cobrir a ferida com um penso rápido ou com compressa (maior que a ferida e 
adesivo); 

 Se a vítima tem falta de equilíbrio, deitá-la de costas com as pernas sobre 
uma cadeira de forma a ficarem mais elevadas do que o resto do corpo; 

 Aconselhar a vítima a respirar fundo; 

 Desapertar as peças de roupa justas ao corpo na cintura e no pescoço; 

 Se a vítima não recuperar a consciência ou após um período de 20 min. 
ainda apresentar sinais de debilidade, recorrer ao hospital mais próximo. 

FERIDA PROFUNDA INTOXICAÇÃO POR PRODUTO QUÍMICO 

 Se houver algum objecto espetado profundamente, não o retirar. Proteger a 
ferida com uma compressa que exceda os seus limites; 

 Se não parar de sangrar, colocar compressas e comprimir com a mão. Se a 
primeira compressa encharcar de sangue, coloque a segunda compressa, sem 
retirar a primeira; 

 Recorrer ao hospital mais próximo. 

 Inalação: retirar a vítima da zona contaminada e conduzi-la para o ar livre; 
O socorrista deverá usar máscara quando retirar a vítima do ambiente 
contaminado; 

 Contacto com a pele: lavar a zona contaminada com água corrente; 

 Contacto com os olhos: lavar com água corrente durante 15 min.; 

 Ingestão: transportar a vítima de imediato ao hospital. Não provocar o 
vómito. 

CONTUSÃO QUEIMADURA 

 Se a contusão é na cabeça, informar o 112: se a vítima perdeu os sentidos, se 
a vítima se encontra mal disposta ou se a vítima perdeu sangue pelo nariz, 
ouvidos ou boca; 

 Acompanhar a vítima, falando com ela até à chegada da ambulância; 

 Se a contusão não for grave, inserir o gelo dentro do saco de aplicação* e 
colocar sobre a contusão durante 5 min.  

* Caso a empresa não disponha de saco próprio para aplicação, colocar o gelo dentro de 

um saco plástico e envolvê-lo num pano, de forma a evitar queimaduras. 

 Cobrir as queimaduras com compressas húmidas com soro fisiológico ou 
água. Não rebentar bolhas nem retirar a pele; 

 Não utilizar desinfectantes ou outros produtos como gorduras (margarina, 
manteiga, óleo) ou pasta de dentes; 

 Retirar adornos ou qualquer outra peça que aperte a zona afectada; 

 No caso de queimaduras mais extensas, não retirar a roupa à vítima. 
Colocar um lençol limpo sem pêlo e mantê-lo húmido com água ou soro 
fisiológico. Transportar a vítima de imediato ao hospital. 

 Nas queimaduras de 2º e 3º grau deve-se transportar a vítima ao hospital. 
O mesmo se aplica nas de 1º grau quando muito extensas. 

 

 

 
           INSTRUÇÕES GERAIS DE PRIMEIROS SOCORROS 

Não esquecer de usar sempre luvas na prestação dos primeiros socorros 


