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INTRODUÇÃO 

 

 

Os acidentes na infância e adolescência constituem atualmente um dos 

principais problemas de saúde pública no Brasil. Enquanto na infância o ambiente 

doméstico é o principal local onde são gerados esses agravos, na adolescência, o espaço 

extradomiciliar tem prioridade no acontecimento desses problemas. Além disso, esses 

acidentes causam um sofrimento muito grande às famílias e um custo econômico muito 

alto ao sistema de saúde, principalmente nos casos em que deixam sequelas e invalidez 

na criança (AMARAL; PAIXÃO, s/d). 

De acordo com os mesmos autores, os acidentes e violências configuram um 

conjunto de agravos à saúde, que pode ou não levar ao óbito, no qual se incluem as 

causas ditas acidentais – devido ao trânsito, trabalho, quedas, envenenamentos, 

afogamentos e outros tipos de acidentes – e as causas intencionais (agressões e lesões 

autoprovocadas). Esse conjunto de eventos é classificado sob a denominação de causas 

externas. 

Martins (2013) afirma que os acidentes e violências (causas externas) são 

apontados como a terceira causa de mortalidade em nosso país, e que estes ocasionam 

um impacto que pode ser medido por meio de sua repercussão econômica, social e 

emocional, além do reflexo na expectativa de vida. 

Como citado anteriormente, os acidentes estão relacionados à faixa etária da 

criança e sua fase de desenvolvimento, predominando na infância os acidentes 

domésticos. 

 

ASSISTÊNCIA AOS ACIDENTES MAIS COMUNS NA INFÂNCIA 

 

1. CAB da reanimação cardiopulmonar (rcp) 

 - Determinação da resposta 

 - Circulação 

 - Coordenação de compressões 

 - Vias aéreas 

 - Respiração 

 - Avaliar a presença ou extensão da lesão 

 

 



 
 

1.2. Determinação da resposta 

 - Definir se a criança está consciente 

 - Tocar a criança delicadamente 

 - Falar alto para provocar resposta 

 - Observar se está respirando 

 - Acionar auxílio 

 

1.3. Circulação 

 - Verificação de pulsos gastando poucos segundos na tentativa de localizar o pulso 

numa criança sem respiração antes de iniciar as compressões torácicas 

 - Lactente abaixo de um ano = artéria braquial  

 - Crianças acima de um ano = artéria carótida 

 

1.4. Pulso não palpável ou FC menor que 60, e sinais de perfusão periférica pobres 

 - Comece compressões torácicas 

 - Coordene compressões com ventilação  

 - Após realizar 20 ciclos de compressões e ventilação, ative SME 

 

1.5. Compressões torácicas 

 - Compressões torácicas = periódicas, rítmicas, devem fazer circular o sangue contendo 

oxigênio para os órgãos vitais até que o suporte avançado de vida seja providenciado 

 - Compressões torácicas devem sempre ser acompanhadas por ventilação 

 - Para alcançar ótimas compressões = criança DEITADA DE COSTAS sob uma 

superfície lisa e rígida 

 - Lactente a superfície rígida pode ser a mão ou antebraço do socorrista 

 - Manter a cabeça no mesmo nível do tronco 

 

1.5.1. Compressões torácicas no lactente até um ano 

 - Lactente a área de compressão está na metade inferior do esterno 

 - Use uma das mãos para manter a posição da cabeça do lactente (a menos que sua mão 

esteja do dorso da criança), o que possibilita a ventilação sem retardo para reposicionar 

a cabeça 

 - Com a outra mão coloque dedo indicador e médio abaixo da linha inter-mamilar; 



 
 

 - Evitar a compressão do apêndice xifóide (lesar o fígado, o estômago ou o baço) 

 

5.1.2. Compressões torácicas no lactente acima de 1 ano 

 - Qualquer criança de acima de 1 ano use uma das mãos para manter a posição da 

cabeça da criança de forma que seja possível ventilar sem reposicionar a cabeça 

 - Ponto de compressão, no centro do peito entre os mamilos (2 Mãos: 1 mão fechada 

com a outra por cima 1 Mão: uma mão fechada); 

 - Coloque a região hipotenar da sua mão sobre a metade inferior do esterno e comprima 

o tórax de 1/3 à metade de sua profundidade (2,5 a 4 cm)  

 - Realizar duas ventilações e 15 massagens (2 atendentes) ou 30:2 (1 atendente). 

 - A frequencia das compressões é de 100 vezes por minuto, compressões coordenadas 

com ventilações na relação de 30:2/15:2 

 - Devem reavaliar após 20 ciclos de compressões e ventilação 

 - O SME deve ser ativado cerca de 1 minuto após o suporte de socorro (20 ventilações 

incluindo as compressões torácicas se necessário) 

 - Quem chamar o SME deve estar preparado para fornecer algumas informações: 

endereço, nomes de rua e ponto de referência, telefone de onde a ligação está sendo 

feita, o que aconteceu; número de vítimas; condição da(s) vítima(s); o que foi feito. 

 

5.1.3 Avaliar as vias aéreas 

 - o relaxamento dos músculos e o deslocamento passivo posterior da língua podem 

levar a obstrução das vias aéreas na vitima inconsciente 

 - sempre que for encontrada uma vítima inconsciente e que não esteja respirando, as      

vias aéreas devem ser abertas 

 - manobras de elevação do queixo e inclinação da cabeça 

 - manobras de elevação da mandíbula 

  

5.1.4. Inclinação da cabeça e elevação do queixo 

 - Colocar uma mão na testa da criança e incline a cabeça para trás até uma posição 

neutra 

 - Pescoço ligeiramente estendido 



 
 

 - Coloque os dedos, embora não o polegar, da outra mão sob o queixo e eleve a 

mandíbula para fora e para o alto 

 - Remover corpo estranho (SE VISIVEL) ou vômitos (ASPIRANDO) 

 

5.1.5. Elevação da mandíbula 

 - Método mais seguro, pois pode ser realizado sem a extensão do pescoço 

 - Colocar 2 ou 3 dedos abaixo de cada lado da mandíbula para fora e para o alto 

 - Se está manobra sozinha não abrir as vias aéreas, pode acrescentar uma ligeira 

inclinação da cabeça nos pacientes sem evidência de lesão de coluna cervical 

 -Com suspeita de trauma cervical e dois socorristas, este deve imobilizar a coluna 

cervical 

 

5.1.6. Avaliação da respiração 

 - Verificar se a criança está respirando 

 - Olha se há expansão do tórax e abdome 

 - Escuta se existe ruído do ar exalado 

 - Sente o fluxo de ar exalado pela boca 

 - Respiração eficiente: colocar a vítima em posição de recuperação e ativar SME 

 

5.1.6. Posição de recuperação 

 - Mova a cabeça, ombros e tronco da vítima simultaneamente 

 - Vire a vítima de lado 

 - A perna que não está em contato com o chão, pode ser dobrada, e o joelho movido 

para frente para estabilizar a vítima 

 - Atente para que a vítima não seja movimentada se houver suspeita de trauma não 

colocar em posição de recuperação  se  houver necessidade de ventilação assistida ou de 

RCP 

 

5.1.7. Respiração de salvamento 

 - Permeabilidade das vias aéreas 

 - Primeiro inspire profundamente 



 
 

 - Se a vítima é um lactente (menor 1a) = boca sobre o nariz e a boca do lactente, 

vedando 

 - Lactente grande ou uma criança (1 e 8a) = vedação boca a boca e feche firmemente o 

nariz da vítima com o polegar e o indicador da mão que está mantendo a cabeça 

inclinada 

 - Dê 2 respirações lentas (1 a 1 ½ segundos por respiração) para a vítima, fazendo uma 

pausa após a primeira ventilação para respirar 

 - Volume e a pressão devem ser suficiente para proporcionar a expansão do tórax 

prevenir distensão gástrica = respirações devem ser oferecidas lentamente 

 - Ventilação for ineficiente = mover a cabeça da vítima em várias posições de extensão 

progressiva do pescoço (exceto no trauma) 

 

2. Picadas de insetos 

 Os insetos mais comuns são os pernilongos, borrachudos, pulgas e formigas.               

As reações alérgicas mais comuns às picadas destes insetos são vermelhidão, inchaço e 

coceira no local.  

Nestes casos, poderão ser utilizadas compressas frias para aliviar a coceira e 

reduzir o inchaço e deve-se orientar a criança para que evite coçar o local. Se houver 

formação de bolhas não se deve estourá-las.  

 Não utilizar medicamentos de nenhum tipo, nem pomadas sem prescrição 

médica.   

               Nos casos de picadas de vespa, abelha ou marimbondo não se deve utilizar 

pinça ou apertar a pele com os dedos para tentar retirar o ferrão; esta ação pode acabar 

por lançar mais veneno para dentro do organismo da criança.  

O que fazer? 

 - Lavar a região com água e sabão; 

 - Uma vez retirado o ferrão tratar a picada como qualquer outra; 

 - Utilizar medicação para dor somente com orientação médica. 

Se houver reação alérgica grave (reação anafilática) devemos conhecer os 

sinais de alerta, para poder encaminhar ao socorro – hospital. 

São eles: 

 - Pele avermelhada com coceira ou queimação; 

 - Edema de face e língua; 



 
 

 - Respiração ruidosa e difícil, devido ao edema de cordas vocais; 

- Queda da pressão arterial, pulso fraco, tontura, palidez e cianose; 

- Coma. 

 

2.1. Picada de aranha marrom (Loxosceles) 

É pequena (4 cm), pouco agressiva, de hábitos noturnos; encontrada em pilhas 

de tijolos, telhas e no interior das residências, atrás de móveis, cortinas e eventualmente 

nas roupas e calçados. 

A picada ocorre em geral quando a aranha é comprimida contra o corpo (ao 

vestir-se ou deitar-se), não produzindo dor imediata. 

Evolução para a forma cutânea: apresenta-se eritema (vermelhidão), edema 

duro e dor local (6 a 12h); entre 24 e 36h aparece um ponto de necrose central (escuro) 

circundado por um halo isquêmico (claro) – lesão em alvo; até 72h, febre, mal-estar e 

ulceração local. 

O tratamento consiste em antissepsia, curativo local, compressas frias; 

encaminhar para atendimento especializado. A picada da aranha pode ser fatal para a 

criança. 

 

 

3. Intoxicações exógenas – envenenamento 

Venenos são substâncias químicas que podem causar dano ao organismo. No 

caso das crianças, os envenenamentos são em sua maioria acidentais. 

Não existem muitos antídotos (antagonistas específicos dos venenos) eficazes, 

sendo muito importante tentar identificar a substância responsável pelo envenenamento 

o mais breve possível. 

Um veneno pode penetrar no organismo por diversos meios ou vias de 

administração, a saber: 

Ingerido – medicamentos, substâncias químicas industriais, derivados de 

petróleo, agrotóxicos, raticidas, formicidas, plantas, alimentos contaminados (toxinas); 

Inalado - gases e poeiras tóxicas. Ex.: monóxido de carbono, amônia, 

agrotóxicos, cola à base de tolueno (cola de sapateiro), acetona, benzina, éter, GLP (gás 

de cozinha), fluido de isqueiro e outras substâncias voláteis, gases liberados durante a 

queima de diversos materiais (plásticos, tintas, componentes eletrônicos) etc. 



 
 

Absorvido – inseticidas, agrotóxicos, e outras substâncias químicas que 

penetrem no organismo pela pele ou mucosas. 

Injetado – toxinas de diversas fontes como aranhas, escorpiões, ou drogas 

injetadas com seringa e agulha. 

 

3.1. Sinais e sintomas mais comuns de intoxicação 

 - Sudorese, salivação e lacrimejamento; 

 - Dor de cabeça; 

 - Pulso (lento, rápido, irregular); 

 - Queimação nos olhos e mucosas; 

 - Dificuldade para engolir; 

 - Queimaduras ou manchas ao redor da boca; 

 - Pele (pálida “vermelha” ou cianótica); 

 - Odores característicos (respiração, roupa, ambiente); 

 - Respiração anormal (rápida, lenta, ou com dificuldade); 

 - Alterações pupilares (midríase ou miose); 

 - Distensão e dor abdominal; 

 - Vômitos; 

 - Diarreia; 

 - Alterações da consciência; 

 - Convulsões; 

 - Choque. 

 

3.2. Atendimento 

Deve-se identificar o quanto antes qual foi a via de administração e o veneno 

em questão e encaminhar a criança junta com a substância ingerida, se for o caso, para 

atendimento médico ou ligar para o SAMU – 192 ou para o Corpo de Bombeiros – 193. 

 

3.3. Como proteger a criança de um envenenamento/intoxicação 

 - Guardar todos os produtos de higiene e limpeza e medicamentos trancados, 

fora da vista e do alcance de crianças; 

 - Manter os produtos em suas embalagens originais. Nunca colocar um 

produto tóxico em outra embalagem para que não seja confundido com algo sem perigo; 



 
 

 - Saber identificar quais produtos domésticos são tóxicos. Produtos comuns 

como enxaguante bucal, por exemplo, podem ser nocivos para as crianças; 

  - Nunca deixar produtos perigosos sem atenção enquanto os usa; 

 - NUNCA utilizar medicamentos sem prescrição médica, e caso haja 

prescrição e autorização da mãe para usar determinado medicamento, deve-se ler 

rótulos e bula e seguir corretamente as instruções para usá-lo; 

 - Nunca referir-se ao remédio como sendo doce, isso levará a criança a pensar 

que o medicamento não é perigoso, ou então, que é agradável de comer ou beber; 

 - Jogar fora medicamentos, produtos de limpeza e outras substâncias com 

prazo de validade vencido. 

 

4. Afogamento 

No Brasil, os afogamentos são a segunda causa de morte, e a oitava de 

hospitalização, entre os acidentes, na faixa etária de 1 a 14 anos.  

É importante salientar que os perigos não estão apenas nas águas abertas como 

mares, represas e rios. Para uma criança que está começando a andar, por exemplo, há 

risco de afogamento em piscinas, cisternas e até em baldes, banheiras e vasos sanitários. 

Outro fator que contribui para que o afogamento seja um dos acidentes mais 

letais para crianças e adolescentes é que o mesmo acontece de forma rápida e silenciosa. 

No caso de um banho de banheira do bebê, por exemplo, ao deixar a criança na 

banheira para pegar uma toalha, cerca de 10 segundos são suficientes para que a criança 

fique submersa; ao atender ao telefone, apenas 2 minutos são suficientes para que a 

criança submersa na banheira perca a consciência; ao sair para atender a porta, uma 

criança submersa na banheira ou na piscina entre 4 a 6 minutos pode ficar com danos 

permanentes no cérebro. 

Diferentemente dos adultos, as partes mais pesadas do corpo da criança 

pequena são a cabeça e os membros superiores. Por isso, elas perdem facilmente o 

equilíbrio ao se inclinarem para frente e consequentemente podem se afogar em baldes 

ou vasos sanitários. 

O processo de afogamento é acelerado pela pequena massa corporal da criança, 

e estas não tem maturidade e nem experiência para sair de uma situação de emergência. 

 

4.1. Como proteger a criança de um afogamento  



 
 

 - Esvaziar baldes, banheiras e piscinas infantis depois do uso e guardar sempre 

virados para baixo e longe do alcance de crianças; 

 - Conservar a tampa do vaso sanitário fechada, e manter as crianças longe de 

pias, vasos sanitários, baldes, e recipientes com água; 

 - Manter cisternas, tonéis, poços e outros reservatórios domésticos trancados 

ou com alguma proteção que não permita “mergulhos”; 

 - Piscinas devem ser protegidas com cercas de no mínimo 1,5 metros de altura 

para que não possam ser escaladas, e os portões devem possuir travas ou cadeados para 

dificultar o acesso; 

 - O socorro rápido é fundamental para o salvamento da criança que se afoga, 

pois a morte por asfixia pode ocorrer em apenas 5 minutos; 

 - Em caso de afogamento não se deve hesitar em ligar para o socorro médico 

(SAMU – 192 ou Corpo de Bombeiros – 193). 

 

5. Convulsão 

A crise convulsiva é um dos problemas neurológicos mais comuns na infância, 

quando é maior a vulnerabilidade a infecções do sistema nervoso central (meningite), 

acidentes (traumatismos do crânio) e doenças como sarampo, varicela e caxumba, cujas 

complicações podem causar crises epilépticas. Também pode acontecer por febre alta, 

tumores cerebrais, distúrbios metabólicos, uso de medicamentos, entre outros. 

São sintomas mais comuns: olhar fixo e perdido, confusão mental, apatia, 

flacidez ou rigidez, contraturas musculares, presença de movimentos mastigatórios, 

salivação abundante, cianose, perda da consciência. 

A conduta no caso de crise convulsiva no ambiente escolar é: permanecer com 

a criança durante a crise, colocar algo macio sob a cabeça para proteger, remover da 

área objetos que possam causar-lhe ferimentos, girar a cabeça para o lado, visando que a 

saliva não dificulte sua respiração; não se deve introduzir nada na boca, não prender a 

língua com colher ou outro objeto (não existe perigo algum de a criança engolir a 

própria língua), não jogar água ou tentar fazer com que a criança beba água, não agarrar 

a criança na tentativa de mantê-la quieta, não se opor aos movimentos, apenas protegê-

la de traumatismos. 

 

6. Desmaio 



 
 

Caracteriza-se por qualquer tipo de perda de consciência de curta duração que 

não necessite de manobras específicas para recuperação. 

Pode ocorrer devido à permanência em locais abafados e pouco ventilados, 

cansaço, emoções fortes, e muitas vezes pelo fato de a criança vir de casa sem se 

alimentar ou alimentar-se inadequadamente. 

As manifestações que ocorrem num desmaio são palidez e suor, principalmente 

nas mãos e cabeça. Ocorrem devido à queda de pressão nos vasos sanguíneos, porém 

melhora em minutos. 

 Podem ocorrer desmaios nas seguintes situações: durante esforços 

físicos; após trauma de cabeça, tórax...; desmaio seguido de convulsão; com demora na 

recuperação da consciência (+ de 5 minutos). Nesses casos deverão ser encaminhados 

imediatamente para atendimento médico. 

 

6.1. Cuidados 

 - Deixar a criança deitada e elevar suas pernas, para aumentar a circulação de sangue 

no cérebro; 

 - Agasalhá-la adequadamente; 

 - Após o desmaio evitar esforço físico ou mental, pois pode acarretar outro episódio. 

 

7. Choque elétrico 

Causado por uma descarga de corrente elétrica no corpo da vítima, os choques 

levam a queimaduras no lugar do corpo com o qual a criança tocou a tomada ou fio e a 

lesões internas, que podem atingir todos os órgãos. Também podem ocorrer, devido a 

ocorrência de queimaduras, vertigens, desmaio, inconsciência e parada respiratória ou 

cardíaca. 

Se a criança sofrer um choque elétrico, o primeiro passo é desligar o interruptor 

da chave e afastar a vítima da corrente elétrica. É possível sofrer um choque secundário 

ao encostar-se à criança, por isso, o adulto que for socorrê-la deverá usar um material 

isolante, como cabo de vassoura ou um tapete de borracha, para remover a criança do 

local. A seguir, deve-se chamar o socorro imediatamente (SAMU – 192 ou Corpo de 

Bombeiros – 193). 

Como forma de prevenção, é importante verificar toda a parte elétrica da 

creche. Aparelhos elétricos precisam estar com os fios encapados e as tomadas devem 

ser protegidas com o protetor adequado ou até mesmo com móveis. Geladeiras, 



 
 

máquinas de lavar precisam estar longe dos locais onde as crianças brincam. Aparelhos 

portáteis, como ferro de passar roupas, também precisam ficar fora do alcance das 

crianças. 

 

 

 

8. Queimaduras 

Várias são as causas das queimaduras como irradiação (raios solares, 

ultravioleta), líquidos quentes, sólidos quentes, chamas, gases quentes e substâncias 

cáusticas. Sendo classificadas segundo sua profundidade em: primeiro grau – atinge 

apenas o epitélio, há vasodilatação e pouco edema; segundo grau – destruição do 

epitélio, a pele apresenta-se eritematosa, com bolhas e exsudato úmido, tendo dor ao 

toque e a de terceiro grau – envolve toda a derme e algumas vezes a gordura 

subcutânea, músculos e ossos, a pele pode estar seca, carbonizada ou branca e sem 

sensibilidade dolorosa. Há também a classificação quanto à extensão das queimaduras. 

 

8.1. Cuidados 

 - Na de 1
º
 grau, lavar o local com água corrente; 

 - 2
º
 grau, lavar o local com água corrente, não romper as bolhas, higiene local 

em casa com água e sabão neutro e encaminhar para serviço de saúde caso haja sinais de 

infecção; 

 - Na de 3
º
 grau, enviar de imediato para serviço médico, sendo que a criança 

deve ser envolvida em um lençol limpo e úmido e cobertor, para evitar a perda de calor 

do corpo; 

 - Orientar os alunos sobre cuidados que devem tomar com materiais que 

podem provocar queimaduras, tanto na escola como em casa (álcool, fósforo, panelas 

quentes sobre o fogão, chaleiras, velas, etc). 

 

9. Corpos estranhos 

 Os corpos estranhos podem localizar-se na pele, olhos, ouvidos, narinas, vias 

respiratórias e tubo digestivo. Em cada local desses haverá manifestações específicas ao 

corpo estranho, como na pele, que haverá queixa de dor e vê-se rubor no local; nos 

olhos, teremos irritação, prurido e vermelhidão; nos ouvidos, teremos queixa de dor ou 

zunido e diminuição da audição no local afetado, no tubo digestivo, haverá dor 



 
 

retroesternal e sensação de pressão no esôfago; no caso da criança aspirar o corpo 

estranho e parar nas vias respiratórias, haverá tosse rouca, disfonia, dispneia e asfixia 

fulminante. 

 

 

9.1. Cuidados 

 - Olhos – lavar abundantemente com os olhos abertos, se persistir a sensação 

de presença do corpo estranho, tente everter a pálpebra superior do olho afetado 

puxando os cílios e com ajuda de um cotonete colocado sobre a pálpebra e dobre-a 

(eversão) e tente retirar com outro cotonete umedecido a partícula.  

 - Narinas – procurar deixar a criança calma e peça para que ela espirre ou 

expire com força para procurar eliminar o material. 

 - Pele – antes de tentar retirar o material deve-se passar PVPI degermante ou 

tópico e após tentar retirar com uma agulha estéril ou flambada. 

 - Ouvidos – se for inseto o corpo estranho pode-se tentar colocar um pouco de 

óleo ou água e um algodão no ouvido afetado e solicitar que a criança deite do lado do 

ouvido afetado, caso não consiga ser retirado ou for outro tipo de material introduzido 

deve-se encaminhar para serviço de saúde. ATENÇÃO: só colocar líquido no ouvido 

quando tiver certeza de que é um inseto, pois caso seja um grão (feijão ou milho, por 

exemplo), esse irá absorver a água ou óleo e aumentar de tamanho, agravando o 

problema. 

 - Tubo digestivo – identificar o material ingerido e comunicar os pais para 

observar nas fezes se o material será expelido (exceto se for pontiagudo, pois deve ser 

encaminhado a serviço médico para observação). 

 - Vias aéreas – caso a criança esteja em asfixia deve-se realizar a manobra de 

Heimlich: 

Realização de compressão abdominal, abraçando a criança maior de 4 anos 

pelas costas comprimindo o abdome (pôr-se de pé, manter a criança em pé com as 

costas apoiadas na barriga de quem irá realizar a manobra, comprimir e descomprimir 

rapidamente a região epigástrica com ambas as mãos, repetindo a operação se for 

necessário). As crianças menores e bebês devem ser colocados em decúbito ventral 

(barriga para baixo) sobre a perna ou braço do atendente. Com a cabeça levemente 



 
 

inclinada para baixo, pressionando-se a região posterior do tórax (entre as escápulas) 

por quatro vezes, logo você deve virar a criança, ficando em decúbito dorsal (barriga 

para cima) e fazer quatro pressões com os dedos indicador e anular, na região do final 

do apêndice xifóide (osso do peito). Este procedimento deve ser repetido por três vezes 

de cada lado e depois avalia-se a criança, se conseguiu expelir o corpo estranho. Caso 

não tenha sucesso com a manobra é preciso chamar o serviço de atendimento pré-

hospitalar (SIATE). 

Se existe uma passagem de ar não se deve tomar qualquer medida para 

desobstruir as vias aéreas como introduzir o dedo na boca, tapotagem e oferecer 

alimentos ou líquidos, devendo a criança ser encaminhada imediatamente para um 

serviço de referência para tratamento especializado. 

Em caso de obstrução por leite ou líquidos, lateralizar a criança para que o 

liquido escorra.  

 

 

Manobra em bebês e crianças menores de 4 anos 

 

 



 
 

 
Manobra em criança maior de 4 anos 

 

 

10. Epistaxe ou sangramento nasal 

Os vasos internos das narinas são bastante frágeis e podem romper-se com 

facilidade levando a um sangramento. Ocorre devido a trauma direto sobre o nariz, 

inflamação nas narinas por resfriados, esforços provocados por tosse ou choro e por 

permanecer por longo período no sol. 

10.1. Cuidados 

 - Manter a criança calma; 

 - Comprimir moderadamente com o polegar a narina afetada por cerca de 10 

minutos para que com a compressão facilite a coagulação e formação do coágulo; 

 - Colocar sobre a região da face e frontal (testa) uma compressa fria, pois 

assim ocorre a vasoconstrição e diminui o sangramento; 

 - Orientar a criança para evitar esforços físicos, choro, tosse e ficar sob o sol 

forte; 

 - Em caso de episódios frequentes, encaminhar para atendimento médico. 

 

11. Ferimentos 

 Toda criança está sujeita a esse tipo de lesão, pois é típico da idade da 

travessura e as infrações das regras que as levam a se machucar. Um dos ferimentos 



 
 

mais comuns na criança é a escoriação, que é uma lesão superficial de pele como os 

arranhões ou esfoladura e os cortes. Cuidados específicos para as: 

11.1. Escoriação limpa 

 - Lavar as mãos; 

 - Limpar o local com água e sabão neutro; 

 - Deixar a lesão aberta, sem cobri-la; 

 - Encaminhar para o serviço de saúde caso exista sinais de infecção (secreção 

amarelada na ferida). 

 

11.2. Escoriação suja (vidro, terra, pregos enferrujados) 

 - Lavar as mãos e o local com água e sabão neutro; 

 - Não cobrir a lesão; 

 - Orientar familiares para realizar em casa a limpeza com água e sabão neutro; 

 - Caso não seja retirado todas as partículas ou surgir sinais de supuração, febre ou 

inflamação encaminhar para serviço de saúde. 

 

11.3. Cortes pequenos e não profundos 

 - Lavar as mãos e o local com sabão neutro e água; 

 - Fazer assepsia com solução fisiológica a 0,9% (SF); 

 - Fazer curativo com gaze estéril e esparadrapo por 48 horas e depois retirar; 

 - Conforme o tipo de material que a criança se feriu é importante ver a necessidade da 

vacinação anti-tetânica. 

 

11.4. Cortes profundos  

 - Lavar as mãos e o local com sabão neutro e água; 

 - Fazer assepsia com solução fisiológica a 0,9% (SF) 

 - Avaliar a extensão do corte e verificar a necessidade de sutura (lesões maiores que 2 

cm); 

 - Aproximar as bordas da região cortada e mantê-las unidas, comprimindo com a mão 

para diminuir o sangramento; 

 - Cobrir o ferimento com pano limpo e seco ou umedecido com solução fisiológica a 

0,9% (SF), de acordo com o tipo e tamanho da lesão; 



 
 

 - e encaminhar para serviço médico. 

 

12. Traumatismos 

 Pode ocorrer na forma de fraturas, contusões musculares, luxações, 

rompimento de ligamentos e/ou tendões. As crianças estão sujeitas a traumatismos 

principalmente em braços e pernas como as fraturas, contusões, entorses, luxações. 

 Qualquer tipo de trauma pode provocar manifestações de dor, inchaço local e 

dificuldade para movimentar o membro afetado. 

 

12.1. Cuidados 

 - Evitar mover o membro afetado; 

 - Aplicar compressas frias sobre o local; 

 - Imobilizar o membro na posição que estiver sem procurar endireitá-lo e encaminhar 

para serviço de saúde - Utilizar basicamente os seguintes materiais no processo de 

imobilização: tábuas dorsais rígidas, talas de papelão, talas de madeira, talas infláveis, 

bandagens, cobertores e outros meios rígidos disponíveis; 

Passos básicos imobilização: Estabilizar o membro na posição em que se encontra; 

Exposição do membro fraturado; Verificação de pulso, sensibilidade, enchimento 

capilar e movimento; Imobilização propriamente dita com colocação da tala e 

enfaixamento com a atadura se disponível ou com um lençol; verificar novamente 

pulso, sensibilidade, movimento e enchimento capilar; Manter a criança em repouso até 

a chegada dos pais ou do serviço de emergência. 

 - Em casos de traumatismo craniano com perda de consciência, encaminhar 

imediatamente. 

 - Trauma na cabeça: Atenção para: alteração de consciência; dor de cabeça, náusea e 

vômito; Sangue ou liquor pelo nariz e ou ouvidos; Ver se a criança respira; Proteger 

ferida sem apertar; Se vômito, rolar a criança lateralmente em bloco; Se tiver sangue ou 

liquor, não tentar parar. 

 - Trauma tórax: Atenção - alteração ou dificuldade de respiração; Dor no peito; 

Cianose de extremidades; Verificar se a criança respira e esta consciente; Proteger a 

ferida (gaze, plástico, esparadrapo); Fixar o material usado sem apertar muito; Não 

retirar objetos empalados. 

 - Trauma abdome: Atenção: Dor ou rigidez de abdome; Fratura de costelas inferiores; 

Ferimento na parede do abdome com intestino exposto. 



 
 

 

13. Traumatismos bucais 

13.1. Feridas cortocontusas na cavidade bucal (língua, bochechas e gengivas) 

Lavar com água e observar o tamanho do ferimento para necessidade de 

encaminhamento ao serviço médico ou odontológico. 

 

13.2. Fraturas 

13.2.1. Do alvéolo dentário com avulsão (arrancamento) do dente 

 - Recuperar o dente o mais rápido possível e lavá-lo com soro fisiológico ou água 

corrente; 

 - Não segurar o dente pela raiz; 

 - Não esfregar a raiz; 

 - Recolocar o dente no alvéolo, na posição mais correta possível; 

 - Encaminhar imediatamente para atendimento odontológico. 

 

13.2.2. Do alvéolo dentário com intrusão (penetração) do dente na arcada óssea 

 - Encaminhamento ou transporte imediato para atendimento odontológico. 

 

13.2.3. Da coroa do dente 

 - Armazenar no leite; 

 - Encaminhar com a coroa para atendimento odontológico. 

 

OUTRAS INTERCORRÊNCIAS MAIS COMUNS NA INFÂNCIA 

 

1. Febre 

 A denominação febre ou hipertermia é utilizada quando a temperatura corporal 

está acima do limite de 37,5º C. A temperatura é considerada normal quando está entre 

36,5ºC e 37,5ºC. Na variação de 37,5ºC a 38ºC dizemos que a criança está com 

febrícula. Acima de 38ºC temos então a febre, que deve ser controlada para evitar que 

aumente ainda mais, pois a temperatura corporal elevada traz consequências danosas 

para o organismo, como a convulsão descrita acima. Acima de 40ºC de temperatura a 

denominação é de hiperpirexia e denota uma complicação grave de saúde que requer 

assistência imediata. Para diminuirmos ou aumentarmos a temperatura corporal 

utilizamos medidas de conforto que descrevemos a seguir. 



 
 

CALOR E FRIO 

Medidas para aumentar a temperatura corporal 

1. Elevar a temperatura do ambiente fechando portas e janelas, ligando aquecedores 

e/ou estufas e ar condicionado; 

2. Agasalhar a criança e cobrir com cobertores; 

Medidas para diminuir a temperatura corporal: 

1. Diminuir a temperatura do ambiente abrindo portas e janelas, ligando ventiladores 

e/ou ar condicionado; 

2. Realizar banho de imersão com água morna e compressas mornas sobre a testa, as 

virilhas e uma das axilas da criança (deixando uma axila livre para verificar a 

temperatura); 

3. Verificar a temperatura a cada 15 minutos, repetindo o procedimento caso não haja 

diminuição da temperatura elevada; 

4. Administrar medicação conforme prescrição médica caso não haja eficácia das 

medidas adotadas. Em casos de febre moderada, alta e hiperpirexia, iniciar os 

procedimentos para diminuir a temperatura corporal concomitantemente com a 

administração do medicamento prescrito. 

5. Comunicar a família da criança. 

 

2. Alergias 

Eritema glúteo (dermatite amoniacal ou dermatite de fraldas) 

- Definição: afecção cutânea no local da pele coberta pelas fraldas. 

- Características da pele: brilhante, avermelhada, escamosa, lesões vesiculares, 

sensível e dolorosa. 

- Causas: contato direto da pele com a urina, fezes e bactérias fecais, associadas à 

umidade e calor local, longa permanência com as fraldas úmidas/molhadas, uso de calça 

plástica, higiene inadequada. 

- Tratamento: envolve cuidados com a criança e com as fraldas, bem como a 

orientação da mãe para prevenir seu reaparecimento. Cuidados preventivos: manter a 

pele limpa e seca, trocar a fralda sempre que estiver molhada, evitar o uso de calça 

plástica, efetuar cuidados com as fraldas. Cuidados curativos: manter a criança sem 

fralda ou com fralda descartável, não usar calça plástica, não usar talco, expor o períneo 

ao sol ou a banho de luz, fazer higiene perineal a cada troca de fraldas, usar 



 
 

pomadas/cremes para assaduras. Cuidados com as fraldas: lavá-las com água e sabão, 

enxaguando bem; colocá-las de molho em água com vinagre na proporção de uma 

colher de sopa de vinagre para um litro de água; secá-las ao sol; passá-las a ferro dos 

dois lados. Cuidados com a criança no banho de luz: serve para promover a cicatrização 

do períneo, devendo ser executado pelo menos três vezes ao dia, com um foco de luz 

com lâmpada de 40 ou 60 Watts. Expõe-se a região perineal limpa e seca à luz, 

colocando-se o foco a uma distância de aproximadamente 30 cm da região afetada, 

durante 15 minutos. 

 

 

Candidíase/monilíase oral (sapinho) 

- Definição: lesões produzidas por fungo do gênero cândida, geralmente Cândida 

albicans, caracterizada por placas brancas não removíveis, semelhantes a coágulo de 

leite na mucosa da boca, gengivas e língua. Pode atingir brônquios, pulmões, trato 

gastrointestinal, vagina, entre outros órgãos. 

- Características: mucosa vermelha (cor de amora), presença de placas esbranquiçadas, 

aderidas à mucosa, que sangra quando as mesmas são removidas. 

- Causas: higiene deficitária, desnutrição, debilidade, antibioticoterapia prolongada, 

patologias como diabetes, neoplasias, lábio leporino e fenda palatina. 

- Tratamento: Preventivo: lavar as mãos ao manusear a criança; cuidados com chupetas, 

bicos de mamadeira, seio materno; higiene oral; individualidade do material da criança 

(mamadeira, chupeta, utensílios de alimentação); alimentar adequadamente a criança. 

Curativo: limpeza oral com água bicarbonatada (1 colher de sopa de bicarbonato para 1 

litro de água); cuidados com bicos, mamadeiras e chupetas (desinfecção); remover as 

placas da mucosa por meio da higiene oral; cuidados medicamentosos com nistatina ou 

violeta de genciana a 1%. 

 

Dermatite seborréica 

- Definição: dermatose crônica, recorrente, não contagiosa. 

- Características: presença de crostas descamativas no couro cabeludo, fronte, 

sobrancelhas e sulco retroauricular, podendo estender-se para o pescoço, axila região 

umbilical e genital. 



 
 

- Causas: higiene deficitária 

- Tratamento: aplicação de solução oleosa (vaselina) no couro cabeludo para 

remover as crostas. Aplica-se a solução oleosa no couro cabeludo até que as crostas 

fiquem totalmente molhadas, deixa-se por uma hora. Remove-se as crostas com pente 

fino ou gaze no sentido contrário ao nascimento do cabelo, em seguida lava-se o cabelo 

da criança para remover o óleo e as crostas restantes. Repete-se o procedimento até 

resolver o problema. 

 

3. Cólicas e dor abdominal 

 Também conhecida como dor de barriga, pode ocorrer na criança, decorrente de 

distúrbios gastrointestinais como indigestão alimentar, infecções intestinais ou 

verminoses. Também pode ocorrer quando houver infecções como amigdalite, 

pneumonia ou infecções urinárias ou em casos mais graves como o da apendicite. 

 

Cuidados 

 - Se a criança apresentar queixas frequentes encaminhar para consulta médica com o 

fim de diagnosticar o motivo; 

 - Se junto existir outros sintomas como vômitos, palidez, diarreia, encaminhar 

imediatamente para atendimento médico; 

 - Para aliviar a dor pode-se aplicar compressas quentes no abdômen; 

 - Pode ser utilizado chá caseiro como o de camomila, erva-doce, boldo. 

 

4. Administração de medicamentos 

 O uso de medicamentos na creche deve ser restrito para evitar o retardamento 

de atendimento médico ou administração de medicação errônea ou ainda a 

medicalização de problemas crônicos ou de repetição. A sua presença na creche tem 

como única finalidade atender a necessidade de um primeiro atendimento em situações 

como ferimentos, desconforto por febre ou dor, sem implicar que a mesma faça 

diagnósticos e tratamentos de saúde de suas crianças. Assim, os medicamentos que 

devem fazer parte do pronto-socorro da creche são aqueles que não são controlados e 

não tenham risco de intoxicação ou reações alérgicas e que possibilitem o alívio 

sintomático até o atendimento médico, como:  



 
 

 - Antitérmicos e analgésicos – paracetamol, dipirona, ácido acetil salicílico (tylenol, 

dôrico, magnopyrol, AAS, novalgina), COM PRESCRIÇÃO MÉDICA E 

AUTORIZAÇÃO DA MÃE; 

 - Soluções limpadoras - SF 0,9%; 

 - Solução antisséptica – PVPI tópico, rifocina spray; 

 - Pomadas para prevenção de assaduras que não contenham medicamentes – hipoglós, 

hipoderme, drapolene, dermodex. 

 Após a administração de todo e qualquer medicamento deve-se observar com 

atenção as reações a este (sinais de alergia, melhora ou não dos sintomas) e, ao 

encaminhar a criança para atendimento médico, deve-se descrever com detalhes o que 

aconteceu e quais as medidas adotadas. 

 

5. Gripe, tosse, dor de garganta, bronquite, amigdalite, pneumonia 

Gripe 

Considerado o acometimento mais comum num local onde exista aglomeração 

de pessoas, pois é transmitida pelas secreções respiratórias, ou seja, tosse, espirro e 

respiração, sendo causada por vários vírus e sua propagação facilitada pelo frio e 

umidade. Assim, na creche, onde temos um número maior de crianças juntas, podemos 

ser acometidos por esta patologia. 

 

Manifestações gerais 

 - Febre que dura de 1 a 3 dias; 

 - Coriza, tosse seca, desconforto na garganta e anorexia; 

 - Garganta hiperemiada, porém sem pus e aumento das amígdalas. 

 

Cuidados a serem prestados 

 - Cura após a evolução de alguns dias, não havendo tratamento específico; 

 - A criança deve ser encaminhada para consulta médica caso os sintomas persistam, 

pois pode haver complicações como otite, amigdalite e pneumonia; 

 - Incentivar a ingesta de líquidos;  

 - Manter ambiente sempre arejado; 

 - Não forçar a aceitação de alimentos, pois pode provocar náuseas e vômitos. 

 



 
 

Amigdalite 

 Patologia autolimitada com manifestações essencialmente de caráter 

inflamatório e que surge como resultado da faringite. Tendo como agentes etiológicos 

bactérias ou vírus. Essa patologia pode incorrer em conseqüências como a otite média 

purulenta.  

 Podemos avaliar se a criança está com amigdalite através de suas queixas 

(manifestações) ou por meio da avaliação da cavidade oral da mesma. Devemos pedir 

que a criança abra a boca e diga ...AH! Observamos hiperemia na garganta e as placas 

localizadas sobre as amígdalas que podem estar edemaciadas. 

 

 

Manifestações gerais 

 - Temperatura elevada 

 - Anorexia (difícil deglutição) 

 - Respiração oral 

 - Às vezes pode ter halitose 

 - Voz anasalada 

 - Orofaringe hiperemiada e com pus (placas) 

 - Edema de amígdalas 

 - Diarréia 

 - Dores no corpo 

 

Cuidados 

 - Controlar temperatura 

 - Incentivar alimentação líquida ou semi-líquida 

 - Orientar pais e criança sobre necessidade de higiene oral com freqüência 

 - Medicar conforme prescrição médica no horário marcado. 

 

Bronquite  

 Também conhecida como chio de peito ou asma brônquica, é uma doença de 

origem multifatorial que se caracteriza por uma resposta da traquéia e dos brônquios a 

estímulos variados. Ocorre em crises de períodos diversos, levando a uma contração e 



 
 

estreitamento dos brônquios, dificultando a passagem de ar para os alvéolos 

pulmonares. 

 Fatores desencadeantes de uma crise: alergias, fatores emocionais, alterações 

climáticas, infecções respiratórias, fatores hereditários. Sua incidência chega de 10 a 

20% da população infantil. Durante uma crise de bronquite pode haver uma infecção 

pulmonar concomitante como a pneumonia. Se não forem tratadas adequadamente essas 

crises levarão a uma diminuição da capacidade respiratória. 

Manifestações 

 - Ansiedade, depressão ou irritação 

 - Coriza 

 - Dispnéia (sibilos – tipo chio de gato) 

 - Cianose 

 - Tosse 

 - Vômitos 

 - Dores torácicas e no abdome 

 - Anorexia 

 - Febre, às vezes 

 - Sudorese 

 - Olheiras (cansaço) 

 - Tórax abaulado 

 

Cuidados gerais 

 - Identificar junto aos pais quais as possíveis situações que desencadeiam a crise; 

 - Verificar se o tratamento está sendo realizado adequadamente; 

 - A restrição para atividades físicas só deve ocorrer nas crises ou para àquelas que já 

têm uma certa limitação do condicionamento físico mesmo fora da crise (educar 

respiração – exercícios de inspiração e expiração). 

 - Estimular a realização de atividades físicas com frequência como a dos exercícios 

aeróbicos para melhorar o condicionamento respiratório e, posteriormente, o físico 

destes (aumento da utilização de O2 pelos músculos) – natação, bicicleta e caminhadas. 

 - Durante a crise, deve-se procurar tranquilizar a criança, afrouxar as roupas, evitar a 

obstrução nasal, orientar que tente respirar profunda e moderadamente. 

 



 
 

Pneumonia 

Responsável pelo elevado número de internações no clima de frio e muitas 

mortes principalmente em crianças menores de 05 anos. Na idade escolar as 

pneumonias são menos graves e menos frequentes, acometendo àquelas crianças 

desnutridas ou que estejam com diminuição da resistência orgânica. São processos 

inflamatórios, em geral agudos, que comprometem os alvéolos, bronquíolos e espaço 

intersticial. Conforme o agente etiológico, as pneumonias podem ser classificadas em: 

infecciosas (vírus, bactérias, fungos e protozoários) e não-infecciosas (aspiração de 

corpo estranho e irritante químico).  

 

 

 

Fatores que predispõem à pneumonia 

 - Idade 

 - Estado nutricional 

 - Infecções virais prévias 

 - Defeitos anatômicos congênitos 

 - Encefalopatias 

 - Uso de drogas imunosupressoras 

 - Déficit muscular 

 - Fatores ambientais 

 

Manifestações gerais 

 - Febre, mal-estar, calafrios 

 - Recusa alimentar 

 - Palidez, tosse, vômitos 

 - Batimentos de asa de nariz  

 - Dispnéia, agitação, gemência, cianose 

 - Taquicardia, dor torácica 

 

Cuidados 

Na iminência desses sinais deve-se encaminhar imediatamente para o serviço médico. 

 

6. Otites 



 
 

 Normalmente são decorrentes de complicações de outras infecções respiratórias 

como gripes, resfriados e amigdalites, propagadas por secreção das fossas nasais. 

Causadas por bactérias (Haemophilus influenzae, streptococcus e pneumococcus) ou 

vírus e a otite média serosa ou não-piogênica decorrente do bloqueio das Trompas de 

Eustáquio. As complicações que podem advir dessa patologia se não tratada 

adequadamente são as lesões dos órgãos da audição. 

 

Manifestações 

 - Irritabilidade 

 - Dor a deglutição e mastigação 

 - Movimentos lateralizados da cabeça 

 - Febre 

 - Vômitos, diarréia 

 - Queixas de dor no ouvido 

 - Coriza 

 - Adenopatia retroauricular 

 - Diminuição da audição 

 

Cuidados 

 - Encaminhar a criança para consulta médica 

 - Medicar conforme prescrição médica e aplicar calor local 

 - Verificar temperatura corporal 

 - Orientar a família e a criança sobre lateralizar a cabeça várias vezes ao dia para drenar 

secreção e higienizar apenas o conduto externo 

 - Não utilizar medicamentos no ouvido 

 - Evitar a obstrução nasal (piora da infecção). 

  

7. Escabiose 

 É a infestação da pele pelo Sarcoptes Scabiei (ácaro), onde a fêmea fecundada 

penetra na camada superficial da pele cavando um túnel, no qual deposita seus ovos. A 

doença é caracterizada por erupções cutâneas (tipo caroços ou bolinhas avermelhados 

que com o ato de coçar podem virar feridas e ser infectadas) que aparecem em crianças 

maiores especialmente nos punhos, mãos, espaço entre os dedos, nádegas, axilas e 



 
 

região umbilical, e nas crianças com menos de 2 anos, aparece nos pés e tornozelos. A 

transmissão se dá pelo contato direto. 

 

Manifestações 

 - Prurido intenso (acentua-se à noite ou quando o corpo esquenta) 

 - Lesões maculopapulares generalizadas ou localizadas 

 

Cuidados 

 - Educar para os hábitos de higiene a nível coletivo 

 - Identificar nos familiares a presença da doença para trata-la conjuntamente 

 - Manter unhas da criança curtas e limpas 

 - Orientar para a troca de roupa de cama diariamente (exposição ao sol do colchão, 

cobertores e vestuário) e uso individual de sabão 

 - Evitar exposição da criança ao sol enquanto houver lesões 

 - Encaminhar ao posto de saúde para aquisição do medicamento adequado 

 

8. Pediculose 

 Doença causada pelo Pediculus Humanus Capitis (couro cabeludo), transmitida 

pelo contato direto com objetos pessoais. Seu aparecimento independe das condições 

socioeconômicas.  

 

Manifestações 

 - Prurido 

 - Reação inflamatória local com risco de infecção secundária 

 

Cuidados 

 - Orientar a criança para não coçar a cabeça e manter as unhas curtas e limpas 

 - Orientar e manter uso individual de pentes, escovas, sabonetes, bonés e outros objetos 

usados na cabeça e a troca de roupa de cama diária sem sacudi-las 

 - Avaliar diariamente a cabeça da criança a procura de lêndeas ou sinais de picadas 

 - Uso do medicamento adequado conforme orientação do Posto de Saúde ou 

medicamento caseiro: passar óleo de cozinha em todo o couro cabeludo e amarrar um 

lenço ou pano na cabeça deixando durante a noite. Pela manhã, lavar a cabeça e 

enxaguar em água com vinagre (1 colher em 1 litro de água). Depois de lavar o cabelo 



 
 

passar o pente fino para retirar as lêndeas, repetindo uma vez ao dia até exterminar com 

os piolhos. 

 

9. Vômitos 

 Sintoma bastante frequente na infância e muitas vezes ligado a alterações de 

saúde como intoxicações, verminoses, doenças infecciosas, indigestão alimentar, 

esforços físicos intensos. Dessa forma, esse é um sintoma inespecífico de que a criança 

pode estar sofrendo de algum acometimento de saúde, sendo uma reação de defesa ou 

intolerância do organismo que tenta eliminar alimentos indigestos, contaminados, ou 

ainda, indicativo de alguma doença. 

 

 

Cuidados 

 - Se estiver associado a outros sinais como febre, dores e é repetitivo, deve ser 

encaminhada de imediato para atendimento médico. 

 - Não é aconselhável dar um antiemético, pois inibiria o vômito, mas não eliminaria a 

causa. Deve-se deixar a criança semi-sentada (para não comprimir o estômago), fazer 

compressas mornas sobre o abdômen e oferecer líquidos frios aos poucos. 
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