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Avaliação Inicial
• Avalie se a vítima está consciente e respirando normalmente: 
 — Bata de leve na clavícula do indivíduo e pergunte em voz alta: “Você está bem”? 
 — Declare seu nome, treinamento e desejo de ajudar.
• Se a pessoa responder, faça com que ela fique na posição em que está.
• Se a pessoa estiver inconsciente, mas respirando normalmente, coloque-a na posição 
de recuperação.
• Se ela não estiver respirando normalmente, inicie a RCP.
 — Grite por ajuda, ou peça a uma pessoa especifica para ligar para o SME.

RCP (Não atrase a RCP para esperar por um DEA 
ou outro equipamento).
• Realize 30 compressões  • Mantenha os ciclos de RCP de 30:2. 
 seguidas de 2 ventilações.   • Prepare a unidade DEA se disponível.

Gestão de Choque
• Coloque a pessoa em uma posição  • Mantenha uma temperatura corporal normal. 
 confortável ou deitada de costas. • Monitore constantemente.
• Considere elevar as pernas da pessoa  •  Não ofereça nada por via oral. 
 15-30 cm, caso não haja suspeita de lesão
    no pescoço, coluna ou região pélvica. 

Primeiros Socorros (peixe-leão/ peixe-pedra/ ar-
raia, estrela-do-mar/ouriço-do-mar, coroa-de-espinhos)
Sinais e Sintomas 
• Perfuração ou laceração. • Manchas roxas ou pretas na pele.
• Dor (intensa, aguda, pontadas). • Náusea e vômito.
• Espinhos salientes e/ou lesão do tecido. • Choque (raro).
•  Inchaço local. • Parada Respiratória (raro).
• Bolhas. • Parada Cardíaca (raro).
  
Primeiros Socorros 
1. Lave cuidadosamente a área. 5. Deixe as bolhas intactas.
2. Remova qualquer material estranho  6. Aplique creme antibiótico tópico.   
 com pinça (deixe os ferrões de arraias 7. Monitore o nível de consciência.  
 no lugar para serem removidos em 8. Busque avaliação médica.
    um serviço médico). 9. Use anti-veneno de peixe-pedra,
3.  Controle qualquer sangramento.    se indicado. 
4. Controle a dor imergindo a área afetada   10. Monitore reações alérgicas ou infecção.
 em água doce não escaldante (máximo
 45˚C /112˚F) por 30-90 minutos. (bolsas
 frias também podem ser usadas).

Avaliação da Segurança da Situação

 P Pare.

 A Avalie a situação. 

 R Recupere e acomode com segurança a unidade  
        de oxigênio, o kit de primeiros socorros e o DEA. 

 E Exija Proteção para Exposição.
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Lesões por Cnidários (águas-vivas, coral de fogo, 
anêmonas, hidras)
Sinais e Sintomas
Os sintomas podem progredir rapidamente.
• Dor (pode ser excruciante, possivelmente  • Rubor localizado e inchaço.
 interferindo com a respiração). • Bolhas (podem demorar dias para aparecer)
• Câimbras musculares (podem ser severas). • Náusea, fadiga, mal-estar geral.
• Vergões. • Choque (raro).
• Queimação e coceira. 
 
Primeiros Socorros 
Acione o Serviço Médico de Emergência local imediatamente se 
os sintomas progredirem.
1. Inativação. Irrigue com um volume generoso de solução leve de vinagre.
2. Remova os tentáculos com uma pinça. Use luvas.
3. Lave/Irrigue com água do mar ou solução salina estéril. Evite esfregar ou usar água doce.
4. Tratamento Sintomático:
 Alivio da dor (bolsas quentes ou frias); analgésicos, agentes anti-inflamatórios, 
 anestésicos tópicos.
5. Monitore reações alérgicas ou infecção.

Lesões por Contato (esponjas, corais, vermes-de-fogo)
Sinais e Sintomas  
• Dor aguda, em pontadas. • Dormência, formigamento.
• Rubor localizado. • Bolhas.
• Coceira moderada a intensa  • Sangramento associado ao corte/arranhão.
• Inchaço.

Primeiros Socorros  
 
 
 
 
 
 
 

Técnica de Ataduras de Pressão e Imobilização 
(polvo-de-anéis-azuis, serpentes marinhas, Conus sp.)
Sinais e Sintomas  
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1. Lave com sabão e água. 
2. Remova qualquer material estranho,   
    se presente.
a. Fita adesiva pode ajudar na remoção   
    de cerdas.
b. Irrigue para remover detritos.

3. Controle um eventual sangramento.
4. Deixe as bolhas intactas.
5. Contato com os olhos – lave com água 
doce; procure atendimento médico.
6. Monitore por sinais de infecção.

1. Mantenha a vítima imóvel.
2. Lave com sabão e água. 
3. Remova qualquer material estranho 

se presente.
4. Coloque um curativo sobre o local 

da mordida.
5. Coloque uma bandagem elástica 

firme, mas não excessivamente 
apertada no local. 

6. Verifique por circulação adequada/ 
pulso nos dedos das mãos/pés  
(recarga capilar).

7. Aplique uma tala na extremidade 
afetada.

8. Utilize uma tipóia quando o ferimento 
for na mão ou no braço.

9. Não remova até a chegada a um 
serviço médico.

— Envolva com a bandagem elástica pelo 
menos 15 cm em cada lado da ferida, 
se possível.

10. Remova a vítima para um serviço 
médico imediatamente.
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Lesões Traumáticas (controle de hemorragia externa)
Sinais e Sintomas 
• Mordidas (dentes na ferida). • Arranhões graves.

Primeiros Socorros

  

Aplicando um Torniquete
Se a hemorragia for abundante e não controlada por pressão direta
• Coloque o torniquete de 2,5 a 5 cm acima do local da lesão.
• Coloque a manivela sobre a artéria que está sangrando.
• Gire a manivela para interromper o sangramento e fixe-a no lugar.
• Anote “T” ou “TQ” na testa da vítima.
• Continue a monitorar e ofereça apoio verbal.

Complicações que Oferecem Risco de Vida
Sinais e Sintomas 
• Choque Anafilático (inchaço, coceira, estreitamento das vias aéreas, dificuldade respiratória).
• Choque Cardiogênico (pele fria e pegajosa, falta de ar severa; pulso fraco).
• Choque Hipovolêmico (pele fria e pegajosa; confusão; fraqueza; respiração rápida).

Primeiros Socorros
TODAS são EMERGÊNCIAS MÉDICAS. Acione o Serviço Médico 
de Emergência local imediatamente.
1. Anafilático: Auxilie com a administração de medicamentos para alergia prescritos. 
2. Cardiogênico: Mantenha a vítima deitada de costas ou em posição confortável; moni-
tore o nível de consciência.
3. Hipovolêmico: Controle qualquer hemorragia; mantenha a vítima deitada de costas ou 
em posição confortável; monitore o nível de consciência.

Envenenamento por Frutos do Mar
Os sintomas podem progredir rapidamente no envenenamento por TTX. Acione o 
Serviço de Emergência Médico local imediatamente se houver sintomas neurológicos.
Sinais e Sintomas 
• Dor abdominal, gastroenterite. • Coceira.
• Náusea, vômito. • Falta de coordenação muscular.
• Diarreia. • Paralisia.
• Dormência, formigamento. • Inversão das sensações térmicas.

Primeiros Socorros
1. Monitore o nível de consciência.
2. Acione o Centro de Controle de Intoxicação local. Guarde o peixe ou o vômito 
 para análise se disponível.
3. Busque avaliação médica em caso de suspeita de envenenamento por frutos do mar. 

1. Lave com sabão e água.
2. Controle o sangramento com 

pressão direta.
3. Aplique curativo e bandagem.

4. Busque avaliação médica.
5. Monitore por sinais de infecção.
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NOTAS:
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