FERIDAS
Uma ferida é uma solução de continuidade da pele,
quase sempre de origem traumática,
que além da pele (ferida superficial) pode atingir o tecido celular subcutâneo
e muscular (ferida profunda).

O QUE DEVE FAZER
•
•
•
•

Antes de tudo, o socorrista deve lavar as mãos e calçar luvas descartáveis.
Proteger provisoriamente a ferida com uma compressa esterilizada.
Limpar a pele à volta da ferida com água e sabão.
Lavar, do centro para os bordos da ferida,
com água e sabão, solução de clorhexidina,
por ex. Hibiscrub, ou similar,
utilizando compressas.
• Secar a ferida com uma compressa
através de pequenos toques, para não
destruir qualquer coágulo de sangue.
• Desinfectar com anti-séptico,
por ex. Betadine em solução dérmica.

feridas

Depois de limpa, se a ferida for superficial e de pequenas dimensões,
deixá-la preferencialmente ao ar, ou então aplicar uma compressa esterilizada.

Se a ferida for mais extensa ou profunda, com tecidos esmagados ou infectados,
ou se contiver corpos estranhos, deverá proteger apenas com uma compressa
esterilizada e encaminhar para tratamento por profissionais de saúde.
É uma situação grave que necessita transporte urgente para o Hospital.
Se houver hemorragia, ver pág. 48.
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O QUE NÃO DEVE FAZER
•
•
•
•
•

Tocar nas feridas sangrantes sem luvas.
Utilizar o material (luvas, compressas, etc.) em mais de uma pessoa.
Soprar, tossir ou espirrar para cima da ferida.
Utilizar mercurocromo ou tintura de metiolato (deve utilizar Betadine dérmico).
Fazer compressão directa em locais onde haja suspeita de fracturas ou de corpos
estranhos encravados, ou junto das articulações.
• Tentar tratar uma ferida mais grave, extensa ou profunda, com tecidos
esmagados ou infectados, ou que contenha corpos estranhos.

FERIDA NOS OLHOS

O QUE DEVE FAZER
• Deitar a vítima com a cabeça completamente imóvel e olhando para cima.
• Cobrir o olho com compressas esterilizadas.
• Evitar que a vítima tussa, prevenindo o aumento da pressão intra-ocular.
Note bem
• Deve-se pensar na possibilidade de existir uma ferida no olho sempre que haja
uma ferida grave na face.
É uma situação grave que necessita transporte para o Hospital.
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