
BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS A BORDO DE AERONAVES



Os primeiros socorros compreendem os 

tratamentos aplicados imediatamente ao 

acidentado ou portador de mal súbito, antes 

da chegada do médico socorrista –um 

profissional habilitado e treinado.
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O que a tripulação deve fazer quando algum passageiro passa mal no avião? 

O socorrista deve sempre utilizar luvas, deve ter bom senso, tolerância e paciência. Precisa também saber 
improvisar com segurança e acima de tudo, deve ter amor ao próximo.
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As vias aéreas podem ficar obstruídas por sangue, 

vômitos, corpos estranhos (pedaços de dente ou 

próteses dentárias) ou pela queda da língua para 

trás, como acontece nos casos de convulsões. Em 

crianças são comuns obstruções por balas e 

moedas.



Coloque a pessoa deitada de lado, com a cabeça e o 

pescoço no mesmo plano do corpo da vítima e, com 

o dedo polegar abra a boca, tracionando o queixo. 

Ao mesmo tempo, introduza o dedo indicador na 

boca do paciente, retirando, com rapidez, o 

material que esteja obstruindo.

Após a desobstrução das vias aéreas, centralize a 

cabeça da vítima e incline a cabeça para trás, 

fazendo tração na mandíbula com uma das mão e 

segurando a testa com a outra mão.

Como desobstruir as vias aéreas, removendo corpos estranhos?
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Quais os sinais mais comuns  de asfixia?

• Respiração rápida e ofegante ou ruidosa;

• Dedos e lábios azulados;

• Alterações do nível de consciência;

• Agitação;

• Convulsões.

E o que fazer nesses casos?

Com a cabeça da vítima posicionada corretamente, aperte as narinas do socorrido de modo a impedir 

a saída do ar. Inspire profundamente e coloque sua boca sobre a boca do socorrido. Sopre dentro da 

boca do socorrido não deixando escapar o ar, e, ao mesmo tempo, afaste-se e inspire novamente. 

Repita a operação. Em caso de parada respiratória em crianças pequenas, coloque a boca sobre o 

nariz e a boca do socorrido.
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O que fazer quando o coração da vítima parar de pulsar?

• O socorrido deverá estar deitado de costas sobre uma superfície lisa, plana e num nível bem abaixo 

do seu;

• Localize o osso externo que fica no meio do tórax;

• Coloque uma das mãos espalmadas sobre a metade inferior desse osso;

• Coloque a palma da outra mão sobre o dorso da mão espalmada;

• Entrelace os dedos das duas mãos, puxando-os para trás;

• Mantendo seus braços esticados, comprima o tórax do socorrido, aplicando a força de seu peso;



O que fazer quando o coração da vítima parar de pulsar?

• Caso o socorrido seja criança recém-nascida, comprima o tórax com apenas um dedo (polegar). 

Utilize apenas a força deste dedo para comprimir o tórax. Se criança maior, utilize dois dedos para a 

compressão;

• Se houver apenas um socorrista, realize 5 massagens para 2 ventilações. Se houver dois socorristas, 

5 massagens para 1 ventilação; 

• As manobras devem ser interrompidas após 30 minutos.
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Como prestar socorro em caso de fraturas?

• Imobilize o local de modo a impedir que o osso 

fraturado se mexa e danifique as partes moles;

• Não tente de forma alguma colocar o osso no lugar.

• Se houver ferimento na pele, lave com água e sabão e 

coloque uma compressa de gaze cobrindo a região 

afetada, antes de imobilizar.

• As vítimas que apresentarem sinais de fratura do 

fêmur e fraturas múltiplas na bacia devem ser levadas 

ao hospital imediatamente uma vez que essas 

fraturas costumam sangrar muito.
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No traumatismo da coluna costuma haver perda da sensibilidade e do tato e a perda da mobilidade dos 

membros.

Como agir?

• O acidentado deve ser colocado em uma 

superfície lisa e plana, com a cabeça centrada e 

os membros alinhados paralelamente ao corpo;

• Não tente levantar ou remover o acidentado;

• Chame o socorro especializado, pois o 

transporte errado do paciente poderá causar 

danos irreversíveis para o mesmo;

• Verifique se há hemorragia ou fraturas e se 

ele(a) está respirando;



No traumatismo da coluna costuma haver perda da sensibilidade e do tato e a perda da mobilidade dos 

membros.

Como agir?

• Para a mobilização são necessárias três pessoas agindo 

simultaneamente. A primeira segura com firmeza a 

cabeça e o pescoço da vítima, para evitar que dobre o 

pescoço. A segunda apoia a região da bacia. Por sua vez, 

a terceira segura pelos pés, evitando dobrar as pernas 

da vítima. Com um movimento simultâneo e 

sincronizado retiram a vítima do chão e a colocam em 

uma superfície plana e firme, imobilizando o pescoço, 

os braços e as pernas, antes do transporte.
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Como agir?

• Evite abordar a vítima;

• Limpe a boca da vítima de afogamento, 

procurando desobstruir as vias aéreas;

• Observe se está respirando;

• Caso não esteja, inicie imediatamente uma 

respiração boca-a-boca;

• Em caso de vômitos, vire a cabeça do 

afogado para o lado afim de evitar o 

sufocamento.
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Nunca toque na vítima até que ela seja separada da corrente elétrica – ou que seja interrompida!

Como agir?

• Caso seja necessário remover a vítima de local, envolva as mãos em jornal ou em um saco de papel;

• Empurre a vítima para longe da fonte de eletricidade com um objeto seco, não condutor de corrente, 

como um cabo de vassoura, tábua, corda seca, cadeira de madeira ou bastão de borracha
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Como agir?

• Nunca use gelo e nem substâncias gordurosas (manteiga ou 

óleo), pasta de dentes ou borra de café.

• Lave a queimadura em água corrente por um tempo bastante 

prolongado;

• Mantenha o membro queimado submerso em água fria;

• Não toque no queimado sem antes lavar as mãos para não 

contaminar a queimadura;

• Antes de cobrir a queimadura com atadura, coloque vaselina 

esterilizada;

• Encaminhe o queimado a um hospital.



As queimaduras das vias aéreas são consideradas 

muito graves porque têm evolução rápida e podem 

levar à morte por asfixia. 

Os sinais indicativos de queimaduras nessa área 

são: 

• Queimadura na face;

• Chamuscamento dos cílios;

• Depósito de fuligem no nariz e na boca;

• História de confinamento no local do incêndio;

• História de explosão. 

Em razão da gravidade deste tipo de queimadura, 

você deverá encaminhar o queimado o mais rápido 

possível a um hospital.



A gravidade da queimadura por produtos químicos é 

proporcional à duração da exposição à substância em contato 

com a pele. No caso específico de queimaduras químicas, é 

necessário remover rapidamente as roupas contaminadas e 

iniciar, imediatamente, a lavagem intensa e prolongada da área 

queimada.

As queimaduras elétricas, geralmente, são mais graves do que 

aparentam, pois podem apresentar pele normal com morte 

muscular (necrose). Costumam evoluir com aumento da área 

queimada mesmo após o afastamento do acidentado da 

corrente elétrica.
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A limpeza adequada com água e sabão é a forma 

mais eficiente de se evitar a contaminação pelo 

tétano.

Após a limpeza, será permitida a utilização de 

substâncias antissépticas, de preferência a base 

de compostos iodados.



Princípios do 
atendimento de 

emergência

Desobstrução das 
vias aéreas

Controle da 
ventilação

Restauração da 
circulação

Fraturas

Traumatismo 
raquimedular ou 
traumatismo da 

coluna

Afogamento Choque elétrico

Convulsões
Infarto do 
miocárdio

Queimaduras Ferimentos

Hemorragias e 
estado de choque

Corpos estranhos
Envenenamento 
ou intoxicação

Atendimento 
politraumatizado



Como agir?

• Se a hemorragia for intensa coloque o paciente deitado, pois ele 

poderá apresentar sensação de desfalecimento;

• Caso a hemorragia seja devida a ferimentos nos membros 

superiores ou inferiores eleve o membro afetado acima do nível 

da cabeça;

• Comprima a região com pequenos pedaços de gaze ou pano, 

que não devem ser removidos para que não desfaçam o 

coágulo que evita a continuidade do sangramento;

• Nunca aplique garrotes ou torniquetes no membro atingido;

• Nunca utilize panos grandes ou absorventes, pois dão a falsa 

impressão de controle da hemorragia.



• O estado de choque é uma situação de risco que pode levar à morte e decorre, na maioria das vezes, 

de hemorragias internas ou externas não controladas adequadamente.

• Os sintomas mais comuns são: palidez, pele fria e pegajosa, pulso fraco e rápido, respiração rápida e 

irregular, agitação e ansiedade e inconsciência. 

• A vítima deverá ser levada ao hospital rapidamente. Somente o médico preparado poderá alcançar 

êxito como tratamento.
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Como agir?

• Nos olhos: lave bem os olhos com água corrente ou soro fisiológico, evite esfregar, não tente retirar 
os corpos estranhos caso não sejam removidos com a água. Cubra totalmente o olho afetado com um 
tampão de gaze esterilizada enquanto aguarda o atendimento pelo oftalmologista.

• No nariz: solicite à vítima que force a saída de ar pela narina obstruída, enquanto você comprime a 
outra narina.

• No ouvido: nunca tente retirar corpos estranhos dos ouvidos com exceção dos insetos. Para retirar 
insetos, pingue algumas gotas de óleo no ouvido afetado. O óleo irá imobilizar os movimentos de 
asas ou patas do inseto. Incline a cabeça para o lado na tentativa de colocar o inseto para fora do 
ouvido, que deverá deslizar com o óleo.
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Como agir?

• Verifique com que veneno a vítima se intoxicou 

e leve-a imediatamente para o hospital;

• Não provoque vômitos se a vítima estiver 

inconsciente ou se houver ingerido substâncias 

ácidas, alvejantes (água sanitária) ou derivados 

do petróleo (querosene ou gasolina);

• No caso de contaminação da pele, retire 

imediatamente as roupas contaminadas e lave 

com água abundante a área afetada.
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Denomina-se politraumatizado a vítima de 

acidente sobre a qual resultaram várias lesões 

traumáticas pelo corpo. O doente politraumatizado 

costuma apresentar alto índice de mortalidade, 

bem como, alterações no funcionamento do 

aparelho respiratório, circulatório e no sistema 

nervoso central.



SAP



Um dos eventos mais comuns em viagens de aeronaves é a vertigem. A vertigem é a 

situação na qual , a vítima sente girar em torno dos objetos ou objetos girar em torno 

dela. Pode ser acompanhada de náuseas ou vômitos, mas sem perda de consciência. Para 

esses casos, basta colocar a vítima em decúbito dorsal e passar uma venda sobre seus 

olhos, mantendo a vítima arejada.


