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Introdução 

 

Sabe-se que os ferimentos abertos ou fechados são causados com sangramentos ou 

escoriações. Porto que o médico irá avaliar o grau de complexidade logo após o 

trauma. 

 

Desenvolvimento  

 

Acidentes com ferimentos: O que fazer? 

Ferimentos são lesões resultantes de uma causa externa (traumatismos) e podem ser 

classificados como ferimento fechado ou ferimento aberto, conforme a integridade da 

pele. O que vai interessar neste estudo, são os ferimentos abertos onde ocorre a 

ruptura da pele, sangramento com escoriações, cortes, lacerações ou esmagamentos. 

Como a pele é um importante meio de defesa contra agentes infecciosos, o 

rompimento desta barreira favorece o surgimento de infecções secundárias, 

principalmente se não houver tratamento adequado logo após o trauma. 

Sinais e Sintomas: Não há necessidade de descrever os sinais, pois eles são 

evidentes e vistos com uma simples inspeção no corpo da vítima. O que vai diferenciar 

é o grau de complexidade do ferimento. 

Medidas a serem tomadas. 

Ferimentos leves ou superficiais: Limpe o ferimento cuidadosamente com água 

corrente e sabão, de preferência neutro; Não toque no ferimento com os dedos, lenços 

ou outros materiais não esterilizados; A menos que saia facilmente, evite retirar farpas, 

vidros ou partículas de metal do ferimento. Deixe este procedimento para os médicos 

no hospital; Proteja o ferimento com gaze ou pano limpo, fixando sem apertar; Mude o 

curativo quantas vezes se fizerem necessárias para mantê-lo seco e limpo, até a 

chegada do resgate ou chegada ao hospital. 

Ferimentos extensos ou profundos - Casos em que se constituem ferimentos 

profundos: Quando as bordas do ferimento não se juntam corretamente; Quando há 

presença de corpo estranho; Quando a pele, os músculos, nervos ou tendões estão 

dilacerados;  Quando há suspeita de penetração profunda do objeto causador do 

ferimento (bala, faca, prego etc.); Se o ferimento é no crânio ou na face; Se a região 

próxima ao ferimento não tem aparência ou funcionamento normal.  

Observação: nestes casos, o ideal é que a vítima seja levada o quanto antes ao 

hospital. Na impossibilidade da vítima se mexer, deve ser acionado o serviço de 

atendimento de emergência. 



Ferimentos abdominais abertos: Acionar o serviço de atendimento de emergência 

imediatamente; Caso os órgãos estejam expostos, não procure recolocá-los no lugar; 

Cubra-os com uma compressa úmida e limpa; Prenda a compressa firmemente no 

lugar com uma atadura, sem apertar; O objetivo aqui, é proteger os órgãos expostos. 

Ferimentos profundos no tórax: Acionar o serviço de atendimento de emergência 

imediatamente; Coloque sobre o ferimento, gaze, chumaço de pano ou a própria mão 

para impedir a entrada de ar no ferimento; Pressione com firmeza. Se precisar, seque 

o chumaço no local, mas não o tire do ferimento; Use um cinto ou uma faixa de pano 

em volta do tórax sobre o curativo para ajudar a manter o ferimento fechado; Não 

aperte demais o cinto ou a faixa para não prejudicar os movimentos de respiração da 

vítima. 

Ferimentos na cabeça: Acionar o serviço de atendimento de emergência 

imediatamente; Afrouxe as roupas da vítima, principalmente em volta do pescoço; Em 

caso de inquietação ou inconsciência, deite-a de costas; Nos casos de hemorragia em 

ferimentos no couro cabeludo, faça uma compressa com pano limpo sobre o 

ferimento, pressionando levemente; Se o sangramento for à boca, nariz ou ouvido, vire 

a cabeça da vitima para o lado que está sangrando; Se escoar pelo ouvido um líquido 

límpido, incolor, deixe sair naturalmente, virando a cabeça de lado. 

 

Conclusão 

 

Portanto, para que haja um bom desempenho hospitalar o paciente deve, como o 

médico, que é de principal de importância, limpar o ferimento cuidadosamente com 

água corrente, de preferência sabão neutro. 

 


