
Bebê engasgado
Esse vídeo foi realizado em parceria com:
Primeiros socorros:
Bebê engasgado
Neste vídeo você vai aprender como agir para salvar um bebê com menos de
um ano que esteja se engasgando.
Existem três cenários possíveis nesses casos:
Cenário 1: O bebê está respirando
Cenário 1: O bebê ainda está respirando
1 - Não faça nada
Apenas vigie o bebê e não faça mais nada; nesse caso, a tosse do bebê é mais
eficiente que os procedimentos de primeiros socorros.
Cenário 2: O bebê não respira mas está consciente
Cenário 2: O bebê não respira, mas ainda está consciente.
1 - Cinco tapas nas costas
Dê cinco tapinhas nas costas do bebê.
Deite o bebê no seu antebraço, deixando a cabeça dele abaixo do corpo.
Segure a cabeça do bebê nessa mão e com a outra apoie um dedo de cada lado
da boca do bebê, com cuidado para não pressionar a garganta.
Com a palma da mão, dê cinco tapinhas entre as escápulas.
2 - Cinco compressões torácicas
Se isso não funcionar, alterne com cinco compressões torácicas.
Apoie seu antebraço nas costas do bebê, segurando a cabeça com a palma da
mão.
Vire o bebê.
Deixando a cabeça mais baixa que o corpo.
Coloque dois dedos no meio do tórax.

E pressione cerca de um terço da profundidade.
Repita as compressões torácicas até cinco vezes.
Alterne cinco tapinhas nas costas com cinco compressões torácicas até que o
bebê volte a respirar normalmente.
Cenário 3: O bebê não respira e está inconsciente
Cenário 3: O bebê não está respirando e perdeu a consciência.
Coloque o bebê sobre uma superfície plana.
1 - Ligue para a emergência
Ligue imediatamente para a emergência.
2 - Reanimação cardiorrespiratória (RCP)
Comece a reanimação cardiorrespiratória alternando trinta compressões
torácicas com duas ventilações boca-a-boca, se você souber fazer.
Se não, faça apenas as compressões torácicas, na velocidade de duas
compressões por segundo.
Se o bebê não voltar a respirar, continue até que o serviço de emergência
chegue.

https:/www.sikana.tv/pt-br/health/first-aid/first-aid-choking-infant

