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    Quando bebês começam a engatinhar e comer alimentos sólidos, os pais precisam começar a ficar alertas ao perigo e risco do 
engasgo. Crianças menores de 5 anos podem engasgar-se facilmente com alimentos ou pequenos objetos. 
       O engasgo ocorre quando alimentos ou pequenos objetos se alojam na garganta e bloqueiam a via aérea, impedindo a respiração.  
O oxigênio não chega aos pulmões e ao cérebro. Quando o cérebro fica mais de 4 minutos sem oxigênio, pode ocorrer lesão cerebral 
ou até a morte. 
      A maior parte das mortes relacionadas a engasgo ocorre em crianças com menos de 5 anos. Dois terços das vítimas de engasgo 
têm menos de 1 ano de idade. Aproveite este folheto para aprender mais sobre o engasgo.

Alimentos perigosos 
Não dê a crianças com menos de 4 anos alimentos duros e 
redondos. Sempre corte-os em pedaços. Alimentos redondos e 
duros são causas comuns de engasgo. Quando a criança não 
mastiga bem sua comida, ela pode tentar engoli-la inteira. 
- Salsichas
- Nozes, amendoins, amêndoas, sementes
- Uvas inteiras
- Pipocas
- Balas
- Chicletes
- Qualquer alimento duro para mastigar

Itens perigosos 
Mantenha qualquer objeto pequeno longe de bebês e crianças. 
Como regra de segurança, os brinquedos não podem ter 
peças móveis ou destacáveis, e nunca ofereça a uma criança 
ou deixe acessível objetos e brinquedos que passem por 
dentro de um rolo de papel higiênico.
- Balões 
- Moedas 
- Bolas de gude 
- Brinquedos com partes pequena
- Pilhas e baterias 

O que você pode fazer para prevenir o Engasgo: 
- Aprenda RCP (Reanimação Cardiopulmonar) 
- Fique alerta que objetos pequenos podem ser causa de engasgo em todas as crianças 
- Faça a criança comer sentada à mesa. Não deixe correr, caminhar, brincar ou se deitar com comida na boca. 
- Supervisione sempre crianças à hora da refeição 
- Corte bem a comida para bebês e crianças pequenas em cubos de 1 cm, e ensine a mastigar bem a comida. 
- Evite brinquedos com peças pequenas ou pequenos, e deixe itens pequenos sempre inacessíveis à criança. 
- Siga a recomendação de idade dos brinquedos.

Primeiro Socorro para a criança que está engasgada 
    Atente para aprender as instruções nessa publicação. Porém, habilidades de primeiros socorros são melhor aprendidas em 
cursos práticos de treinamento.  
    A informação contida nesta publicação não deve ser usada como substituta do atendimento médico ou conselho do seu 
pediatra. Pode haver variações em tratamentos que seu pediatra pode recomendar baseado em fatos individuais e circunstâncias.

ENGASGO  
Se você está sozinho com uma criança engasgada: 
1 – Grite por ajuda 
2 – Inicie as manobras de emergência 
3 – Ligue para 192 (SAMU) ou 193 (BOMBEIROS)

Inicie Manobra quando: NÃO Inicie Manobra quando:
- A criança não consegue respirar (o tórax não 
mexe para cima e para baixo) 
- A criança não consegue tossir ou falar, ou 
parece arroxeada/azulada (cianose) 
- A criança é encontrada inconsciente e 
irresponsiva (Vá para RCP)

- A criança consegue respirar, falar ou chorar
- A criança está tossindo, vomitando e consegue 
puxar a respiração. Os reflexos da criança estão em 
funcionamento. Acompanhe-a, incentive-a a tossir e 
ajude a eliminar o vômito e secreções. 
Não sopre no rosto do bebê e da criança!  



Engasgo  
Menores de 1 ano 

Se o bebê está engasgado e não consegue chorar, 
respirar, tossir ou vocalizar, siga estes passos.  
→ Mande alguém ligar para 192 (SAMU).

1 - Dê 5 tapas firmes nas costas do 
bebê, entre as escápulas, com o 
calcanhar de sua mão:

2 - Faça 5 compressões sobre o osso 
esterno com dois dedos da mão, bem 
no centro do peito. 

Vire a criança, olhe se está já desengasgada 
(consegue respirar, encher o peito de ar, tosse 
audível e emite sons).  

Se persiste engasgada:

Alterne passos 1 e 2 até que:
a) a criança desengasgue – consiga respirar, emitir 
sons, tossir e chorar
b) ela se torne inconsciente, irresponsiva. Nesse 
caso, vá para RCP.

RCP (Reanimação Cardiopulmonar) 
Menores de 1 ano

Se o bebê está INCONSCIENTE, estimule-o tentando acordá-lo. Se ele estiver IRRESPONSIVO:
a) Mande alguém acionar o Serviço de Emergência – 192 – SAMU – Se disponível no local, mande 

buscar um DEA (Desfibrilador Externo Automático).
b) Se estiver sozinho, grite por ajuda e comece o atendimento de emergência.

1 - Inicie pelas COMPRESSÕES TORÁCICAS:  
- Posicione dois dedos da mão sobre o osso esterno, bem no centro do peito, 
na altura dos mamilos.  
- Comprima cerca de UM TERÇO A METADE do diâmetro do tórax e deixe o 
tórax retornar à posição original 
- Faça 30 compressões seguidas, a uma frequência de 100 a 120 
compressões por minuto.

2 - ABRA A VIA AÉREA (Iclinação da Cabeça e 
Elevação do queixo) 
- Posicione uma mão sobre a testa da criança, e outra sob o 
queixo, fazendo a extensão do pescoço de forma a deixar a via 
aérea livre 

3 - APLIQUE 2 VENTILAÇÕES DE RESGATE 
- Posicione sua boca sobre a boca e o nariz do bebê, enquanto mantém a 
Manobra de Abertura de Via aérea 
- Aplique duas respirações de 1 segundo, evitando deixar o ar escapar, e 
observando a elevação do tórax do bebê 
- Retorne imediatamente às compressões torácicas, aplicando a relação de 
30 compressões para 2 ventilações 

Após 5 ciclos de 30 compressões para 2 
ventilações, se o bebê permanece inconsciente: 
- Se ninguém pôde acionar o Serviço de Emergência 192 – pare  e ligue para 
o SAMU 192 você mesmo 
- Se o Serviço de Emergência já foi acionado, continue a aplicar ciclos de 
compressões e ventilações 30:2 até a chegada do socorro. 

Engasgo 
 Maiores de 1 ano 

Se a criança está engasgada, sem conseguir 
respirar, emitir sons, falar, tossir ou chorar, 
parecendo estar arroxeada ou azulada  
→ Mande alguém ligar para 192 (SAMU)

MANOBRA DE HEIMLICH
- Posicione-se atrás da criança 
- Coloque a mão fechada no abdome da criança, um pouco 
acima do umbigo, entre umbigo e a ponta do osso esterno. 
- Faça um movimento rápido para dentro e para cima, em 
forma de “J” 
- Faça a manobra até que a criança desengasgue ou se 
torne inconsciente/irresponsiva. Vá para RCP. 

RCP (Reanimação Cardiopulmonar) 
Maiores de 1 ano

Se a criança está INCONSCIENTE, estimule-a tentando acordá-la. Se ela estiver IRRESPONSIVA: 
a)  Mande alguém acionar o Serviço de Emergência – 192 – SAMU – Se disponível no local, mande 
buscar um DEA (Desfibrilador Externo Automático). 
b)  Se estiver sozinho, grite por ajuda e comece o atendimento de emergência.

1 - Inicie pelas COMPRESSÕES TORÁCICAS:  
- Posicione o calcanhar da mão sobre o osso esterno, bem no centro do peito, na altura 
dos mamilos. Coloque a outra mão por cima, entrelaçando os dedos. 
- Cuide para que apenas o calcanhar da mão esteja em contato com o tórax da criança. 
- Comprima cerca de  UM TERÇO A METADE do diâmetro do tórax e deixe o tórax 
retornar à posição original 
- Faça 30 compressões seguidas, a uma frequência de 100 a 120 compressões por 
minuto. 

2 - ABRA A VIA AÉREA (Iclinação da Cabeça e 
Elevação do queixo) 
- Posicione uma mão sobre a testa da criança, e outra sob o queixo, fazendo 
a extensão do pescoço de forma a deixar a via aérea livre 

3 - APLIQUE 2 VENTILAÇÕES DE RESGATE 
- Posicione sua boca sobre a boca da criança, e feche o nariz com os dedos para o ar não 
escapar, enquanto mantém a Manobra de Abertura de Via aérea. 
- Aplique duas respirações de 1 segundo, evitando deixar o ar escapar, e observando a 
elevação do tórax da criança. 
- Retorne imediatamente às compressões torácicas, aplicando a relação de 30 
compressões para 2 ventilações 

Após 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações, 
se a criança permanece inconsciente: 
- Se ninguém pôde acionar o Serviço de Emergência 192 – pare  e ligue para o SAMU 
192 você mesmo 
- Se o Serviço de Emergência já foi acionado, continue a aplicar ciclos de compressões e 
ventilações 30:2 até a chegada do socorro. 
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