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“As ideias criativas são atacadas frequentemente porque as pessoas se opõem 

à mudança ou não entendem novos conceitos.”  

Henry Heimlich 
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa, com 

o objetivo de descobrir qual o conhecimento das puérperas sobre a Manobra de 

Heimlich em lactentes. A pesquisa foi realizada de forma sistematizada com 

questionário previamente elaborado contendo nove questões objetivas após a 

aprovação do comitê de ética da Universidade. Ao realizar a pesquisa foi possível 

analisar se as puérperas conhecem ou não a manobra de Heimlich em lactentes, 

infelizmente o resultado foi negativo, ou seja, a maioria das puérperas não conhece 

os objetos ou alimentos que causam obstrução das vias aéreas, poucas delas 

conhecem a manobra de Heimlich e todas consideraram importante a maior 

divulgação da manobra de Heimlich. Os resultados foram representados através de 

gráficos ilustrativos elaborados à partir das respostas do questionário. Os resultados 

da pesquisa são preocupantes pois indica que poucas puérperas estão preparadas 

para agir em uma situação de emergência. Contudo, durante a pesquisa, todas as 

puérperas se mostraram interessadas em aprender mais sobre o assunto, também 

ressaltaram da importância dessa informação desconhecida por muitas delas. 

 

Palavras Chave: Manobra de Heimlich. Obstrução das vias aéreas por corpo 

estranho. Asfixia.  
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ABSTRACT 

 

This work was carried out through quantitative and qualitative research in order to find 

out the knowledge of mothers on the Heimlich Maneuver in infants. The survey was 

conducted in a systematic manner with previously prepared questionnaire containing 

nine objective questions after the approval of the ethics committee of the University. 

When a search was possible to examine whether the mothers know or the Heimlich 

maneuver in infants, unfortunately the result was negative, ie, most mothers do not 

know the objects or foods that cause airway obstruction, few of them know Heimlich 

maneuver and all considered important to the wider dissemination of the Heimlich 

maneuver. The results were represented by illustrative graphs drawn from the 

questionnaire responses. The survey results are worrying because it indicates that few 

mothers are prepared to act in an emergency situation. However, during the research, 

all the mothers showed interest in learning more about the subject, also stressed the 

importance of this unknown information for many of them. 

 

Keywords: Heimlich Maneuver. Airway obstruction by a foreign body. Asphyxia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A manobra de Heimlich é um procedimento simples e eficaz para reversão da 

parada respiratória, causada por um corpo estranho que obstrua a entrada de oxigênio 

para os pulmões de qualquer pessoa que esteja sofrendo uma asfixia.   

Segundo a revista eletrônica UOL TV (2016) no ano 2013, a maior causa de 

óbitos de crianças até um ano de idade foi ocasionado por sufocamento ou asfixia 

causada por acidentes domésticos.  

Atualmente, no Brasil existem poucas leis relacionadas a manobra de Heimlich, 

algumas aprovadas e outras aguardando aprovação. Mas o Brasil está caminhando 

para promover maior informação a população, tendo como objetivo principal a 

promoção de saúde e redução de agravos à saúde da população. 

A manobra de Heimlich surgiu após o médico da marinha e cirurgião torácico 

Henry Heimlich observar o grande número de pessoas que faleciam em restaurantes 

por asfixia. Teve a ideia de utilizar o ar que existe dentro dos pulmões para expulsar 

o alimento que estaria obstruindo a entrada de ar para a cavidade torácica.  

No ano de 1974 Henry Heimlich publicou a manobra de Heimlich, um método 

mecânico e não invasivo que permite a expulsão do corpo estranho que esteja 

obstruindo a entrada de ar nos pulmões. Com a grande utilização da manobra pela 

população e observação de grande volume de resultados positivos, em pouco tempo 

a manobra ficou conhecida mundialmente como manobra salvadora, nomeada pela 

Cruz Vermelha por restabelecer a respiração espontânea quase imediatamente após 

a sua execução e desobstrução (MENDES, 2016).  

Santos (2007), afirma que é importante que as pessoas saibam como dar 

suporte a uma vítima em caso de emergência, embora, infelizmente muitas vítimas 

acabam morrendo no local do trauma ou horas depois, por não ter recebido 

atendimento adequado de quem a socorreu.  

Os danos neurológicos devido à falta de oxigenação são irreversíveis, pois as 

células nervosas não se regeneram, por esse motivo quanto antes a respiração for 

reestabelecida menos risco a vítima tem sofrer sequelas por falta de oxigenação.  

Infelizmente os dados estatísticos nos permitem visualizar que a maioria da 

população brasileira desconhece a manobra de Heimlich, mesmo dispondo de tantos 

meios de comunicação.  
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A presente pesquisa teve como objetivo avaliar por meio de questionário 

previamente elaborado o conhecimento das puérperas sobre a manobra de Heimlich 

em lactentes no município do meio oeste catarinense, bem como identificar o nível de 

escolaridade, verificar experiências já vivenciadas de obstrução, avaliar o 

entendimento sobre os agentes causadores de obstrução, se possuem conhecimento 

e discernimento para identificar uma situação de emergência causada por obstrução 

e a atitude que cada uma delas apresentaria caso seu bebê vier a sofrer uma 

obstrução de vias aéreas.   

Isso justifica a necessidade do trabalho ser realizado com puérperas sobre os 

procedimentos no caso de uma obstrução de vias aéreas (OVACE), a pesquisa foi um 

estudo importante para que nos programas de saúde da gestante e puérperas sejam 

inseridas atividades educacionais e informativas sobre a manobra de Heimlich para 

as puérperas do município com objetivo de reduzir os agravos a saúde dos recém-

nascidos caso ocorra a OVACE.  

O tipo de pesquisa utilizado para o desenvolvimento da pesquisa foi qualitativo, 

visando avaliar a qualidade do conhecimento sobre a manobra salvadora e 

quantitativa para expressar de forma numérica esse conhecimento por meio de 

gráficos. A pesquisa foi realizada por meio de questionário elaborado com nove 

questões objetivas que foi previamente submetido ao comitê de ética da Universidade 

Alto Vale do Rio do Peixe. Todas as entrevistas foram realizadas de forma individual, 

de modo que fosse possível observar a expressão de cada uma frente ao 

conhecimento da manobra. No momento da pesquisa todas as puérperas receberam 

uma explanação e orientações sobre OVACE e manobra de Heimlich, bem como a 

demonstração do procedimento com boneco para ilustrar as orientações.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Sistema Respiratório 

 

Crespo, et al. (2006, pg. 76). Afirma que: Damos o nome de sistema respiratório 

ao conjunto de estruturas que permitem a captação de oxigênio (O²) e a eliminação 

de dióxido de carbono (CO²) produzido na respiração celular.  

O sistema respiratório é composto por nariz, boca, faringe, laringe, epiglote, 

traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e músculos respiratórios. Tendo cada órgão 

sua função específica no sistema.  

Para Guyton e Hall (2006 pg. 480) “Os objetivos da respiração são prover 

oxigênio aos tecidos e remover dióxido de carbono.” 

 

2.1.2 Anatomia Do Sistema Respiratório 

 

2.1.2.1 Nariz E Cavidade Nasal 

 

O nariz é uma saliência de formato piramidal que fica localizado na parte central 

da face. É uma estrutura osteocartilagínea1 que aloja as fossas nasais. As fossas 

nasais por sua vez são duas cavidades largas e rugosas que se estendem desde as 

narinas2 até as coanas situadas na faringe (CRESPO, et al. 2006).  

Esse órgão possui grande importância. Guyton e Hall (2006 pg. 480) destacam 

três funções para o bom funcionamento do sistema respiratório. 1ª aquecer o ar pelas 

extensas superfícies das conchas e septo. 2ª o ar é quase que totalmente umidificado 

antes mesmo de passar pela cavidade nasal. E 3ª o ar é parcialmente filtrado pelos 

cílios paranasais. Esse processo é chamado de condicionamento de ar das vias 

superiores.  

 

 

                                            
1 Osteocartilagínea: formado por cartilagem e osso.  
2 Narinas: orifícios nasais. 
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2.1.2.2 Boca 

 

A boca é um órgão de grande importância, pois é parte integrante do sistema 

digestório mas está ligada ao sistema respiratório também. É uma cavidade situada 

na parte inferior da face onde se efetua a mastigação e a insalivação dos alimentos. 

É formada por lábios, abóboda palatina3, as bochechas fazem parte das paredes 

laterais da boca, os dentes são órgãos rígidos inseridos nas arcadas alveolares do 

maxilar e da mandíbula e tem função de mastigar os alimentos, a língua e o espaço 

sublingual formam o pavimento da boca (CRESPO, et al. 2006). 

 

2.1.2.3 Faringe 

 

É um canal musculomembranoso situado atrás das fossas nasais e boca, que 

termina anteriormente na laringe dando após isso a sua função no aparelho 

respiratório e posteriormente no esôfago também com sua função no sistema 

digestório (CRESPO, et al. 2006). 

 

2.1.2.4 Laringe 

 

É uma estrutura musculocartilagínea situada na parte posterior do pescoço, ao 

nível da quinta ou sexta vertebras cervicais. Este órgão liga a faringe com a traquéia, 

é constituída por três cartilagens ímpares medianas, as cartilagens tireóide, cricoide e 

epiglote. Os músculos da laringe movimentam as cartilagens na hora da deglutição 

(CRESPO, et al. 2006). 

A epiglote é uma cartilagem muito importante no processo de deglutição e 

respiração. Tem o formato de uma folha que abre e fecha de acordo com o comando 

do sistema nervoso central. Se o indivíduo estiver se alimentando, o cérebro enviará 

uma mensagem pelo sistema nervoso para que a epiglote feche a entrada da traquéia 

evitando assim, que os alimentos entrem para dentro da traquéia e brônquios, 

causando então a abertura da entrada do esôfago, assim o alimento atravessa o 

esôfago e entra no estômago. Quando o indivíduo não está se alimentando, a epiglote 

                                            
3 Abóbada palatina: Forma o teto da cavidade oral própria. Tem forma de ferradura e duas partes uma 
anterior óssea denominada palato duro e outra posterior, musculomembranosa que se liga à faringe e 
que limita com a língua o istmo das faces, denominada palato mole. (CRESPO, et al. 2006 pg. 72).    
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desloca-se para fechar a entrada do esôfago abrindo a entrada da traquéia o que 

proporciona a respiração (GUYTON, HALL, 2006).  

 

2.1.2.5 Traquéia 

 

A traqueia é um tubo que mede cerca de 12 a 15cm composto por cerca de 16 

a 20 anéis cartilaginosos unidos entre si. Está situada entre a laringe e o início dos 

brônquios. É revestida por tecido epitelial com abundantes glândulas e mucosas 

(CRESPO, et al. 2006). 

 

2.1.2.6 Brônquios  

 

Ao final da traquéia temos uma bifurcação que recebe o nome de carina, após 

a carina se dá origem a dois brônquios sendo o brônquio principal direito e o esquerdo. 

O brônquio principal direito ramifica-se em três brônquios lobares que são brônquio 

lobar superior, médio e inferior. Enquanto o brônquio principal esquerdo divide-se em 

apenas dois brônquios lobares sendo o superior e o inferior. Por sua vez os brônquios 

lobares direito e esquerdo dão origem a brônquios segmentares espalhando-se para 

cada lobo pulmonar. Cada vez mais os brônquios vão se dividindo e diminuindo de 

espessura, dando origem aos bronquíolos. Após os bronquíolos irão aparecer os 

ductos alveolares sustentando os sacos alveolares formados por vários alvéolos que 

são as unidades respiratórias revestidas de capilares onde acontecem as trocas 

gasosas (CRESPO, et al, 2006).  

 

2.1.2.7 Pulmões 

 

O corpo humano possui dois pulmões, que estão situados no interior da 

cavidade torácica, estão separados pelo coração e pelos órgãos do mediastino. Os 

pulmões são órgãos moles, esponjosos e dilatáveis (CRESPO, et al, 2006).  

A respiração compreende dois movimentos que são: Inspiração e Expiração. 

Inspiração é entrada de oxigênio para dentro da cavidade torácica, causado por 

pressão negativa provocada pela contração do músculo diafragma. Expiração é a 

expulsão do dióxido de carbono causado pelo relaxamento do diafragma provocando 

uma pressão positiva (GUYTON, HALL, 2006. pg. 473.) 
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Os alvéolos pulmonares são envolvidos por uma rede fina de capilares 

sanguíneos onde ocorre a hematose4.  

 

Guyton e Hall, (2006 pg. 480) afirmam que: 

 

“O oxigênio entra pela cavidade nasal por meio da inspiração e circula pelas 
vias respiratórias penetrando nos alvéolos pulmonares. Após isso o oxigênio 
atravessa as membranas alveolares e dos capilares se fixando nas 
hemoglobinas dentro dos capilares, por sua vez o dióxido de carbono entra 
nos alvéolos e segue o trajeto inverso até ser eliminado na expiração.” 

 

Figura 1: Sistema Respiratório 

 
Fonte: (SLIDE PLAYER, 2016) 

 

 

                                            
4 Hematose: Processo de oxigenação do sangue venoso.  
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2.2 OVACE 

 

A OVACE é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho é considerada um 

trauma muito comum no Brasil, causando muitas mortes em decorrência da gravidade 

das sequelas que a falta de oxigenação causa no organismo (EID, 2001). 

 

Mais de 90% dos casos de obstrução das vias aéreas por corpo estranho em 
crianças ocorrem abaixo dos cinco anos, e mais da metade delas tem menos 
de um ano de idade. Os objetos que mais causam obstrução são brinquedos 
e alimentos. (CANETTI, et al, 2007p. 207). 

 

A obstrução de vias aéreas superiores é um evento frequentemente não 

reconhecido e pode induzir uma grande ameaça a vida (Bordow, et al, 1988).  

Segundo a American Heart Association 1996 o termo asfixia se relaciona à 

hipoxemia progressiva, com acúmulo de gás carbônico e acidose respiratória. Se o 

processo persistir e não houver desobstrução, essa asfixia poderá causar lesões 

neurológicas graves e como consequência a morte do bebê.  

Existem dois tipos de obstrução das vias aéreas: Obstrução total e parcial.  

Na obstrução total não há passagem de oxigênio nem de dentro para fora dos 

pulmões e nem de fora para dentro dos pulmões.  

LeMoine (1988 pg. 211) afirma que “na obstrução total os fluxos inspiratórios e 

expiratórios estão igualmente limitados provocando o bloqueio de entrada do oxigênio 

para dentro dos pulmões.” 

Já na obstrução parcial existe passagem do ar para dentro dos pulmões, mas 

essa passagem encontra-se limitada, causando assim tosse, sibilos, dispneia e 

cianose (LEMOINE, 1988). 

 

2.2.1 Causas De Obstrução De Vias Aéreas 

 

As obstruções das vias aéreas são classificadas em agudas e crônicas 

podendo ocorrer por vários fatores que são: pela língua, alergias, por corpos 

estranhos, danos aos tecidos ou por enfermidades.  

Alimentos ou objetos colocados na boca podem ser aspirados acidentalmente. 

Esse evento é observado comumente em crianças de seis meses a seis anos com 

maior incidência em crianças de zero a três anos de idade (FIORI, 1991).  
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As crianças pequenas não tem capacidade de avaliar o perigo, pelo que 
qualquer objeto que encontram em casa pode transformar-se num brinquedo 
muito interessante. Botões, tampas e rolhas de garrafas, moedas, pregos 
pequenos, parafusos, brinquedos e brincos são os que mais ocorrem. 
(SCOPEL, 2016, p.01)   

 

 

Para EID, (2001) a obstrução das vias respiratórias podem ocorrer pela língua 

como consequência do relaxamento muscular. Ocorre também por alergias 

decorrentes de picadas de insetos ex. abelha ou ingestão de medicamentos, 

causando até mesmo o choque anafilático5. A obstrução também pode ocorrer por 

corpos estranhos que podem ser secreções, resíduo gástrico, brinquedos, etc. Em 

relação à danos aos tecidos ela acontece por traumas graves de face, lesões no 

pescoço, inalação de gases tóxicos, queimaduras e etc. Já nas enfermidades, a 

obstrução pode ocorrer por doenças crônicas que venham a obstruir a passagem de 

oxigênio.  

 

As causas mais comuns nas crianças são a queda de língua e corpos 
estranhos. Os indivíduos inconscientes tem relaxamento da musculatura que 
sustenta a base da língua. Toda vez que uma vítima é encontrada 
inconsciente, a via aérea deve ser aberta, utilizando inicialmente manobras 
manuais. (CANETTI, et al, 2007, p. 206).  

 

2.2.2 Sinais De Obstrução Das Vias Aéreas 

 

A entrada de um corpo estranho nas vias aéreas é acompanhada de tosse e 

dispnéia ou apnéia. Podendo levar à asfixia (que pode causar a morte caso não haja 

atendimento imediato), ou o corpo estranho pode ser eliminado pela tosse (FIORI, 

1991). 

As obstruções parciais podem ser observadas quando ainda há passagem de 

oxigênio, mesmo que em pouca quantidade para manter a vida. Os sinais são 

dificuldade para respirar, cianose, agitação, respiração difícil e ruidosa ou ausência 

de respiração (LEMOINE, 1988). 

Na obstrução total é caracterizada principalmente pela apneia6, a mesma 

ocorre quando não há passagem de oxigênio pelas vias aéreas causando cianose, 

                                            
5Choque Anafilático: Causado pela exposição a um alérgeno que ocasionará reação alérgica sistêmica, 
podendo obstruir as vias aéreas superiores, causando edema generalizado, prurido na pele, perda da 
consciência e se não tratado até a morte. 

6 Apneia: Ausência de movimentos respiratórios. Ausência de respiração.  
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perda da consciência, parada respiratória e por fim parada cardiorrespiratória 

(LEMOINE, 1988). 

 

2.2.3 Danos que a falta de oxigenação pode causar 

 

A cianose é a coloração azulada que acomete os tecidos decorrente de redução 

dos níveis de O² no sangue.  

 

Quando a concentração de hemoglobina reduzida no sangue capilar é 
superior a cinco g/dl. Aparece uma coloração azul escura dos tecidos - a 
cianose – cujo surgimento depende da quantidade total de hemoglobina no 
sangue, do grau de saturação de hemoglobina e do estado da circulação 
capilar (GANONG, 2005). 

 

A asfixia pode causar inconsciência em uma vítima em até 4 minutos, após 3 

minutos pode causar danos cerebrais irreversíveis até mesmo a morte caso não seja 

realizada a desobstrução. À partir de seis minutos os danos cerebrais podem ser 

irreversíveis. Nesses casos pode ocorrer o óbito do paciente (SENAC DN, 2011).  

Ao ocorrer uma obstrução, o organismo começa a produzir ATP de forma 

anaeróbia7 e posteriormente ocorre a morte das células por falta de oxigenação, onde 

os danos podem ser irreversíveis principalmente nas células nervosas e levando a 

vítima a morte (GUYTON E HALL, 2006). 

 

2.3 MANOBRA DE HEIMLICH 

 

2.3.1 Histórico 

 

Henry Heimlich nasceu em 03 de fevereiro de 1920 em Wilmington Delaware. 

Obteve licenciatura em 1941 pela Universidade de Cornell. Mais tarde em 1943 obteve 

seu doutoramento pela Cornell Medical College (CRUZ VERMELHA PORTUGUESA, 

2016. Pg.1). 

Na década de 1950 concluiu sua especialização como cirurgião torácico e 

tornou-se médico da marinha e por fim criou um cateter especial para ajudar pessoas 

                                            
7 Anaeróbia: É uma atividade intensa e curta duração, a produção de energia celular é igualmente 
intensa onde ocorre a fermentação láctica. Nessa atividade física há predomínio fornecimento de 
energia por processos metabólicos que não envolvem oxigênio. 
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com dificuldades respiratórias. Encontrou um meio de melhorar as condições 

alimentares substituindo o esôfago por um pedaço de estomago (MENDES, 2016 

pg.1). 

Teve grande inspiração em salvar vítimas de asfixia após perceber que cerca 

de 2.500 pessoas morriam em restaurantes a cada ano, descobrindo que nos pulmões 

existia a quantidade de ar suficiente para forçar o objeto para fora da garganta 

(MENDES, 2016 Pg.1). 

Heimlich testou sua teoria em um cão, onde sedou o animal e empurrou um 

pedaço de carne na sua garganta, e testou seu experimento, colocando as mãos sob 

as costelas do animal e realizando as compressões e observou que poderia expelir a 

bola de carne através boca do animal. (MENDES, 2016 Pg.1). 

Mendes (2016 pg. 1), afirma que a primeira pessoa a utilizar a manobra de 

Heimlich foi Isaac Piha, que estava em um jantar quando a sua esposa engasgou-se 

com um pedaço de frango e ele correu para ajudá-la. Após isso a manobra foi 

divulgada e cada vez mais foi utilizada para salvar pessoas.  

Henry Heimlich ficou muito famoso pela descoberta da manobra que tempos 

depois seria conhecida mundialmente como “Manobra Salvadora” (CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA, 2016. Pg.1). 

 

2.3.2 Dados Estatísticos Sobre OVACE 

 

A manobra de Heimlich é pouco divulgada no Brasil, entretanto 384 mortes 

foram registradas no ano 2000 correspondendo à 40% do total dos óbitos ocorridos 

por trauma em crianças de 0 a 10 anos. Em 2010 esse número reduziu para 252, mas 

ainda correspondendo à 42% dos óbitos pelas mesmas causas (BRASIL, 2016. Pg.1). 

O grande número de ocorrências registradas de obstrução de vias aéreas por 

corpo estranho (OVACE) que resultou em óbitos de crianças até um ano de idade em 

2013 é alarmante, pois segundo a revista eletrônica UOL TV (2016) em 2013 a maior 

causa de óbitos de crianças até um ano de idade foi ocasionado por sufocamento ou 

asfixia decorrentes de acidentes domésticos.  

O conhecimento da manobra de Heimlich é de grande importância mas a 

maioria da população brasileira à desconhece, afirma a Band News (2016. Pg.1) 

quando publicou reportagem em 11/11/2014 afirmando que mais de 700 crianças 

morreram por engasgamento no decorrer daquele ano, ocupando o terceiro lugar no 
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ranking de mortes por acidentes e lidera o ranking nas estatísticas de crianças 

menores de um ano de idade. 

Em 1997 nos Estados Unidos 659 crianças até 14 anos morreram por obstrução 

das vias aéreas incluídos casos de sufocação, engasgo e estrangulamento. Dessas 

crianças pelo menos 80% delas são menores de 4 anos de idade, e em crianças 

menores de 3 anos de idade o maior causador de asfixia foi o balão (FILHO, 2016. 

Pg.1). 

Os Estados Unidos possuem legislações específicas para que sejam fixados 

cartazes com a manobra de Heimlich em restaurantes e estabelecimentos comerciais, 

também obriga os empregadores a fornecer treinamento aos funcionários de como 

agir em situações de emergências.  

Em Santana do Parnaíba estado de São Paulo no dia 30 de outubro de 2013 

foi sancionada lei que trata de instruir a população leiga por meio de palestras e 

panfletos ilustrativos sobre a Manobra de Heimlich (SILVA, 2016. Pg.1). 

No mesmo estado, na cidade de São Caetano do Sul foi instituída a Lei 

municipal que obriga os estabelecimentos comerciais a fixarem cartazes ilustrativos 

com orientações gerais sobre a Manobra de Heimlich (XAVIER, 2015, Pg.1). 

Na cidade de São Paulo foi instituída a lei municipal 298/2009 que trata da 

obrigatoriedade da fixação de cartazes ilustrativos contendo informações sobre a 

manobra de Heimlich (CREATIVE, 2016. Pg.1).  

No estado do Rio de Janeiro em 17/04/2015 foi aprovada a lei estadual que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes explicativos e treinamento dos 

professores sobre as técnicas conhecidas como "Manobra de Heimlich" e 

"Tapotagem" em creches públicas e particulares do estado. A lei 346/2015 tinha prazo 

de 60 dias para a regularização das instituições, o não cumprimento implica em multa 

de advertência e mais 700 UFIRs (Unidade fiscal de referência).  

Como podemos observar, o Brasil tem 26 estados mais o Distrito Federal e 

existem disponíveis poucas leis que obrigam a fixação de cartazes ilustrativos e o 

treinamento para a prestação de socorro no caso de asfixia e os índices de óbitos por 

esse tipo de acidente nos proporciona entender que muitas pessoas não conhece a 

Manobra de Heimlich. 

 O deputado Romulo Gouveia do PSB da Paraíba foi além das expectativas, 

apresentou no ano de 2015 um projeto de lei obrigando restaurantes e lanchonetes 
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de todo o país a fixarem cartazes que ensinam os frequentadores a utilizar a manobra 

de Heimlich (CAMPOS, 2016, Pg.1).  

 

2.3.3 Como Proceder Em Caso De Obstrução Das Vias Aéreas Em Lactentes 

 

Primeiramente ligar para serviço de socorro de urgência e emergência através 

do número 193 (Bombeiros) ou 192 (SAMU). Se identificar e explicar exatamente do 

que se trata a emergência, pois essa atitude facilita na orientação para o primeiro 

socorro à vítima. O solicitante prestará o primeiro atendimento à vítima (EID, 2001). 

Lembrando que cada minuto pode fazer a diferença na recuperação do 

paciente. 

Após receber as orientações do atendente, deve-se seguir atentamente cada 

etapa para liberar as vias aéreas da vítima. Enquanto isso manter o atendente 

informado do que está acontecendo. Enquanto isso, o atendente orientará sobre as 

medidas a serem tomadas e imediatamente encaminhará uma equipe para prestar 

atendimento a vítima (OLIVEIRA, SILVA, QUEIROZ, 2015). 

 

2.3.4 Tipos De Ventilação 

 

O ar que inalamos durante a inspiração tem 21% de oxigênio. Desses 21% que 

inalamos, cerca 5% são utilizados durante a hematose por nossos pulmões e quando 

expiramos devolvemos para atmosfera os outros 16%. Essa quantidade é suficiente 

para manter as funções vitais de um ser humano (EID, 2001). 

Existem vários tipos de ventilação de suporte que podem ser empregados na 

hora de uma emergência. Neste trabalho citarei apenas a que se enquadra para 

lactentes e que pode ser realizada sem equipamentos adicionais (ventiladores ou 

reanimadores), descrita a seguir: 

Ventilação boca nariz: é a mais recomendada em lactentes, por motivo do 

tamanho da face do bebê. A técnica é encher as bochechas de ar colocar a boca do 

prestador do socorro sobre a boca e o nariz do bebê, em seguida uma ventilação bem 

lenta com duração máxima de dois segundos (EID, 2001). 
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2.3.5 Manobra De Heimlich Lactente 

 

Sempre que houver situação de emergência com asfixia em lactentes deve-se 

adotar a seguinte conduta: 

Passo 1 - Confirmar se há obstrução das vias aéreas (se há ausência de 

movimentos respiratórios) e se a obstrução for parcial não se deve tomar nenhuma 

atitude, somente estimular a vítima a tossir para tentar remover o corpo estranho do 

organismo. Se a obstrução for total (presença de apneia, ausência de movimentos 

respiratórios e de choro) deve-se acionar socorro de urgência e emergência 193 

(Bombeiros) ou 192 (SAMU) (EID, 2001). 

Passo 2 - Se a vítima está consciente, deve-se iniciar manobras de 

desobstrução. Apoie o bebê em decúbito ventral sobre o antebraço direito, mantenha 

a boca do bebê aberta conforme a técnica descrita anteriormente e as pernas do bebê 

abertas sobre o antebraço do prestador de socorro, promovendo cinco palmadas 

firmes entre as escapulas e virando o bebê em decúbito dorsal, e após apoiado no 

antebraço esquerdo. Realize cinco compressões torácicas entre os mamilos (EID, 

2001). 

Passo 3 - Continue realizando a manobra até ocorrer a desobstrução ou a 

vítima perder a consciência (a perda da consciência pode ocorrer em até 2 minutos 

após a obstrução total) (EID, 2001). 

Se ocorrer a desobstrução coloque o bebê em posição de conforto e transporte 

ao hospital.  

Passo 4 - Se não ocorreu desobstrução e a vítima perdeu a consciência 

comunique o serviço de urgência novamente. (EID, 2001). 

Passo 5 - Posicione a vítima em decúbito dorsal e abra a boca para tentativa 

de visualização e remoção do corpo estranho. Caso seja possível a visualização do 

corpo estranho deve-se tentar removê-lo com o dedo mínimo (EID, 2001). 

Passo 6 - Se não houver a visualização do objeto, realize a abertura das vias 

aéreas e promova ventilação lenta, conforme explicado anteriormente (ventilação 

boca-nariz). Se não houver passagem de ar, deve-se reposicionar a cabeça elevada 

para tentar realizar a ventilação novamente (EID, 2001). 

Passo 7 - Se a vítima continuar obstruída, retome novamente a manobra de 

desobstrução. Apoiando o bebê de em decúbito ventral sobre o antebraço direito, 

manter a boca do bebê aberta conforme a técnica descrita anteriormente e as pernas 
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do bebê abertas sobre o antebraço do prestador de socorro, promovendo cinco 

palmadas firmes entre as escapulas e vire o bebê em decúbito dorsal apoiado no 

antebraço esquerdo e realize cinco compressões torácicas entre os mamilos. Se não 

houver passagem de ar deve-se reposicionar a cabeça para tentar realizar a 

ventilação. Essa manobra deve ser repetida até que haja desobstrução das vias 

aéreas da vítima (EID, 2001). 

Nesse momento se a vítima voltou a respirar parcialmente ou totalmente deve-

se parar com a manobra e transportar a vítima ao hospital com monitoramento 

constante (EID, 2001). 

 

Figura 2: Manobra de Heimlich 1 

 
Fonte: (BELTRAME, 2016) 
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Figura 3: Manobra de Heimlich 2 

 
Fonte: (BELTRAME, 2016) 

 

2.4 METODOLOGIA 

 

2.4.1 Natureza e tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa trata-se de um estudo descritivo com abordagem de forma 

qualiquantitativa que segundo Dalfovo, Lana, Silveira, (2008), qualitativa é aquela que 

trabalha predominantemente com dados qualitativos, isto é, a informação coletada 

pelo pesquisador não é expressa em numerais, ou seja, os números não representam 

um papel principal da análise. 

É uma pesquisa definida também como quantitativa que de acordo com Diel 

apud Dalfovo, Lana, Silveira, (2008), faz uso da quantificação, tanto na coleta quanto 

no tratamento das informações, utilizando técnicas estatísticas, objetivando 

resultados que evitem possíveis distorções.  
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Por sua vez Dalfovo, Lana, Silveira, (2008) concluem que: de modo geral 

quantitativa é passível de ser medida em escala numérica e qualitativa não, a 

interação dos dados não é negada e sim a complementaridade dos dois modelos é 

estimulado. 

Foi realizada pesquisa qualitativa visando esclarecer a qualidade do 

conhecimento sobre a manobra de Heimlich, demostrando os dados coletados de 

forma quantitativa, ou seja, por meio de gráficos.  

 

2.4.2 Tipo de amostragem 

 

A pesquisa foi realizada na Clínica Materno Infantil Dra Maria Da Graça Barreiro 

durante o mês de maio e junho do ano dois mil e dezesseis, após aprovação pelo 

comitê de ética da Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe. Foram sujeitos da 

pesquisa, as puérperas que compareceram para realizar a triagem neonatal na 

primeira consulta da puericultura, totalizando 30 puérperas entrevistadas. 

Foram utilizados como critérios de exclusão, toda triagem de puericultura que 

não houvesse a presença da mãe, ou seja, o lactente acompanhado somente por 

familiares. 

 

2.4.3 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

As abordagens foram individuais, onde foram convidadas cada uma das 

puérperas a participar da pesquisa. Ao aceitar a participação, foi preenchido e 

explicado minuciosamente o termo de aceite livre e esclarecido e posteriormente 

assinado.  

Após isso, iniciei a pesquisa que se deu por meio de questionário previamente 

elaborado e aprovado pelo comitê de ética da instituição UNIARP. O questionário 

apresentava nove questões objetivas, onde esclareci alguns pontos sobre a qualidade 

do conhecimento que cada puérpera possuía sobre a manobra de Heimlich. 

Durante a entrevista fui perguntando cada questão individualmente e caso a 

resposta fosse negativa esclareceu-se sobre os principais pontos da pesquisa. Por 

exemplo: quando recebia a resposta que a entrevistada não conhecia a manobra de 

Heimlich eu contava uma breve história sobre Henry Heimlich e sobre a manobra 

salvadora, demonstrando com o boneco a execução da manobra.  
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Após realizar a pesquisa às encaminhei para o consultório para dar seguimento 

a consulta médica do bebê. Agradeci pela atenção e tempo disposto para a realização 

da pesquisa. Foi entregue para cada puérpera uma via do termo de aceite livre e 

esclarecido e fiquei à disposição para esclarecimento que qualquer dúvida relacionada 

à pesquisa. 

Depois de concluída a etapa de pesquisa iniciou-se a análise dos dados 

coletados, bem como a confecção dos gráficos ilustrativos e fundamentação teórica 

de acordo com literaturas e resultados das pesquisas.  

 

2.4.4 Técnicas e instrumentos para análise dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada por meio de gráficos ilustrativos. Foi realizada 

a descrição de cada gráfico individualmente e associado a literaturas atuais. 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

A faixa etária das puérperas variou entre 16 e 36 anos, foram separadas em 

três grupos, o primeiro com idades entre 16 e 19 anos, o segundo grupo entre 20 e 29 

anos e o terceiro grupo com idades de 30 a 36 anos.  

 

Gráfico 1: Faixa etária das puérperas 

 
Fonte: (COSTA, 2016). 
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Do total das entrevistadas houveram nove puérperas com idades entre 16 e 19 

anos, equivalendo a 30% do grupo.  

Dezoito puérperas possuem idades entre 20 e 29 anos, vindo a demonstrar 

60% do grupo.  

Pode-se observar três puérperas se enquadram na faixa etária de 30 a 36 anos, 

representando 10% das puérperas entrevistadas. 

 

Segundo Crespo apud Ritto (2016, P. 1) 

 

Uma grande queda no número de mulheres que têm filhos na faixa dos 15 
aos 24 anos, e simultaneamente cresce a proporção de mães que tem entre 
25 e 39. O maior crescimento na comparação entre as faixas de idade, está 
na faixa dos 30 aos 34 anos. Em 1999 14,4% das mulheres tiveram filhos 
nessa faixa de idade. No ano passado (2009) esse percentual chegou a 
16,8%.  

 

Houve também um grande crescimento do número de gestantes entre 25 e 29 

anos, em dez anos, 23,3% pertenciam a esse grupo. Porém em 2009 passou para 

25,2% com indícios de aumento (RITTO, 2016). 

O grupo que apresenta maior número de gestantes está na faixa etária de 20 e 

24 anos e a tendência dessa faixa é a redução. Observou-se que em dez anos os 

índices caíram 2,5% (RITTO, 2016). 

A estatística também nos mostra que houve redução no número de mulheres 

gravidas na faixa dos 15 aos 19 anos. Em 1999 20,8% das mulheres enquanto em 

2009 houve significativa redução desses índices para 18,2% (RITTO, 2016). 

A pesquisa cientifica demonstrou que os índices de mulheres gravidas de 15 a 

19 anos vem reduzindo gradativamente no decorrer dos anos, mas, os dados 

coletados nas entrevistas demonstram que 30% das puérperas são dessa faixa etária. 

Em comparação aos estudos das mulheres na faixa de 20 a 29 anos há grande 

relação, pois a pesquisa aponta que o maior percentual das mulheres são desta faixa 

etária, o que confirma o aumento demonstrado no estudo de Ritto (2016).  

 

No seguinte gráfico visualizamos os resultados com relação ao estado civil das 

puérperas.  
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Gráfico 2: Estado civil das puérperas 

 
Fonte: (COSTA, 2016). 

 

Podemos observar que das trinta puérperas, um pequeno grupo de cinco 

entrevistadas é solteira equivalendo à 17% do total, nove são casadas, equivalendo à 

30% das puérperas e a maioria delas (dezesseis) vivem em regime de união estável 

demonstrando um total de 53%. 

Segundo o estudo realizado por Ritto, (2016 p.1) “os índices de casamentos 

formais realizados de forma individual vem caindo significativamente no decorrer dos 

últimos dez anos”.   

O mesmo estudo, demonstra que os casamentos comunitários tem se tornado 

um tendência para oficializar a união de casais que já vivem em união consensual ou 

estável (RITTO, 2016).  

Com relação ao estudo bibliográfico, os casais estão demonstrando mais 

interesse em realizar cerimonias de casamentos comunitários e assim vivendo mais 

tempo em regime de união estável. Na pesquisa com as puérperas foi possível 

observar a relação com esses casos pois em sua maioria vive em regime de união 

estável. 

Com relação ao grupo de entrevistadas casadas, pode-se estabelecer relação 

pois, se os índices de “arranjos formais” vem reduzindo, obtive um resultado de 30% 

das puérperas casadas formalmente.  
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Com relação à ocupação das puérperas entrevistadas obtivemos o seguinte 

resultado: 

 

Gráfico 3: Ocupação das puérperas 

Fonte: (COSTA, 2016). 

 

Das trinta puérperas entrevistadas dezesseis delas, um equivalente de 53% 

trabalham fora, ou seja, possuem uma ocupação com fins lucrativos objetivando dar 

melhores condições de vida ao bebê. As quatorze entrevistadas que representam 47% 

do total de puérperas não trabalham fora, ou seja, trabalham somente em casa 

cuidando da sua família. 

A ocupação de cada uma das puérperas apresenta grande importância para o 

bom desenvolvimento biopsicossocial do bebê (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

Crespo apud Ritto (2016, P 1) afirma que “a maior escolaridade promove maior 

média salarial, associado a um mercado de trabalho que proporciona muitas 

oportunidades para as mulheres”.  

Esse estudo demonstra que muitas mulheres vem deixando de ficar em casa 

cuidando dos filhos e da casa para sair e obter maiores oportunidades, lucros e 

reconhecimento por meio do seu trabalho. Existe grande relação, pois a maioria (53%) 

das entrevistadas tem uma ocupação fora do ambiente familiar. 
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O nível de escolaridade das puérperas influencia diretamente no entendimento 

sobre a Manobra de Heimlich. No gráfico abaixo é possível observar o nível de 

escolaridade das entrevistadas.  

 

Gráfico 4: Nível de escolaridade das puérperas 

 
Fonte: (COSTA, 2016). 

 

Com relação a escolaridade das puérperas, podemos observar que doze (40%) 

delas possui somente o ensino fundamental completo, enquanto três (10%) delas 

possui o ensino fundamental incompleto.  

As entrevistadas que possuem o ensino médio completo totalizam nove, 

demonstrando no gráfico 30% do grupo e apenas uma delas não completou o ensino 

médio, equivalendo a 3% do total. 

Em relação ao ensino superior apenas 17%, ou seja, cinco chegaram a cursar 

graduação, sendo que duas delas completaram sua formação e três delas não 

concluíram a graduação.  

Nenhuma puérpera ficou classificada como alfabetizada ou analfabeta. 

A evasão escolar ocorre quando o aluno deixa de frequentar a aula, 

caracterizando o abandono da escola durante o ano letivo (PACIEVITCH, 2016 P.1). 
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Segundo Pacievitch, 2016 p 1:  

 

Em 2007, 4,8% dos alunos matriculados no Ensino Fundamental (1ª a 8ª 
séries/1º ao 9º ano) abandonaram a escola. Embora o índice pareça 
pequeno, corresponde a quase um milhão e meio de alunos. No mesmo ano, 
13,2% dos alunos que cursavam o Ensino Médio abandonaram a escola, o 
que corresponde a pouco mais de um milhão de abandono Escolar no alunos. 
Muitos desses alunos retornarão à escola, mas em uma incômoda condição 
de defasagem idade/série, o que pode causar conflitos e possivelmente nova 
evasão. 

 

As condições socioeconômicas, culturais, geográficas ou mesmo questões 

referentes aos encaminhamentos didáticos e a baixa qualidade do ensino das escolas 

podem ser apontadas como causas possíveis para a evasão escolar no Brasil 

(PACIEVITCH, 2016 P.1). 

O estudo bibliográfico demonstra que muitos jovens abandonaram a sala de 

aula antes que o ano letivo terminasse e as causas são variadas. Com relação às 

entrevistadas não foi questionado o motivo da evasão escolar, mas do total de 

entrevistadas 23% das puérperas abandonaram seus estudos antes de concluí-lo, 

independente da série que cursava.  

O grupo de gestantes é uma forma de interação e troca de experiências que o 

ministério da saúde preconiza para os serviços de atenção primária no Brasil, essas 

ações visam proporcionar à gestante maior experiência e conhecimento para a hora 

do parto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

 

Gráfico 5: Participação das puérperas em grupos de gestante 

Fonte: (COSTA, 2016). 



36 
 

Das trinta puérperas somente oito puérperas participaram do grupo de 

gestantes, ou seja 27% do grupo.  E as outras vinte e duas (73%), não participaram 

de grupos de gestantes.  

Por meio do grupo de gestantes, as puérperas aprendem sobre cuidados com 

o bebê, planejamento familiar e saúde da família. O modo com que se tenta atingir um 

determinado grupo, é por meio da interação entre o grupo, para proporcionar a troca 

de informações e experiências (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

O objetivo do pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo 

o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive 

abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012. P. 33). 

 

A atividade de organizar as ações de saúde na Atenção Básica, orientadas 
pela integralidade do cuidado e em articulação com outros pontos de atenção, 
impõe a utilização de tecnologias de gestão que permitam integrar o trabalho 
das equipes das UBS com os profissionais dos demais serviços de saúde, 
para que possam contribuir com a solução dos problemas apresentados pela 
população sob sua responsabilidade sanitária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2012. P. 33). 

 

É possível observar que, os grupos de gestante e as ações que a atenção 

básica promove para proporcionar melhor conhecimento, possui caráter informativo e 

social para as participantes desses grupos de risco.  

Evidentemente a pesquisa demonstra que a maioria das gestantes possui uma 

rotina de trabalho, compromissos, e normalmente não possui tanto tempo livre para 

frequentar o grupo de gestantes ou participar de ações sociais que são promovidas 

para o seu grupo de risco.  

Atualmente o ministério da saúde orienta e preconiza em seus manuais, que 

sejam realizadas ações que despertem o interesse ao grupo, para que venham à 

participar mais efetivamente em todos os encontros do grupo, palestras diversas, etc 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 

No gráfico a seguir, poderemos observar os resultados com relação às 

puérperas que já obtiveram algum conhecimento sobre obstrução de vias aéreas.  
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Gráfico 6: Puérperas que conhecem casos de obstrução de vias aéreas 

 
Fonte: (COSTA, 2016). 

 

Em relação ao conhecimento de casos de obstrução, onze das trinta 

entrevistadas, ou seja 37%, já viu reportagens ou ouviu falar de casos de engasgos 

ou souberam por vizinhos, jornais ou até mesmo por relatos de familiares sobre o 

evento. E a grande maioria das entrevistadas, sendo 19 (63%) nunca ouviram falar 

sobre asfixia em lactentes.  

 

Dados do Ministério da Saúde revelam que as principais causas de mortes 
foram os riscos acidentais à respiração como, por exemplo, sufocação na 
cama, asfixia com alimentos e outros, seguidos pelos afogamentos e 
exposição à fumaça, ao fogo e às chamas (PORTAL BRASIL, 2016 P. 1). 

 

É comum ouvir comentários e reportagens quando ocorre uma tragédia dessa 

magnitude. Infelizmente é evidente que a maioria das entrevistadas (63%) nunca 

ouviram falar de asfixia em bebês e até ficam espantadas quando pergunto se já 

ouviram falar de afogamento com leite materno.  

 

No gráfico a seguir, iremos avaliar o conhecimento das puérperas sobre o que 

pode ocasionar uma obstrução das vias aéreas em lactentes. 
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Gráfico 7: Conhecimento das puérperas sobre as causas de obstrução de vias aéreas 

 
Fonte: (COSTA, 2016). 

 

Das trinta puérperas treze delas, ou seja, 43% conhecem ou já ouviram falar 

de alimentos ou brinquedos que podem causar obstrução. As outras dezessete 

puérperas (57%) nunca ouviram falar de objetos ou alimentos que podem causar 

obstrução. 

Scopel (2016, pg. 1) relata que “deve-se ter cuidado com pequenos objetos, 

peças de brinquedos e enfeites que podem causar uma obstrução de vias aéreas”.  

Segundo a reportagem publicada pelo Portal Brasil em 2014 para bebês e 

crianças pequenas os baldes com água, banheiras e vasos sanitários pode ser 

considerados locais muito interessantes para se divertirem, em contrapartida, podem 

oferecer grandes riscos à saúde dos pequenos. Um adulto deve sempre supervisionar 

as crianças em casa, pois qualquer objeto ou lugar pode causar um acidente.  

Saber o que pode causar uma obstrução de vias aéreas é de fato muito 

importante, pois a maioria dos acidentes domésticos são de certa forma evitáveis 

(SANTOS, 2008). 

Na hora de escolher os brinquedos, considere a idade e o nível de habilidade 

da criança, seguindo as recomendações do fabricante. Procure brinquedos com o selo 

de qualidade (PORTAL BRASIL, 2014). 
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O Site Portal Brasil em 2014, recomenda aos pais que: “Fiquem atentos a 

brinquedos que podem oferecer risco de engasgamento (peças pequenas para bebê 

e as crianças menores), de estrangulamento (correntes, tiras e cordas) e de corte 

(pontas, bordas afiadas).” 

Ao analisar os resultados, podemos observar que a maioria das puérperas 

(57%) não possuía conhecimento sobre os alimentos e objetos que podem vir a causar 

uma obstrução de vias aéreas. Mas devemos estar atentos para as armadilhas em 

nossas casas. Devemos sempre prever os riscos que as crianças e bebês estão 

expostos, pois qualquer desatenção pode causar consequências muitas vezes 

irreversíveis.  

 

No gráfico abaixo poderemos observar as atitudes que cada uma das 

puérperas apresentariam frente à uma situação de emergência causada por obstrução 

das vias aéreas.  

 

Gráfico 8: A atitude das puérperas frente à situação de obstrução de vias aéreas 

Fonte: (COSTA, 2016). 

 

Onze puérperas, um equivalente de 37% ligaria para o bombeiro para solicitar 

socorro se caso algo acontecesse com o bebê. Uma delas (3%) ligaria para o SAMU 
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para solicitar atendimento, justificando que o SAMU conta com um médico no 

atendimento das ligações e poderia fornecer orientações melhores frente a situação.  

Cinco puérperas (17%), chamaria um vizinho ou alguém próximo para auxiliar 

na prestação de socorro.  

Duas puérperas (7%), levariam o bebê até o hospital ou posto de saúde mais 

próximo por conta própria para receber atendimento imediato.  

Oito puérperas (27%), não saberiam como proceder se caso ocorresse uma 

obstrução das vias aéreas no bebê. Se comparado a escolaridade, observamos que 

embora 10% das entrevistadas terem ensino fundamental incompleto, 27% não 

saberia o que fazer em situação de obstrução de vias aéreas. 

Apenas três puérperas (10%), realizariam a manobra de Heimlich no bebê para 

realizar a desobstrução.  

As situações de emergência ocorrem com certa frequência e exigem uma 

atuação rápida. No entanto quando acontecem, as reações são as mais diversas 

(SENAC DN, 2011. P10). 

 

Segundo SENAC DN (2011. P 10):  

 

Algumas pessoas não se manifestam porque não sabem mesmo o que fazer, 
enquanto outras, sabendo ou não o que fazer, permanecem estáticas, 
paralisadas, pelo pânico ou pelo medo, incapazes de tomar qualquer atitude. 
Outras ainda reagem corajosamente e enfrentam a situação, mesmo 
desconhecendo a melhor forma de fazê-lo e, muitas vezes, provocam novas 
lesões na vítima.  

 

A atitude de coragem ou de medo são reações humanas compreensíveis. 

Entretanto, é necessário saber controlá-lo para poder agir adequadamente nas 

situações de emergência (SENAC DN, 2011. P10). 

O atendimento adequado, depende da avaliação da situação e da ação rápida 

e segura do que será feito naquele momento. Podemos analisar que apenas 10% (três 

entrevistadas) realizariam a manobra de Heimlich. As demais estão divididas em 

outras atitudes, que por fim, poderiam causar um desfecho positivo ou negativo na 

prestação de socorro. Não podemos esquecer que todos os desfechos podem causar 

lesões irreversíveis e até mesmo a morte do bebê.  
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No gráfico a seguir, avaliamos as entrevistadas com relação ao conhecimento 

sobre a manobra de Heimlich, tendo em vista, que é mundialmente famosa pela 

quantidade de vidas que tem salvado desde a sua publicação em 1974.  

 

Gráfico 9: Conhecimento das puérperas sobre a manobra de Heimlich 

 
Fonte: (COSTA, 2016). 

 

Sete das entrevistadas (23%) já possuíam algum conhecimento sobre a 

Manobra de Heimlich, mas nenhuma delas conhecia pelo nome correto, apenas 

saberiam como realizar a desobstrução caso o bebê ficasse engasgado, porém foram 

consideradas pois saberiam como agir se por uma eventualidade seus bebês sofresse 

uma obstrução de vias aéreas.  

As outras vinte e três entrevistadas (77%) não possuíam nenhum conhecimento 

sobre a manobra de Heimlich ou seja, nunca ouviram falar sobre o assunto. Algumas 

das entrevistadas citaram que utilizariam métodos como levantar os braços do bebê, 

e até mesmo soprar na testa do bebê, ensinamentos estes que receberam das mães 

pois foram passando de geração para geração.  

A manobra de Heimlich foi descoberta em 1974 pelo médico Henry Heimlich, 

após ele descobrir que muitas pessoas morriam em restaurantes por engasgo 

(MENDES, 2016 Pg.1). 
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A manobra é um método simples, que pode reestabelecer a respiração 

espontânea imediatamente a sua realização de forma correta (CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA, 2016). 

Poucos parecem conhecer a manobra mas em compensação, alimentam mitos. 

Colocar água gelada na nuca ou comer pão para desengasgar, não adianta 

(OLIVEIRA 2016 P. 1). 

Infelizmente apenas 23% das entrevistadas conhecem a manobra de Heimlich, 

atualmente temos acesso a muitos meios de adquirir conhecimento sobre os mais 

variados assuntos.  

Das entrevistadas que já ouviram falar ou conhecem a manobra de Heimlich, 

estas obtiveram informações de diversas fontes. As referidas fontes de conhecimento 

serão representadas no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 10: Fontes de informação sobre a Manobra de Heimlich 

 
Fonte: (COSTA, 2016). 

 

Das trinta puérperas vinte e três delas (77%) confirmam não ter nenhum 

conhecimento sobre a manobra de Heimlich. Se comparado ao gráfico anterior, as 

mesmas afirmaram não conhecer a manobra e o restante (23%) das puérperas que 
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no gráfico anterior afirmou conhecer a manobra informando a fonte onde adquiriu o 

conhecimento sobre a mesma.  

Três puérperas (10%) obtiveram conhecimento sobre a manobra em cursos de 

primeiros socorros que foram realizados em outros momentos.  

Outras três foram pesquisar sobre o assunto ao saber que estavam grávidas, 

preocupadas com os índices de óbitos em lactentes se permitiram aprender sobre as 

intercorrências que podem ocorrer com os bebês, estas, buscaram na internet.  

Uma delas (3%) aprendeu sobre a manobra de Heimlich por rádio e televisão, 

apesar de toda a tecnologia que dispomos por esses meios de comunicação em 

massa, somente uma relata ter visto na televisão e ouvido instruções do bombeiro no 

rádio.  

Nenhuma puérpera leu ou aprendeu a manobra por meio das redes sociais, 

onde há fluxo intenso de informações atualmente.  

É cada vez maior o uso dos meios de comunicação com objetivos educacionais, 

e de integração do cidadão à sociedade (MONTEIRO, 2016 P. 1).  

Monteiro (2016, P. 3) afirma que a escrita foi sem dúvida a tecnologia de 

comunicação mais importantes para o progresso da humanidade e para o 

desenvolvimento do conceito de comunicação de massa. 

Após a escrita os meios de comunicação foram evoluindo e surgiu o jornal logo 

após a invenção do papel e da tipografia, tempos depois surgiu o rádio inventado por 

Thomas Edson e posteriormente a televisão. Nessa época esses meios possuíam 

somente caráter informativo, objetivando levar informações com maior velocidade a 

locais mais longe (MONTEIRO, 2016).  

Anos depois surgiu o computador, as redes de internet e as redes sociais. Estes 

são os meios mais utilizados atualmente para difundir informações pelo mundo. Os 

jornais ganharam formas de páginas da internet, o que proporciona maior fluxo de 

informações, maior acessibilidade e reduz significativamente o gasto de papel bem 

como a poluição do meio ambiente (MONTEIRO, 2016 P. 6).  

Podemos concluir que algumas das entrevistadas adquiriram o conhecimento 

sobre a manobra de Heimlich por meio da internet, outras por meio da televisão e 

outras por meio de cursos. Mas o fato mais preocupante é que muitas das puérperas 

não conhecerem a manobra de Heimlich de nenhuma forma, mesmo dispondo de 

todos os meios de comunicação disponíveis.  
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No gráfico a seguir, teremos a oportunidade de saber qual a importância que 

as entrevistadas apresentaram frente a divulgação frequente da manobra. Sabendo 

que se a manobra não for realizada antes mesmo do serviço de emergência médica 

chegar, os danos à saúde do bebê podem ser irreversíveis.  

 

Gráfico 11: Importância da divulgação da Manobra de Heimlich 

 
Fonte: (COSTA, 2016). 

 

No início algumas apresentaram expressão de espanto ao saber que a 

pesquisa se tratava de asfixia em lactentes, mas após recebem a explanação e 

demonstração da manobra de Heimlich agradeceram pelas informações fornecidas e 

afirmaram que iriam contar a outras pessoas sobre a manobra salvadora.  

Algumas delas se apresentaram muito interessadas em saber mais, e estas 

foram orientadas a buscar na internet sobre o assunto, pois a rede possui grande 

volume de informações.  

Os meios de comunicação são ferramentas que permitem aos seres humanos 

transmitirem e receberem informações entre locais distantes no espaço e no tempo 

(LUIS, 2016 P 1). 

Luis (2016), afirma que existem dois tipos de meio de comunicação, o individual 

que ocorre de um indivíduo para outro, por meio de cartas, telefones, mensagens por 

celulares, esses meios existem a mais tempo e ainda são utilizados com grande 
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frequência. Já, entre os meios de comunicação em massa o objetivo é comunicar 

muitas pessoas ao mesmo tempo. Temos atualmente como meio de comunicação em 

massa os jornais e revistas, a televisão, o rádio e a internet, sendo atualmente o meio 

de comunicação mais utilizado.  

 

Monteiro (2016 P. 1) afirma:  

 

É certo, porém, que a internet abre vários horizontes para o processo 
educativo, e põe em cheque todo o processo formal, bem como os outros 
meios de comunicação, que vigoram até então. A união do texto, áudio e 
imagem faz com que haja interação em tempo real.  

 

Dessa forma é possível observar que todas as puérperas consideraram 

importante a maior divulgação da manobra. Visando que os meios de comunicação 

em massa podem ser considerados mais eficazes e proporciona maior acessibilidade 

às informações relativas ao conhecimento.  

 

No seguinte gráfico será possível observar as sugestões de quais meios de 

comunicação que as puérperas desejariam que a Manobra de Heimlich fosse 

divulgada com maior frequência. 

 

Gráfico 12: Locais onde a Manobra de Heimlich poderia ser divulgada com maior 
frequência.  

 
Fonte: (COSTA, 2016). 
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Nenhuma das puérperas citou que a Manobra de Heimlich fosse divulgada por 

meio de panfletos. Isso demonstra que as entrevistadas não apresentam grande 

interesse por panfletos explicativos.  

Apenas uma puérpera, equivalendo a (3%) apresentou interesse em 

reportagens sobre o assunto apresentadas em jornais e revistas. Realizando a 

análise, pode-se observar e concluir que a maioria das puérperas entrevistadas não 

realiza a leitura de jornais e revistas como principal meio de adquirir informações sobre 

atualidades. 

Três entrevistadas do grupo (10%), sugeriram que a referida manobra fosse 

divulgada com maior frequência por meio de rádio ou televisão. Supõe-se que 

somente as três fazem uso frequente de televisão ou rádio para ficar informado dos 

eventos que ocorrem pelo mundo.  

Contudo, a grande maioria, 80%, mais exatamente vinte e quatro puérperas 

julgaram importante que fossem utilizados todos os meios possíveis de comunicação 

para divulgação da manobra, pois entenderam a importância que ao realizar a 

manobra antes mesmo que o serviço de emergência médica chegue na residência é 

mais eficaz.  

 

A necessidade de uma nova forma de comunicação se deu a partir de uma 
mudança radical no tipo de mensagem a ser transmitida. A tradição oral dava 
sinais de cansaço e necessitava de outro tipo de linguagem, para que ficasse 
registrada à disposição daqueles que necessitassem ler posteriormente o que 
havia sido dito. A nova técnica deveria ter pelo menos três características: 
durabilidade, profundidade e clareza. Com isso daria aqueles que 
possuíssem a capacidade de ler, reler, meditar e analisar o que fosse 
produzido e registrado. (MONTEIRO, 2016. P 1) 

 

A escrita foi o segundo meio de comunicação criado pelo ser humano, sendo o 

primeiro a fala e a linguagem de sinais, não verbal (LUIS, 2016).  

Em meados de 1923 vários países começaram realizar transmissão por rádio 

(LUIS, 2016).  

A transmissão de imagens por meio da televisão ocorreu após a Segunda 

Guerra Mundial, mas foi descoberta antes desse evento. A deflagração causada pela 

guerra atrasou muito o processo de produção no mundo (LUIS, 2016).  

Atualmente o homem vive a “febre” da internet, que surgiu por volta dos anos 

1980 com a criação das redes de computadores, as pessoas acabam se comunicando 

de um lado a outro do mundo em segundos. A internet quando fora criada permitia 
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somente acesso de um computador, mas evoluiu tanto que nesse momento pode ser 

acessada de qualquer aparelho de celular móvel, tablet’s, notbooks e até por 

televisões com um pouco mais de tecnologia (LUIS, 2016). 

Escolas e professores estão tendo que se adaptar as novas formas de 

aprendizado das crianças e jovens, com tantos meios de aquisição de conhecimento 

os métodos de sala de aula com professores tem se tornado maçantes e cansativos 

para a geração que temos atualmente (MONTEIRO, 2016).  

As redes sociais são transmitidas por meio da internet, e este modo de 

comunicação entre as pessoas vem se difundindo rapidamente (BARROS, CARMO e 

SILVA, 2016).  

 

As redes sociais não se limitam mais ao relacionamento, mas também como 
fonte de pesquisa e notícias. Tendo como atributos a interatividade e 
participação, possibilitando não só o acesso a informação mas a capacidade 
de produzi-la. Com base nisso, tudo o que for publicado na internet pode ser 
modificado e recriado diferente do jornal impresso. (BARROS, CARMO e 
SILVA, 2016 P 1). 

 

Da mesma forma que as redes sociais proporcionam crescimento intelectual e 

acessibilidade, toda essa facilidade de acesso permite também que pessoas mal 

intencionadas façam uso indevido desse benefício como os sibercrimes que são muito 

comuns no mundo virtual (BARROS, CARMO e SILVA, 2016 P 1). 

Um modo muito comum que as pessoas utilizam as redes sociais são para 

realização de mobilizações sociais (BARROS, CARMO e SILVA, 2016). 

É possível observar que os meios de comunicação possuem, de fato, muita 

influência na vida da população. E se for utilizada de forma correta só traz benefícios 

a todos os que a utilizam.  

Para a disseminação de informações referentes ao aprendizado pode-se 

considerar que a melhor forma, segundo os autores acima citados, seria a 

disseminação de informações pela internet e redes sociais, pois esses meios estão 

em momento de expansão, proporcionando maior acessibilidade e mais conhecimento 

a população que a utiliza (BARROS, CARMO e SILVA, 2016). 

Com relação ao estudo do gráfico, pode afirmar que as sugestões das 

entrevistadas estão relacionadas com a atual forma de aquisição de conhecimento. 

Ciente da necessidade que a população apresenta de conhecer mais sobre alguns 

temas.  
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CONCLUSÃO 

 

Ao realizar a pesquisa me foi oportunizado entrevistar cada uma das puérperas 

individualmente. Todas as participantes que aceitaram responder o questionário, o 

fizeram de forma individual e receberam as orientações e demonstração da manobra 

com o boneco. Foi muito importante e emocionante ter a oportunidade de ensinar algo 

que realmente pode fazer a diferença na vida do grupo acima citado.  

Todas as entrevistadas que responderam o questionário participaram e 

interagiram com a pesquisa, bem como, com as orientações que foram dadas a elas 

no momento da entrevista. 

Após as entrevistas tive a oportunidade de realizar a análise dos dados 

gradativamente e pude chegar à conclusão que poucas das entrevistadas 

encontravam-se preparadas para prestar socorro a um bebê com obstrução das vias 

aéreas, ou seja, para uma emergência, independentemente da idade e nível de 

escolaridade que cada uma possui. 

Também foi possível notar a resposta unânime com relação à pergunta se a 

manobra deveria ser divulgada com mais frequência. Obtive todas as respostas 

positivas para essa questão, ou seja, todas consideraram de grande importância a 

divulgação frequente da Manobra de Heimlich, pois todos estamos sujeitos a uma 

intercorrência.  

Foi possível descobrir que a população fica sabendo de casos de asfixia 

quando os números de óbitos de crianças são alarmantes ou quando ocorre um fato 

na família ou com vizinhos e até mesmo pessoas conhecidas.  

Ao conversar individualmente, consegui às estimular a buscar o conhecimento 

sobre primeiros socorros por meio da internet, pois muitos problemas podem ser 

solucionados sem agravos a saúde da população se todos forem informados dos 

riscos de acidentes.  

Analisando os resultados conclui que deve-se investir no preparo e treinamento 

da população, pois isso pode reduzir os índices de óbitos de lactentes por asfixia 

causados pelos mais variados agentes causadores. 

Podemos concluir que é possível treinar a população por meios educativos 

divulgados na televisão, internet ou até mesmo pelas redes sociais, pois há grande 

volume de informações circulando pela rede de computadores. Basta que a população 

seja informada dos riscos que correm. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOBRE MANOBRA DE HEIMLICH.  

 

Nome (Opcional) ______________________________________________________ 
Data de nascimento:___/___/_____.    Nacionalidade: _________________________  
Profissão: _____________________  Estado civil: ___________________________ 
 
Pergunta 1: Qual a sua escolaridade? 
(   ) Analfabeto; 
(   ) Alfabetizado; 
(   ) Ensino fundamental incompleto; 
(   ) Ensino fundamental completo; 
(   ) Ensino médio incompleto; 
(   ) Ensino médio completo; 
(   ) Ensino superior incompleto; 
(   ) Ensino superior completo; 
 
Pergunta 2: Você participou do grupo de gestantes? 
(   ) Sim; 
(   ) Não; 
 
Pergunta 3: Você já ouviu falar ou conhece alguém que o bebê ficou engasgado? 
(   ) Sim; 
(   ) Não; 
 
Pergunta 4: Você sabe o que pode causar uma obstrução de via aéreas? 
(   ) Sim; 
(   ) Não; 
 
Pergunta 5: O que você faria se seu bebê apresentar sinais de obstrução (Cianose de 
lábios e extremidades, perda de consciência)? 
(   ) Ligaria para o bombeiro; 
(   ) Ligaria para o SAMU; 
(   ) Levaria a criança ao hospital ou posto de saúde mais próximo por conta própria; 
(   ) Chamaria um vizinho ou alguém próximo; 
(   ) Não saberia o que fazer; 
(   ) Realizaria a manobra de Heimlich; 
 
Pergunta 6: Você conhece a manobra de Heimlich? 
(   ) Sim; 
(   ) Não; 
 
Pergunta 7: Se já tem conhecimento da manobra de Heimlich, onde aprendeu sobre 
a manobra? 
(   ) Cursos de primeiros socorros; 
(   ) Pesquisou sobre o assunto; 
(   ) Redes sociais; 
(   ) TV, Radio; 
(   ) Não tenho conhecimento sobre o assunto; 
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Pergunta 8: Você acha que a manobra de Heimlich deveria ser divulgada com mais 
frequência? 
(   ) Sim; 
(   ) Não; 
 
Pergunta 9: Quais meios de comunicação você acha que a manobra deveria ser 
divulgada? 
(   ) Rádio e televisão; 
(   ) Jornais e Revistas; 
(   ) Por panfletos; 
(   ) Nos grupos de gestante; 
(   ) Todos os meios possíveis para atingir o maior número de pessoas possível; 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar do seguinte projeto de pesquisa. Este 
documento conta com todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 
estaremos realizando. Caso sinta a necessidade de desistir da pesquisa em qualquer 
momento, não haverá prejuízo algum a você. 
 
1 Identificação do Projeto de pesquisa 
 
Título do Projeto: O Conhecimento Das Puérperas Do Município Meio Oeste 
Catarinense Sobre A Manobra De Heimlich Em Lactentes 
 
Área do Conhecimento: Ciências da saúde. 
Curso: Enfermagem. 
Patrocinador da pesquisa: Será a acadêmica responsável pelas despesas durante a 
pesquisa.  
Instituição onde será realizado: Clínica materno infantil Dra Maria da Graça Barreiro.  
 
2 Identificação do sujeito da pesquisa 
 
Nome do sujeito da pesquisa ____________________________________________ 
Data de nascimento:___/___/_____.    Nacionalidade: _________________________  
Profissão: _____________________  Estado civil: ___________________________ 
CPF: _________________________  RG:  _________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________ 
Telefone: (___) ______-_________      E-mail: _______________________________ 
 
3 Identificação do pesquisador responsável 
 
Nome: Aires Roberta Brandalise 
Profissão: Enfermeira   Nº do Registro do conselho: COREN 86234 
Endereço: Rua Domingos Furtado N150 Bairro: Sorgatto 
Telefone: (49) 3567-4512   E-mail: airesroberta@hotmail.com 
 
Eu, ciente da importância da pesquisa apresentada responderei ao questionário com 
os critérios abaixo.  
 
1 Os objetivos principais da pesquisa são:  

· Identificar o nível de escolaridade das puérperas, facilitando ou não o 
entendimento sobre a manobra de Heimlich. 

· Verificar as experiências já vivenciadas pelas puérperas em relação a 
obstrução das vias aéreas superiores. 

· Avaliar o entendimento sobre os principais agentes causadores das obstruções 
de vias aéreas superiores.  

· Verificar se as puérperas sabem identificar uma situação de emergência por 
obstrução de vias aéreas. 

· Identificar qual atitude que cada uma delas tomaria frente a uma emergência. 
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2 O procedimento para coleta de dados será através de entrevista com a puérpera 
que aceitar participar da pesquisa, sendo a entrevista baseada no questionário 
anteriormente elaborado pela acadêmica.  
3 Os benefícios esperados são a compreensão sobre a importância do conhecimento 
da manobra de heimlich para a sociedade em geral.  
4 A participação na pesquisa é isenta de qualquer despesas ou custos para a 
realização da mesma. 
5 Tenho liberdade de desistir ou interromper a pesquisa em qualquer momento sem 
necessidade de qualquer explicação.  
6 A desistência não acarretará nenhum prejuízo a saúde e bem estar da puérpera.  
7 Os resultados obtidos durante o estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 
poderão ser divulgados em publicações científicas, desde que, meus dados pessoais 
não sejam publicados nem mencionados. 
8 Poderei consultar o pesquisador responsável acima citado, sempre que sentir 
necessidade de saber os resultados da pesquisa.  
9 Tenho garantia de tomar conhecimento, pessoalmente dos resultados finais da 
pesquisa.  

 
Declaro que recebi todas as informações necessárias sobre a pesquisa. 

Estando de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual teor 
(conteúdo) e forma, ficando um em minha posse e a outra via com o pesquisador.  

 
 
___________________________                   ___________________________ 
         Sujeito da pesquisa                                                 Pesquisador  
 
Testemunha:  
 
_______________________________ 
Nome:  
RG: 
CPF: 
Telefone:  
 

 
Caçador (SC), _____de_________________de 2016. 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do responsável 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO AO RESPONSÁVEL PELA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXOS 
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ANEXO 1:  FOLHA DE ROSTO PARA PESQUIZA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 

 


