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Primeiros socorros
Cada acidente possui sua particularidade, e é de extrema importância que todos tenham um conhecimento básico de primeiros
socorros. AVCs, reações alérgicas e afogamentos são alguns dos
diversos casos que precisam ser atendidos prontamente. A falta
de atendimento rápido pode causar danos permanentes ou a
morte das vítimas. O JornalismoNIC reuniu oito situações que
precisam de primeiros socorros e explicou como se deve proceder nesses casos.
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Afogamento
Em casos de afogamento, é importante ser muito cauteloso ao tentar
salvar a vítima. Quando uma pessoa está se afogando, sua tendência
é agarrar-se na pessoa que está tentando salvá-la, podendo ocasionar
outro afogamento. Deve-se, portanto, jogar algo em que ela se segure
e, imediatamente, chamar bombeiros ou uma ambulância, pois a vítima
terá atendimento especializado. Em pessoas desacordadas e sem
sinais de respiração, recomenda-se a respiração boca a boca e,
quando estiverem sem pulso, a massagem cardíaca.

Reação alérgica
Se a vítima começar a ter uma reação alérgica, dê-lhe um medicamento antialérgico
(caso esteja ao alcance da mão) e ligue imediatamente para a emergência. Se a
vítima estiver com diﬁculdade de respirar, veriﬁque constantemente o pulso
até a chegada da emergência. Caso ocorra um choque anaﬁlático, chame uma
ambulância. Se a vítima estiver respirando, deite-a com as pernas para cima a
ﬁm de estimular a circulação sanguínea. Se ela estiver desmaiada e deixar de
respirar, faça massagem cardíaca até o socorro chegar.

Queda de idosos
Em caso de queda de idosos, veriﬁque como foi
o acidente. Se foi uma queda mais simples e o
idoso não sentir dor, utilize um saco de gelo para
diminuir os hematomas e o inchaço. No entanto, se
a vítima sentir dor, deixe-a imobilizada,
ligue imediatamente para a
emergência e espere o socorro
chegar. Caso o idoso
utilize medicamentos,
veriﬁque se podem
causar-lhe tonturas.

Convulsão

Engasgo

As convulsões são o resultado da má comunicação dos neurônios no cérebro, que
ocasiona contrações involuntárias da musculatura, gerando tremores e movimentos
desordenados. O indivíduo perde a consciência com um desmaio e o mais
importante é dar-lhe espaço, afastando objetos que possam machucá-lo.
Em seguida, deve-se virar a vítima de lado e colocar alguma
proteção entre os dentes para evitar o ranger destes
ou a mordedura da língua. É necessário permanecer
com a vítima até que ela recupere a consciência.

Em caso de engasgo, ponha-se atrás da pessoa com
um pé ao lado e outro logo atrás dela, com os braços
envolvendo o abdômen. Coloque a mão abaixo do
tórax e acima do umbigo, contra
o estômago da vítima. Agarre
o punho com a outra mão. Faça
uma compressão abdominal para
dentro e para cima até expulsar
o objeto.

Queimadura

AVC

Parada cardiorrespiratória
Parada cardiorrespiratória é a ausência de batimento do coração, quando, por
alguma razão, o músculo cardíaco deixa de receber oxigênio em quantidade
suﬁciente para conseguir bombardear o sangue e, assim, exercer a sua função.
No caso de uma parada cardiorrespiratória, por ser de extrema gravidade, não
é possível esperar a chegada de um médico para se iniciar o procedimento de
primeiros socorros. Deve ser aplicada a técnica de reanimação, que alia a
massagem cardíaca e a respiração artiﬁcial, até que se note a recuperação
da pessoa ou até que chegue um atendimento médico especializado.

Aberto de terça a sexta de 10h às 20h Sábado e domingo de 14h às 19h
Informações: 3477.3319 / www.unifor.br

Queimaduras são danos à pele ou a outros tecidos mais profundos que são
causados pelo sol, líquidos quentes, fogo, eletricidade ou produtos químicos. O
mais importante a se fazer é remover a fonte de calor, impedindo o contato desta
com a pele. Em seguida, deve-se lavar o local com água corrente em temperatura
ambiente até que a área seja resfriada. O acidentado deve ser levado ao médico
para que sejam tomadas as providências necessárias com vista à recuperação.
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O Acidente Vascular Cerebral
(derrame cerebral) ocorre
quando há um entupimento
ou o rompimento dos vasos
que levam sangue ao cérebro,
provocando a paralisia da área
cerebral que ﬁcou sem circulação
sanguínea adequada. Os sinais do AVC são dor de
cabeça intensa, diﬁculdade para enxergar ou falar e
fraqueza. Quando a pessoa apresentar tais sinais,
peça-lhe que sorria, levante os braços e pronuncie
uma frase. Caso ela apresente diﬁculdade para
realizar essas tarefas, leve-a imediatamente a uma
emergência e relate os sintomas.
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