COMO ACIONAR OS
SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA,
EM CASOS DE ACIDENTES DE
TRÂNSITO
A PRINCÍPIO, DEVE-SE VERIFICAR:
• A cena do acidente.
• A segurança em relação a vazamentos de substâncias
explosivas, como gasolina.
• O acionamento dos AIRBAGS.
• A segurança do local para acionar a emergência.

AO LIGAR PARA A EMERGÊNCIA

• Mantenha a calma e acalme a vítima.
• Tenha segurança e dê esperança.

INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER MENCIONADAS
AO ACIONAR A EMERGÊNCIA

• Tipo de acidente (carro, moto, caminhão, ônibus,
atropelamento).
• Gravidade (hemorragia, fratura exposta).
• Nome da rua, número, ponto de referência.
• Número de vítimas.
• Se há vítimas pressas a ferragem, se há vazamento
de combustível.

TELEFONES ÚTEIS

POLÍCIA
MILITAR
190

SAMU BOMBEIROS
193
192

Equipe: Bruna Dias, Byanca Skalarthy, Caio Guerra, Camila Freitas,
Giovanna Silva, Mayara Maciel.
Professoras: Ana Flávia da Silva Costa e Thaís Simões L M Meira.
REFERÊNCIAS: http://www.anfavea.com.br/documentos/capitulo5seguranca.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html

CADEIA DE SOBREVIVÊNCIA
PRÉ-HOSPITALAR

Protocolo 2015- Atualização de socorristas

Reconhecimento e acionamento do serviço
médico de emergência
O primeiro passo é ligar para o serviço de emergência. SAMU 192

RCP imediata de alta qualidade
Para que a vítima tenha mais chances de sobreviver é fundamental
que seja iniciado as manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar de
alta qualidade. Solicitar orientação de como realizá-la ao médico por
telefone

Rápida desfibrilação
Solicitar um desfibrilador, se houver. A desfibrilação eficaz é
determinante na sobrevivência de uma PCR

Serviços médicos básicos e avançados de
emergências
A ambulância deve atender as necessidades da vítima

Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR
Cuidados hospitalares e UTI

MANTENHA A CALMA NOS PROCEDIMENTOS
AUXILIE A VÍTIMA E OS DEMAIS ENVOLVIDOS A FICAREM TRANQUILOS
Alunas: Camila Almeida, Caroline Souza, Crislayne Guedes, Emily Ferreira
e Maria Eduarda Perez
Professoras: Ana Flavia da Silva Costa e Thaís Simões L M Meira
*Imagens retiradas do Google

O que é?
Procedimentos
adotados a fim de
auxiliar na execução
dos primeiros
socorros, em
situações que podem
comprometer, de
forma imediata, a
vida do paciente.

X – Hemorragia
Exsanguinante.
Rótulo utilizado quando
existe a ocorrência de
hemorragia grave, que
deve ser amenizada
com o uso de
compressões ou
torniquete em casos de
amputações de
membros.

B – Análise da
respiração e
ventilação.
Trata-se da realização
da análise da
respiração e ventilação,
por meio dos sentidos:
visão, audição e tato.
D – Análise do nível de E – Exposição
A análise da extensão das
consciência
Avalia-se se o paciente lesões, controle do ambiente
e cobrir o paciente para evitar
conversa e se está
hipotermia, são as principais
confuso.
medidas realizadas. O
Avalia-se se as pupilas
estão do mesmo tamanho socorrista deve analisar
ou diferentes, este último sinais de trauma,
caso pode indicar que o sangramento, manchas na
pele etc. A parte do corpo
paciente possui um
que não está exposta pode
trauma craniano.
esconder a lesão mais grave
que acomete o paciente.

A – (AIR WAY)
Abertura das vias
aéreas em caso de
obstrução e
controle da coluna
cervical.

O QUE É
XABCDE NO
TRAUMA?

C – Avaliação da
circulação
Caso a vítimas se
encontre inconscientes
deve avaliar os
batimentos pelo
carotídeo.
Se o paciente estiver
consciente avaliar os
batimentos pelo pulso
radial.
Em casos de vítima sem
batimentos iniciar RCP.
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