
SAMU/ESCOLA
EDUCAR

PARA MUDAR

PENSE NISSO!

Enquanto você passa trote no serviço de
emergência e ocupa uma linha, algum

parente seu pode estar tentando ligar para
pedir SOCORRO!



O , Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, tem como objetivoSAMU
prestar serviço de atendimento rápido com urgência e emergência através da
solicitação pelo telefone gratuito . Atendimento 24 horas.192

O QUE É O SAMU?

Serviço de
Atendimento
Móvel de
Urgência
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A ligação entra através do telefone 192, o técnico auxiliar de regulação
médica (TARM) atende o solicitante, anota o endereço e passa para o médico
regulador. O médico faz a avaliação e pergunta o que está acontecendo. Depois
da triagem, o TARM auxilia no deslocamento da viatura até a chegada ao local da
ocorrência, a ambulância atende e leva até hospital de referência.

O QUE EU PRECISO DIZER QUANDO
LIGAR PRO SAMU?

Quando uma pessoa liga pro
SAMU pedindo ajuda, ela precisa saber
direitinho o que aconteceu, para
explicar pra quem atender ao telefone.
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Por isso é importante ficar perto da pessoa que precisa de atendimento,
porque o médico vai fazer algumas perguntas para você. Além de saber o que
aconteceu você precisará dizer o endereço onde a ambulância deverá chegar se
for preciso. Por isso é preciso saber o nome da rua onde você está e se fica perto
de algum lugar conhecido como, por exemplo, uma loja, um supermercado,
uma igreja.
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- Quando uma linha de emergência está ocupada por trote, várias pessoas estão tentando
ligar para pedir socorro.

- Enquanto você ocupa uma linha de emergência, um amigo ou parente, pode precisar do

serviço e não consegue ligação.

- Durante o tempo que se passa atendendo uma ligação de trote, pessoas perdem a vida, por

causa do tempo perdido.

- Passar trote no serviço de emergência é crime.

-Ao ligar para o SAMU, informe corretamente o que está acontecendo com a vítima, não fale

o que não é real para forçar o atendimento. O SAMU não é porta de entrada para hospitais.

-Quando você mente é considerado TROTE e TROTE é CRIME!

Algumas das consequências quando se
passa TROTE nos serviços de emergência.

NÃO AO TROTE



1- O que fazer e o que não fazer em casos de
convulsões.

-Evite que a pessoa caia; Coloque a pessoa deitada
de lado; Abra suas roupas; Não tenha medo se ela
estiver babando; Não coloque a mão na boca da
vítima; Ligue para o SAMU 192.

2- Dificuldades respiratórias:

-Deixar a vítima sentada. Não oferecer nada para
comer; Nem beber; Não deixar a vítima andar.

3- Crise hipertensiva (pressão alta):

-Ligar 192.

4- Intoxicação exógena/ veneno e produtos tóxicos:

-Saber o que ingeriu, qual a quantidade e há quanto
tempo; Não dar nada para comer e beber; Não
provocar vômito.

5- Queimaduras:

-Procurar se informar qual o agente causador da
queimadura; Não utilizar nada na área queimada
enquanto o socorro não chegar.

6- Traumas, quedas e outros:

-Não mexer na vítima; Ver o que aconteceu;

Chamar socorro.

Alguns casos que precisam ser atendidos
pelo SAMU. Como agir nestas situações?
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7- Acidente de trânsito:

-Procurar saber a natureza (veículos envolvidos, número de vítimas);
Chamar socorro.

8- Trabalho de parto (gravidez de risco para a mãe e criança): -
Chamar o SAMU.

9- Agressão:

-Observar se o agressor está no local; Acionar a polícia; Verificar qual é tipo de agressão e
ligar para 192.

10- Choque elétrico:

-Não tocar na vítima; Observar se tem algum risco no local; Ligar para o SAMU 192.

11- Afogamento com líquido:

-Se a vítima estiver fora da piscina ou rio, deixar de lado para evitar se afoga
r com vômito e para sair o líquido; Ligar para o socorro; Jamais tentar retir
ar a vítima do local do afogamento como rios e piscinas, VOCÊ CORRE
O RISCO DE SE TORNAR UMA VÍTIMA; Ligue SAMU 192.

12- Afogamento com sólido:

-Não tentar retirar objeto com a mão; Não perca tempo, chame SOCORRO.
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-Segurança no local: quando for acidente: sinalizar o local e manter
distância segura; Identificar se tem risco de incêndio; Observa se há
objetos sobre a pessoa; Ver se a vítima está se afogando; Se o local
está sobre risco de desabamento; Se há risco de choque ou se há
agressão.

-Se informar sobre o que aconteceu e pedir ajuda para um adulto.

-Verificar se a vítima está acordada, se ela conversa ou está
desacordada.

-Ver se a pessoa está respirando (Ver, ouvir e sentir).

-Ver se a vítima tem pulsação ou algum sangramento.

-Ligar para o SAMU 192 para pedir ajuda.

ALGUMAS DICAS DE SEGURANÇA PARA
PRESTAR OS PRIMEIROS SOCORROS.
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Queimaduras.
- Cozinha não é lugar de criança brincar, nunca brinque com o
fogão.
- Mantenha-se longe da cozinha quando alguém estiver
cozinhando.
- Quando alguém estiver usando ferro de passar mantenha
distância.
- NUNCA brinque com fogos de artifícios.
- Em festas juninas nunca pule fogueiras ou solte balões.
- Não brinque com velas, fósforos ou isqueiros.
- O sol também causa queimaduras, evite brincar exposto ao
sol no período das 10 às 16 horas. Use sempre protetor solar.

Eletricidade.
- Nunca brinque perto de fios soltos e desencapados.
- Não brinque com tomadas, nunca tente colocar garfos ou facas
nas tomadas ou em objetos eletrônicos.
- Solte pipa somente em lugar seguro, nunca próximo à rede
elétrica.
- Não tente retirar nenhum objeto que esteja preso na rede
elétrica.
- Nunca utilize cerol para soltar pipas.

O QUE FAZER PARA EVITAR OS ACIDENTES QUE MAIS ACONTECEM?
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O QUE FAZER PARA EVITAR OS ACIDENTES QUE MAIS ACONTECEM?
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Ingestão de objetos ou engasgos.
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ATIVIDADES

Pedro caiu da bicicleta,
ajude a ambulância chegar até ele
e depois ao hospital.

Complete a cruzada:
O que significa a sigla SAMU?

S
A
M
U





15

REFERÊNCIA

Fontes de Dados:

SAMU NORTE MINAS: .www.cisrun.saude.mg.gov.br

Cartilha: .http://www.flipsnack.com/B85C8DCF8D6/fhiqxl59

Apoio/patrocinadores:

Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa
Coordenação do SAMU de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa

CRIANÇA SEGURA BRASIL.criança segura
disponivel em: http://www.criança.segura.fbriz.com.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


