
COMUNICADO Nº 1 /2020 – CIPA SETORIAL EDUCAÇÃO
DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020

Assunto: Orientações sobre primeiros socorros nas UMEs

Prezado (a) Diretor (a) / Assistente de Direção

Solicitamos que seja dada a ciência deste comunicado, por meio de circular interna, a todos os servidores da
UME.

Encaminhamos orientações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para situações de emergência
em Unidades Municipais de Educação (UMEs).

O  SAMU 192  tem como objetivo  chegar  precocemente  à  vítima  de  agravo  à  sua  saúde  de  forma  a  evitar
sofrimento, sequelas ou mesmo a morte, prestando atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde.

Após a identificação da situação, a Direção da UME ou servidor designado por esta, o qual deve estar junto à
vítima, deverá analisar os casos abaixo e entrar em contato com o SAMU 192:

Febre é a elevação da temperatura do corpo acima dos valores normais para o indivíduo. Varia de acordo com a
idade, horários e indivíduo. Sendo: Normal até 37,2 ºC; Leve até 38,5 ºC; Moderada de 38,5 a 39,4 ºC e Grave
acima 39,5 ºC.

Conduta
 Ligar para o SAMU para orientação médica;
 Banho e compressas são aceitáveis, quando isso for do agrado da criança;
 NÃO aquecer a criança;
 NÃO usar água fria; 
 NÃO usar álcool na tentativa de resfriá-la.

Convulsão é uma descarga no cérebro por variados motivos que causa crises epiléticas recorrentes,
que pode ser tratada e em alguns casos prevenida.

Conduta
 Ligar para o SAMU para orientação médica;
 NÃO restrinja os movimentos;
 NÃO coloque nada na boca da pessoa; 
 Apoie a cabeça da pessoa; 
 Proteja a pessoa, deite-a de lado, para prevenir aspiração de secreções e vômito;
 Afaste objetos que possam ferir a pessoa;
 Verifique se a pessoa está respirando adequadamente; 
 Fique com a pessoa até a crise passar e ela recuperar a consciência.

Atenção! Todos estes casos devem ser levados para avaliação e tratamento no hospital.

Trauma causado por ferimento ou choque sério no corpo por violência ou acidente.

Conduta
 Ligar para o SAMU para orientação médica;



 Não remover a vítima do local;
 Selecionar os Socorristas;
 Estabilizar a Coluna cervical*;
 Avaliar a altura da queda*;
 Ficar ao lado da vítima até chegar socorro.

Atenção!  *Os  procedimentos  acima  devem  ser  realizados  após  formação  em  primeiros
socorros.

Engasgo – obstrução das vias aéreas causada por líquidos ou sólidos

Conduta

 Ligar para o SAMU para orientação médica;
 Pedir para que a pessoa tussa;
 Se posicionar (lateralizado) atrás da vítima;
 Colocar a mão fechada sobre o estômago da vítima. Com a outra mão, segurar o seu punho e

fazer pressão em movimento de “J” para dentro e para cima.
 No caso de bebês e crianças menores de 01 ano:
       - Deitar a criança de bruços sobre o braço;

- Apoiar a cabeça na palma da mão, cuidando para não obstruir boca e nariz; 
- Incliná-la levemente para baixo;
-  Dar 5 golpes nas costas, com a mão espalmada e em seguida virar a criança de frente e 
efetuar 5 compressões sobre o tórax, na região entre os mamilos.
- Repetir essa manobra até a eliminação do bloqueio.

Atenção! Mesmo após o desengasgo, a vítima deve ser encaminhada à UPA ou ao Convênio.

Em qualquer situação de agravo à saúde ou na dúvida em qualquer ocorrência entrar em
contato com o médico do SAMU via 192.

 
Para  enviar sugestões  e  solicitações,  os  servidores  podem entrar em contato  com a CIPA
Setorial Educação por meio do e-mail cipa-seduc@santos.sp.gov.br . 

A  comissão  também  conta  com  uma  página  no  Portal  da  Educação:
http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/page.php?141 .

Siga a CIPA Educação no Instagram: @cipaseduc_santos 

Confira nossas ações, projetos e campanhas. Participe!

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

CIPA Setorial Educação
Secretaria Municipal de Educação 
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