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PRIMEIROS SOCORROS
É uma série de procedimentos simples com o intuito de manter vidas em
situações de emergência. Os procedimentos são realizados por pessoas
comuns, que detenham os conhecimentos, até a chegada de atendimento
médico especializado. Então, primeiros socorros resume-se à realização de
procedimentos temporários à vítima até que o auxílio profissional chegue ao
local.
Cabe também aqui o entendimento da diferença entre emergência e
urgência.
• Emergência: É uma condição imprevisível ou inesperada, que requer ação
imediata, pois há risco de vida.
• Urgência: É necessário um atendimento rápido, porém não há risco de vida
imediato.
Nunca se esqueça de que o atendimento de primeiros socorros não é
suficiente para salvar a vítima, o correto é acionar ajuda profissional para que
seja feito o encaminhamento ao hospital, para receber os socorros
específicos.
Além disso, é necessária uma conduta adequada diante de uma situação de
acidente:
• Mantenha a calma;
• Afaste curiosos;
• Tome cuidado para não se contaminar (se esse for o caso);
• Não manipule a vítima aleatoriamente, pois pode agravar a situação;
• Solicite auxílio profissional.

Quando chamar o SAMU?
 Na ocorrência de problemas cardiorespiratórios
 Em casos de Intoxicação exógena ( exposição a
substâncias químicas encontrada no ambiente
ou isoladas)
 Em caso de queimaduras graves
 Na ocorrência de maus tratos
 Em trabalhos de parto onde haja risco de morte
da mãe ou do feto
 Em casos de tentativas de suicídio
 Em crises hipertensivas
 Quando houver acidentes/traumas com vítimas
 Em casos de afogamentos
 Em casos de choque elétrico
 Em acidentes com produtos perigosos
 Na transferência inter-hospitalar de doentes com risco de morte

Verifique ainda






Se a pessoa está acordada ou desacordada, além de transmitir
outras informações que permitam ao médico regulador tomar as
melhores decisões e mandar o melhor recurso para cada tipo de
atendimento;
Em caso de trauma, identifique quantas vítimas estão no local, se
existe alguém preso nas ferragens, o estado de consciência e como
e o que de fato ocorreu. Siga os conselhos orientados pelo médico
regulador, enquanto aguarda a chegada do socorro;
Solicite outra pessoa para esperar e sinalizar para a ambulância
quando esta estiver chegando ao local.

LOCAIS
CAIS/CRISTO

UPA/ VALENTINA

Endereço: Rua Olivia de Almeida Guerra, S/N, Cristo Redentor

Endereço: Rua Estevão Lopes Galvão, S/N – Valentina

Contato: 3214.2622 – Direção/ Eliane 3214.2621 – Geral

Contato: 3237.7880/ 3237.7068

Atendimentos: Pronto Atendimento: urgência Clínica e Pediátrica de
baixa gravidade ( febre, vômito, urticária, crise alérgica, ataque
epilético, dor de cabeça, hipertensão, hipotensão, entre outros
atendimento similares), atendimento de 07 às 18h.

Atendimentos: Emergências 24h, atendimento de todo tipo de
emergência.

Atendimento Psicológico de 07h às 13h e 14h às 19h
HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA
SENADOR HUMBERTO LUCENA
Endereço: Rua Oreste Lisboa, S/N – Pedro Gondim

INSTITUTO CÃNDIDA VARGAS
Endereço: Av. Coremas, S/N – Jaguaribe
Contato: 3241- 3441
Atendimentos: Emergência 24h, urgência obstétrica e ginecológica.

Contato: 3216.5736
Atendimentos: Emergência 24hs, acidente grave, cabeça, ferimento a
bala, facada, acidente de trânsito grave, queimaduras.

COMPLEXO HOSPITALAR DE MAGABEIRA TARCÍSIO
BURITY – TRAUMINHA
Endereço: Rua Agente Fiscal José Costa Duarte, S/N – Mangabeira
Contato: 3214.1980
Atendimentos: Emergência 24h, urgência clínica, trauma do corpo
(exceto cabeça).

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA – SAMU - 192
Coordenador Geral do SAMU Regional de João Pessoa
Drº Marcio Gomes Ferreira
Telefones: (83) 3218-9125; 3218-9128 (fax)
E-mail: samujoaopessoa@gmail.com
Coordenação de Relações Institucionais
(83) 3218-9125; 8879-7982
E-mail: ascomsamujp@gmail.com

