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Socorrismo, uma missão que compete a todos 
 

O primeiro socorro é o conjunto de gestos tendentes a salvar um sinistrado ou um indivíduo 
acometido por doença súbita, estabilizando a situação da vitima no local do acidente antes de 
se proceder ao transporte e depois se necessário durante este. Pressupondo o cumprimento de 
determinadas regras a que chamamos de princípios gerais. 
 
Um socorrista deverá ter as seguintes qualidades principais: 
- Tecnicidade - Boa constituição física 
- Bom poder de observação - Simpatia 
- Sangue frio – Autoridade 
- Perseverança - Espírito de equipa 
- Destreza manual - Bom senso 
 
Os princípios gerais de socorrismo são: 
 

• PREVENIR: No presente caso quando se fala de prevenir, não é no sentido de evitar o 
acidente, pois ele já ocorreu. A prevenção é sim necessária, por forma de evitar o 
agravamento do estado da vítima com o surgimento de complicações. 

 
• ALERTAR: O alerta, tem como finalidade providenciar pela chegada de socorros 

especializados, pode ser dado utilizando vários meios: 
- Telefone (Nº Nacional de Emergência 112). 
- Bornes SOS nas estradas 
- Por qualquer tipo de mensageiro 

 
Ao efectuar-se um alerta devem ser dadas as seguintes informações: 
- Local exacto do acidente; 
- Numero de sinistrados; 
- Estado dos sinistrados; 
- Outros factores agravantes; 
- Risco de incêndio ou explosão. 
- Risco de despiste por oleo derramado. 
- Vítimas encarceradas (entaladas em destroços). 
 

• SOCORRER: Os primeiros minutos são de especial importância.  
 

PLANO DE ACÇÃO DO SOCORRISTA 
 

Quando da ocorrência de um acidente o socorrista deve estabelecer um plano de acção que 
constará dos seguintes passos: 
 
- Afastar a vítima do perigo ou o perigo da vítima. 
- Proceder ao exame da vítima (s) e do local do acidente. 
- Efectuar os primeiros socorros dando prioridade aos ESSENCIAIS (ACHE - Asfixia, Choque, 
Hemorragias, Envenenamentos), sobre os secundários (Feridas, Fracturas, Queimaduras, etc.). 
- Promover ou efectuar a EVACUAÇÃO da vítima. 
 
EXAME DO SINISTRADO 
 
O exame objectivo de uma vítima começa com a procura dos sinais e sintomas: 
- Sintomas - No caso da vítima estar consciente o que ela nos explica que sente. 
- Sinais - O que nós conseguimos observar através dum exame á vítima. 
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- Sinais Vitais - Os sinais vitais são: Grau de Consciência, Respiração, Pressão Sanguínea, 
Temperatura, Cor da Pele 
 
Antes de observar os sinais vitais, FAÇA UMA BOA OBSERVAÇÃO DA VITIMA. Observe tudo 
o que seja óbvio acerca do seu estado. 
 
Passe então á observação dos Sinais Vitais começando por determinar o grau de consciência, 
seguidamente se respira, se tem pressão sanguínea, a temperatura e a cor da pele. 
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Existem algumas condições que podem conduzir um sinistrado rapidamente á morte, entre 
elas encontram-se a ausência de respiração e de circulação sanguínea. 
 
Todo o socorrista deve ser capaz de rapidamente detectar estes problemas e tomar acções 
prontas e eficientes para os eliminar.  
  
AAuuttoorr::  EEqquuiippaa  ddoo  IIddeeiiaass  AAmmbbiieennttaaiiss                                                                              DDaattaa::  2244  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22000099  
  
Semanalmente teremos novos artigos, cujos conteúdos, gráficos, imagens, referências, serão 
sempre da responsabilidade dos autores. Você poderá participar enviando-nos ideias ou 
assuntos que gostaria de ver aqui. 
 

PRESERVAR E PROTEGER O AMBIENTE È UMA MISSÂO UNIVERSAL! 
http://www.ideiasambientais.com.pt 


