
TIPOS  DE  ACIDENTES PROCEDIMENTOS ATENDIMENTO

Acidentes Leves, Contusões UBDS  mais próxima

Acidentes com lesões nos olhos QUEDA DE PRODUTOS QUÍMICOS:
• Lavar com água em abundância

SUSPEITA DE CORTE OU PERFURAÇÃO:
• Levar imediatamente ao oftalmologista

UBDS  mais próxima

Acidentes com material Biológico  
(Sangue, Secreções)

Todo acidente com material biológico, por menor que seja a 
gravidade, deve ser encaminhado imediatamente  (UETDI) , nas 
primeiras duas horas após a ocorrência, quanto mais rápido for 
este atendimento maior será a chance de evitar uma soro 
conversão. Caso o material biológico seja de pessoa/paciente 
conhecido, e seja autorizado por ele, levar uma amostra de 
sangue deste na hora do atendimento, para facilitar a verificação 
de possível contaminação.

HC CAMPUS UETDI
Fone: 3602.26.91 / 3602.26.95

Animais Peçonhentos • Lavar com água e sabão
• Aplicar compressas gelo
• Levar vítima ao hospital

U.E. Centro 
Rua Bernardino de Campos, 1000

Cortes
• Lavar com água e sabão                

UBDS mais próxima
SAMU 192

Bombeiros 193

Fraturas
• Imobilizar                                          
• Gelo

UBDS mais próxima
SAMU 192
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Queimaduras - Água Quente
• Compressas de água fria                  

UBDS  mais próxima
SAMU 192
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Queimaduras - Eletricidade

• Desligar Corrente                             
• Massagem Cardíaca

UBDS  mais próxima
SAMU 192  
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Queimaduras - Fogo

• Lavar com água fria
UBDS  mais próxima 

SAMU 192  
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Produtos Químicos 

Compostos que reagem com água:
Reação envolve liberação de calor e  

gases tóxicos ou explosivos. Exemplos: 
sódio e potássio metálicos, óxido de 
fósforo (V), compostos de Grignard, 
carbeto de cálcio, haletos de ácidos 
inorgânicos tais como: POCl3 , SOCl2, 
SO2Cl2, haletos de não metais tais 
como: BCl3, BF3, PCl3, PCl5, etc.

“Nunca neutralizar uma substância 
química com outra sobre a pele”.

Antes de qualquer procedimento sempre consulte a “Ficha de 
Segurança do produto” e sempre procure atendimento 
médico

Independentemente do agente intoxicante, é prudente seguir 
as seguintes recomendações: 

INGESTÃO: 
• NÃO tente retirar a substância; 
• NÃO administre leite: pode espalhar a substância e aumentar 
sua absorção efetiva na mucosa gastrointestinal; 
• NÃO administre substâncias ácidas e/ou básicas: aumenta a 
temperatura local e causa lesão; 
• NÃO provoque vômito; 
• NÃO administre álcool, azeite, óleo, laxante etc. 

INALAÇÃO: 
• Remova a vítima para um local ventilado; 
• Mantenha a vítima em repouso; 
• Mantenha as vias aéreas livres. 

CONTATO / ABSORÇÃO CUTÂNEA: 
• Retire as roupas contaminadas; 
• Lave a área afetada com bastante água e sabonete; 
• NÃO utilize pomadas, géis etc (sem orientação médica). 

CENTRO DE CONTROLE DE 
INTOXICAÇÕES: 

Rua Bernardino de Campos, 1000 Unidade 
de Emergência do Hospital das Clínicas
Telefone: (16) 3602 - 1190 / 3610 - 1375

SAMU 192
Bombeiros 193 

“Todo o acidente deve ser comunicado a Chefia Imediata e procurar atendimento médico”

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
CIPA

Gestão 2011/2012

SESMT – Fone 3602.3571 / 3602.3577            SEÇÃO PESSOAL : 3602 3254/ 3602.3083               SEGURANÇA CAMPUS: 3602.3600/ 3602.3700          


