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As ilhas dos Açores, 
Madeira, Selvagens, 

Canárias, Cabo Verde e 
parte da costa noroeste 
da África (principalmen-
te a Mauritânia) formam 
a região Macaronésia (em 
grego makárônnêsoi “ilhas 
afortunadas”, a morada 
dos heróis de acordo com 
a mitologia). O clima ma-
caronésico é determinado 
pelos ventos dominantes 
(alísios), pelas correntes 
oceânicas e pela sua lati-
tude geográfica. Abrange 
desde o clima oceânico, temperado e hú-
mido dos Açores e Madeira, até ao tro-
pical suave com pluviosidade muito fra-
ca em Cabo Verde. Nesta zona ocorrem 
alguns fenómenos naturais que obrigam 
a ter cuidado. Os movimentos de terra e 
erupções ocasionais pelo facto de se tra-
tar de uma zona vulcânica, os riscos do 
mar, as vagas de calor, incêndios, dias de 
bruma ou temporais de chuva, são situ-
ações muito ocasionais e que podem ser 
prevenidas com antecedência suficiente 
à população pelos organismos públicos e 
pelos meios de comunicação.

A geografia da região macaronésica de-
termina as zonas e actividades de maior 
risco: costa, montes e os transportes ma-
rítimos e aéreos. As cidades e os trans-
portes por estrada, assim como as con-
dições meteorológicas, também obrigam 
a ter cuidado. Pelo facto de se tratar de 
territórios vinculados ao mar, é necessá-
rio que se seja precavido com tudo o que 
está relacionado com as actividades na 
praia:

Afogamentos, cãibras, indigestões, in-
solação e desidratação. Nas zonas mon-

tanhosas é necessário ter cuidado nas 
excelentes redes de caminhos e estradas, 
dado que a orografia do território maca-
ronésico apresenta numerosos barran-
cos profundos, por cujas vias passam 
numerosos veículos e pessoas.

O desenvolvimento comercial e turís-
tico deu lugar a importantes cidades e 
zonas turísticas com excelentes equi-
pamentos culturais, sanitários, despor-
tivos, etc., juntamente com um grande 
parque móvel de veículos privados e 
transportes públicos. De igual modo, a 
concentração de pessoas em escolas ou 
centros educativos, o trabalho, espec-
táculos públicos ou centros comerciais 
também podem dar lugar a situações de 
risco: Quedas e batimentos, cortes e feri-
das, queimaduras, asfixia e engasgamen-
tos, intoxicação, electrocussão, picadelas 
e mordeduras de insectos ou animais do-
mésticos, embora nesta região não exista 
fauna perigosa ou venenosa.

Para a prevenção, atendimento e me-
lhoramento das condições de segurança, 
existem normas, protocolos, recursos e 
serviços à disposição dos cidadãos.

Espanha

Marrocos
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Regras de ouro • Informe o número de feridos 
e estado aparente (conscientes, 
sangram, respiram, etc.).

• É importante que se mantenha 
a linha telefónica livre para a 
comunicação do acidente.

Enquanto aguarda a ajuda, pode 
começar a socorrer.

Socorrer

Devem-se ter em atenção as prioridades. 
É imprescindível a avaliação do aciden-
tado antes de qualquer actuação e, em 
caso de acidentes múltiplos, não se deve 
atender o primeiro ferido que se encon-
trar ou o que gritar mais:

1. Salvar a vida.

2. Evitar que as lesões se agra-
vem.

3. Manter a calma.

4. Evitar aglomerações.

5. Não mover o acidentado até 
se ter a certeza de que não há o 
risco de as lesões piorarem.

6. Examinar o acidentado e 
avaliá-lo.

7. Tranquilizar o acidentado.

8. Mantê-lo quente.

9. Avisar o pessoal médico/sani-
tário.

10. Garantir uma transferência 
adequada.

11. Não medicar.

Proteger tanto o acidentado ou doente 
como a si mesmo ou os outros. Deve-
-se tornar seguro o lugar do acidente e 
afastar o perigo antes de se movimentar 
o acidentado. Se tal não for possível, 
deve-se afastar o acidentado.

Como actuar:

Feridas sangrantes: utilizar luvas 
descartáveis.

Electrocussão:  desconectar a corren-
te (se não for possível, afastar o aciden-
tado convenientemente protegido contra 
descargas).

Incêndio:  controlar o fogo; se houver 
fumo, ventilar o recinto.

Fuga de gás: fechar o gás e ventilar. 
Caso se suspeite de que o gás é infla-
mável, não se deve fazer fogo, fumar ou 
accionar aparelhos.

Acidente de trânsito: estacionar 
bem, usar colete reflector e sinalizar.

Avisar o serviço de EMERGÊNCIA 
112 e informar sobre o facto com a 
maior exactidão possível.

Os profissionais que atenderem a cha-
mada interrogarão a este respeito

• Identifique-se

• Informe o lugar exacto.

• Indique o tipo de acidente e 
situação (intoxicação, queimadu-
ras, etc.).
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Avisar o serviço de EMERGENCIA 112 
e informar dsobre o facto com a maior exactidão possível.
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1.  Avaliar a consciên-
cia conforme responda 
ou não a estímulos (se 
estiver consciente, po-
de-se supor que respira 
e que o sistema circula-
tório funciona).
2.  Avaliar a respiração 
(se respirar, pode-se 
supor que o seu coração 
bate): se falhar, tentar 
restabelecê-la mediante 
reanimação cardiopul-
monar.
3.  Depois de se garan-
tirem as funções vitais, 
deve-se tentar detectar 
outras eventuais lesões. 
Para tal, deve-se efec-
tuar uma exploração 
completa e ordenada, 
desde a cabeça até às ex-
tremidades, procurando 
ferimentos, fracturas, 
hemorragias, queima-
duras, movimentos 
torácicos anormais, etc., 
para se aplicarem os 
cuidados necessários.

Para se poder actuar é necessário 
efectuar uma primeira avaliação com a 
identificação de situações que possam 
representar uma ameaça imediata para 
a vida da pessoa. 
Deve-se actuar sempre por esta ordem:

Primeiros socorros.
Definição e objectivos
Os Primeiros socorros ou primeiros 
auxílios são as medidas tomadas ainda 
no mesmo lugar onde do ocorrido, pres-
tados ao acidentado ou vitima iminente, 
até o momento que chegue assistência 
especializada. Os objetivos prioritários 
são: 

• Evitar a morte.

• Impedir o agravamento 
das lesões ou feridas;

• Evitar mais lesões que 
às já provocadas;

• Na medida do possível, 
aliviar a dor;

• Evitar infecções ou le-
sões secundárias;

• Ajudar ou facilitar a 
recuperação do aciden-
tado.
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“Deve-se efectuar uma 
exploração completa e 

ordenada, desde a cabeça até às 
extremidades”
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Atender doenças crónicas
Asma
Trata-se da doença crónica mais fre-
quente na infância.

É imprescindível que as pessoas que têm 
uma relação constante com o doente 
estejam informadas sobre se o mesmo 
é asmático e se dispõe da medicação 
específica.

A maioria dos asmáticos conhece e ma-
nuseia facilmente a medicação antias-
mática desde a infância.

Epilepsia
Face a um ataque epiléptico, a premissa 
fundamental é a tranquilidade. Além 
disso, é conveniente: Colocar a pessoa 
deitada sobre uma superfície mole para 
se evitarem ferimentos, e com a cabeça 
virada para o lado, para se evitarem 
asfixias ou que engula o seu próprio 
vómito (se for possível, devem-se retirar 
os óculos e aparelhos de ortodontia).

Deixar que se convulsione sem o segurar 
ou imobilizar.

Protegê-lo, retirando objectos com os 
quais se possa ferir.

Diabetes
É uma doença em que há um défice da 
insulina porque as células do pâncreas 
que a fabricam foram destruídas. Pro-
voca urina frequente, perda de líquidos, 
fraqueza, cansaço e emagrecimento.

Os casos graves provocam:

Hiperglicemia.  Dar água e, se surgirem 
vómitos ou dores, levá-lo a um centro de 
saúde.

Hipoglicemia: Dar hidratos de carbono 
de absorção rápida (sumos, açúcar) e se 
estiver inconsciente ou a convulsionar-
-se, colocá-lo em posição de segurança, 
deitado com a cabeça para o lado e injec-
tar o medicamento para estes casos ou 
pôr açúcar por debaixo da língua.

Alergias
Muitas pessoas têm alergias aos alimen-
tos, medicamentos, ácaros, picadelas de 
insectos, pólen e outras causas.

Isto pode provocar urticária-angioede-
ma (inchaço da face, pálpebras, lábios, 
orelhas) ou anafilaxia (reacção alérgica 
grave). Esta última surge de forma súbi-
ta e põe a vida da pessoa em grave risco.

Geralmente começa com formigueiro na 
boca, calor, congestão nasal, lacrimejo 
e, posteriormente, aparece broncoespas-
mo, rouquidão, dificuldade respiratória, 
choque e morte.

A situação é tão grave que é necessária 
uma actuação rápida. Deve-se ligar ime-
diatamente para o 112, para que enviem 
um médico, e também avisar a família.

O tratamento de emergência consiste 
na administração, na parte exterior da 
coxa, de adrenalina que se apresenta 
em forma de seringa pré-carregada com 
doses diferentes conforme o peso da 
pessoa.
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“A maioria dos asmáticos conhece 
e manuseia facilmente a medicação 

asmática desde a infância” 
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Pessoas acidentadas
Avaliação
Na pessoa acidentada deve-se ter em 
consideração o estado de alerta ou 
consciência, a boa respiração e os sinais 
de circulação.

Utiliza-se a expressão “ABC” como 
exame que regista uma avaliação e uma 
assistência primárias. Este esquema fa-
cilita a actuação de qualquer pessoa face 
a qualquer urgência, ordenando as suas 
acções e priorizando a assistência.

A de alerta ou consciência do afectado
B de “boa respiração”
C de “circulação»
Colocação
A posição lateral de segurança é a pos-
tura corporal em que se tem que colocar 
uma pessoa acidentada quando ela está 
inconsciente mas respira. Esta posição 
evita que aspire os vómitos, caso ocor-
ram. Também evita que a língua obstrua 
as vias aéreas e facilita a avaliação da 
respiração e da pulsação. Também per-
mite que se mantenha estável o corpo do 
afectado. Caso se suspeite de que pode 
haver uma lesão cervical, deve-se tentar 
proteger a coluna cervical, imobilizando-
-a manualmente. Para tal, deve-se pedir 
ajuda para segurar a cabeça do acidenta-
do deitado no chão, de boca para cima, 
com as palmas das suas mãos a apoiar 
os cotovelos e os antebraços no chão.

Reanimação
A reanimação cardiopulmonar é 
indicada caso se tenha verificado uma 
paragem cardíaca ou respiratória, tendo 
em vista manter a circulação do sangue 
e proporcionar uma quantidade mínima 
de oxigénio aos órgãos vitais.

Para tal, siga estes passos:

Ajoelhe-se ao lado da vítima, à altura do 
seu peito.

Coloque a palma da mão no centro do 
peito da vítima.

Coloque a outra mão em cima da pri-
meira. Apoie-se na palma da primeira 
mão.

Entrecruze os dedos das mãos e evite 
pressionar as costelas da vítima. Mante-
nha os braços esticados e, com um movi-
mento de balanço, efectue as compres-
sões, afundando o tórax e retrocedendo 
pelo menos 5 centímetros. Apoie apenas 
a palma da mão.

100 compressões/minuto. Paralelamen-
te, efectue a respiração boca-a-boca: 
Fechando os orifícios nasais com uma 
mão, com a cabeça estendida para trás, 
acople a boca à volta da boca da vítima, 
evitando que o ar se escape, e insufle ar 
nos seus pulmões.

Desfibrilação
A fibrilação ventricular é um ritmo anor-
mal do coração que provoca a cessação 
da circulação do sangue pelo corpo e, 
caso não seja tratada de imediato, causa 
a morte do doente. A desfibrilação con-
siste em administrar choques eléctricos 
através de um desfibrilador. O seu uso 
rápido é vital e pode conseguir fazer com 
que sobrevivam 49-75% das pessoas que 
dele necessitem.

Se dispuser de um aparelho desfibrila-
dor, dê os passos abaixo:

Ligue para o 112 para que lhe dêem 
instruções. Inicie as manobras de reani-
mação se a pessoa estiver inconsciente e 
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não respirar. Ligue o aparelho e siga as 
instruções.

Coloque os emplastros sobre o peito da 
pessoa (dispa a roupa e seque o peito se 
estiver molhado). O emplastro superior 
deve ser colocado no lado direito do 
esterno, abaixo da clavícula direita, e 
o emplastro inferior na parte esquerda 
inferior do peito. Preste atenção às ilus-
trações que figuram no aparelho.

O aparelho analisará o ritmo (que 
ninguém toque no acidentado e manter 
as pessoas afastadas nesse momento) e 

indicar-lhe-á que pressione o botão de 
descarga.

Após a descarga, volte aos exercícios de 
reanimação. De 2 em 2 minutos, o apa-
relho pedirá que pare as manobras para 
voltar a analisar o ritmo.

Siga as mensagens do aparelho até que a 
ajuda chegue, a vítima comece a respirar 
de forma espontânea, ou em caso de 
esgotamento sem resultados.
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Engasgo

Este tipo de acidente é provocado pela 
introdução de objectos pequenos na 
boca, embora também possa ocorrer 
com alimentos.

Sufoco

Quando se verifica uma obstrução das 
vias respiratórias por um corpo estranho 
(comida ou outro objecto) e aparecem 
sintomas de asfixia, é necessário actuar, 
(sem deixar de avisar o 112):

Se o(a) afectado(a) conseguir tossir, 
falar ou respirar, é necessário estimulá-
-lo(a) para que tussa e desta forma ex-
pulse o corpo estranho. É o mecanismo 
mais eficaz.

Se não conseguir tossir, deve-se efectuar 
uma manobra para que expulse o corpo 
estranho: Se for uma criança pequena. 
Se for uma criança mais crescida ou uma 
pessoa adulta

Intoxicação

Pode ser provocada por medicamentos, 
produtos tóxicos, ou em consequência 
da ingestão de alimentos em mau esta-
do. Deve-se identificar o produto o mais 
rapidamente possível e em seguida ligar 
para o Centro Nacional de Informação 
Toxicológica (91 562 04 20).

Queimaduras 

Produzem-se ocasionalmente pelo con-
tato com líquidos em estado de fervura; 
fogo ou por exposição prologanda aos 
raios de sol. 

Neste caso, Recomenda-se atuar:

Esfriar a zona afetada, com bastante água 
fria, diminuindo assim, o processo de des-
truição dos tecidos e a sensação de dor. 

Insolação 

É um aumento da temperatura corporal 
em consequência da prolongada exposi-
ção ao sol. Apresenta-se de forma súbita 
podendo produzir perda de conhecimen-
tos ou desmaios.

Neste caso, Recomenda-se atuar:

Colocar a vitima em um lugar fresco e a 
sombra;

Deitar-lhe de forma semi- incorporada 
diminuindo o aumento de irrigação ce-
rebral;

Afrouxar-lhe à roupa, deixando-o de 
modo cômodo;

No caso de que siga consciente, submi-
nistre água ou bebidas isotônicas;

Controle a temperatura;

E se existe sintomas de dor de cabeça, 
subministre  paracetamol.

Lipotomía

 É a perda mais ou menos completa da 
consciência, dado a diminuição momen-
tânea de irrigação sanguínea no cérebro. 
Nesta situação há que atuar da seguinte 
maneira:

Sentar o acidentado, de forma que a ca-
beça ou deitar-lhe no chão:

De barriga pra cima, levantando-lhe os 
pés por cima da altura do coração;

Afrouxar-lhe à roupa

Procurar que tenha suficiente ar e venti-
lação;

No caso em que não recobre os sentidos, 
colocar o acidentado em posição lateral 
segura, até que cheque assistência espe-
cializada.
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“Queimaduras: produzem-se 
ocasionalmente pelo contato 

com líquidos em estado de 
fervura; fogo ou por exposição 
prologanda aos raios de sol. ” 
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Feridas

São produzidas por objetos cortantes, 
pulsantes devido a golpes ou uma queda.

 Neste caso, Recomenda-se atuar:

Lavar (higienizá-las) as mãos para lim-
par as feridas;

Deixar que respire, não cobrir a zona afe-
tada;

Usar soro fisiológico ou água;

Empapar uma gaza em solução anticép-
tica aplicá-la do centro da ferida em dire-
ção as bordas.

Se for uma ferida grave, se sangra muito, 
cobri-la com uma gaza e pedir ajuda

Traumatismo

 Se a vítima recebeu um golpe direto, 
aplique uma compressa fria sobre a zona 
afetada sem contato direto com a pele. 
Recomendam-se compressas frias ou 
bolsas de gelo enroladas em um pano ou 
tecido.

Se a lesão é na cabeça e o acidentado 
encontra-se confuso, com vômitos, per-
das de consciência ou sangramentos pelo 
nariz ou ouvido; PEÇA AJUDA.

Em caso de uma torção, aplique algo frio 
sem contato direto com a pele, realizan-
do compressas de água fria ou bolsa de 
gelo.

Em caso de luxação ou fratura, imobilize 
o membro lesionado incluindo a articu-
lação superior e inferior próxima à zona 
da fratura.

Hemorragia

Uma hemorragia é a perda de sangue pela 
ruptura de algum vaso sanguíneo. Antes 
de atuar faça uma avaliação da quantida-
de de sangue perdida pela vitima.

Neste caso, Recomenda-se atuar:
Exerça pressão direta sobre o ferimento 
com uma gaza ou algo limpo (roupa, len-
çol, camisa etc.);

Se a gaza ou tecido se empapa muito ra-
pidamente, NÃO o retire, coloque outro 
em cima;

Eleve o membro afetado, se a hemorragia 
for em extremidades;

Desde que possível, translade o aciden-
tado a um centro de saúde com urgência.

Corrente elétrica

Se o acidente for por descarga elétrica, as 
medidas a tomar são:

Desconecte a corrente;

Se não se pode desconectar, separe a vi-
tima da corrente utilizando um objeto de 
madeira ou outro material isolante.

Deitar a vitima no chão,

Comprovar se segue consciente, se respi-
ra, se tem pulso;

Cobrir as queimaduras com um tecido ou 
gaza limpa;

Picaduras ou Mordidas

Este tipo de acidente, geralmente aconte-
ce durante saídas ou atividades no campo.

Neste caso, Recomenda-se atuar:

Lavar as mãos com água e sabão antes e 
depois de limpar a ferida;

Limpar a ferida com soro fisiológico ou 
água;

Empapar uma gaza com solução antis-
séptica, sempre realizando o procedi-
mento do centro aos bordes. 

Procurar capturar o animal ou identificá-lo;

Se a picada for de inseto, aplicar água 
fria, gelo ou amoníaco.
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“ Se a vítima recebeu um golpe 
direto, aplique uma compressa 
fria sobre a zona afetada sem 

contato direto com a pele” 



CANÁRIAS 
(e Espanha)

Código telefónico internacional: +34
Telefone único de emergência (Polícia, 
bombeiros, assistência sanitária, etc.): 
112
Específicos:
Polícia Nacional: 091.
Guarda Civil: 062.
Corpos de polícia local ou urbana: 092.
Bombeiros: 080 ou 085 116 016.
Emergências médicas: 061.
Informar sobre acidentes de trânsito, 
clima e tráfego rodoviário: 900 123 
505.
Cruz Vermelha Espanhola: 901 222 
222.
Instituto nacional de toxicologia: 91 
562 04 20.
Violência de género: 016 ou 900 116 
016.
Direcção Geral de Viação: 011 ou 900 
123 505.
Protecção Civil: 1006.
Informação meteorológica: www.
aemet.es
Salvamento marítimo: 900 202 202 
Canal 16 VHF 
2.182 Khz Onda Média
www.gobcan.es/dgse/alertas/
alerta_2mar.html
- Informação vulcanológica... 112

MAURITANIA
Código telefónico internacional: +223.
Emergências
Polícia: 17
Bombeiros: 18
Código para operadores móveis
Mattel-630  
MauritelMobiles – 640
Crescente Vermelho/Cruz Vermelha 
Internacional
Avenue Gamal Abdel Nasser 
BP 344 Nouakchott
Tel.: (222) 525 12 49/659 24 10/525 
12 49  
www.ifrc.org/ 

CABO VERDE
Código telefónico internacional: 
+238
Números de emergência: 
Hospital: 130
Bombeiros: 131
Polícia: 132
 

Directório

www.reactmac.com


