MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
ATA DE REUNIÃO – 02/2018
CÂMPUS: AVARÉ
DATA: 29/03/2018 às 14h
COMISSÃO: BRIGADA DE INCÊNDIO
ASSUNTO: PRIMEIROS SOCORROS REFERENTE A EPILEPSIA E PARADA CARDÍACA.
No dia oito de março de 2018 iniciou-se a reunião com a comissão da Brigada de Incêndio do IFSP –
Câmpus Avaré, para falar sobre primeiros socorros referente a epilepsia e parada cardíaca.
Renato iniciou a reunião passando vídeos instrutivos aos brigadistas.
O primeiro vídeo abordou situações de ataques epiléticos, mostrando que ao prestar socorro para um
paciente nesta situação, devemos nos atentar a alguns pontos:
- Levar a pessoa ao chão.
- Retirar objetos próximos.
- Retirar óculos ou demais pertences que possam ferir a vítima.
- Mantê-la de lado para evitar asfixia.
- Proteger a cabeça da pessoa, colocando algo macio em baixo para evitar alguma lesão.
- Não conter abalos.
- Não dar medicamentos, líquidos ou alimentos.
- Não colocar o dedo ou qualquer outro objeto na boca do paciente.
- Ligar para o SAMU
- Observar o tempo que leva para recuperar a consciência.
- Permanecer próximo.
Este vídeo foi passado, visando o possível atendimento a uma aluna do curso de Biologia que informou ao
realizar a matrícula que possui histórico de epilepsia, seguidos, ou não, de ataques cardíacos.
O servidor Renato ainda repassou o vídeo sobre procedimentos de primeiros socorros para casos de
paradas cardíacas e informou que todas as informações passadas aos brigadistas serão repassadas aos
professores e demais servidores, na próxima quarta-feira, dia 14/3/2018, às 14horas.
Ainda avisou a todos que a aluna também mencionou que tem alergia a alguns tipos de medicamentos, e
se por acaso, houver a necessidade de chamar o SAMU, deve ser informado sobre tais alergias e que ela
costuma carregar em seus pertences o medicamento aceito por seu organismo, Topiramato.
Foi encerrada a presente reunião, sendo lavrada a Ata por mim, Tatiane de Fatima Amaral Mansueto,
Assistente em Administração, membro da Brigada de Incêndio do Câmpus Avaré, que será repassada a
todos para leitura, análise e assinatura.
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