
                                                                                                                                                                                                                    

ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS PELO SUPORTE BÁSICO DE VIDA (BASIC LIFE SUPPORT – BLS) E PRIMEIROS SOCORROS  

Este Boletim informativo tem por finalidade orientar os servidores, docentes e discentes em relação aos equipamentos e serviços utilizados em situações de 

primeiros socorros que possam ocorrer em nossa unidade escolar. Os primeiros socorros são definidos como uma série de procedimentos simples que têm 

como objetivo resolver situações de emergência, feitas por pessoas detentoras desses conhecimentos, até a chegada de atendimento médico especializado. 

Endereço do site da escola: http://www.etecbauru.com.br/secretaria.asp 

Na escola: Etec Rodrigues de Abreu – Rua Virgílio Malta, 2-70, Centro, Bauru/SP 

Equipamentos 

Esfigmomanômetro 

(aparelho de verificar 

pressão arterial) 

Localização 

Sala dos Professores 

Secretaria 

Quantidade 

01 un 

01 un 

Indicação de Uso 

Aferir a pressão arterial 

Observações 

Deve ser utilizado por pessoas trinadas 

Estetoscópio Sala dos Professores 

Secretaria 

01 un 

01 un 

Aferir a pressão arterial Deve ser utilizado por pessoas trinadas 

 Gaze estéril Maleta de primeiros 
socorros – Secretaria  

 04 pcts  Cobertura de lesões   

Atadura de crepe Maleta de primeiros 
socorros – Secretaria 

03un Cobertura de lesões 

Imobilização de membros 

 

Bandagem triangular Maleta de primeiros 

socorros – Secretaria 

 

01 un Imobilização de membros  

http://www.etecbauru.com.br/secretaria.asp


Luva de procedimentos Maleta de primeiros 

socorros – Secretaria  

04 pares Calçamento de mãos Equipamento de proteção individual 

Colar cervical Maleta de primeiros 

socorros – Secretaria  

01 un Imobilização de coluna cervical Deve ser colocado por pessoas treinadas 

Próximo a escola: 

Serviço 

SAMU 

Localização 

Av. Engenheiro Luiz Edmundo 

Carrijo Coube 10-60 

Contato 

192 

Indicação de Uso 

Atendimento de urgências e 

emergências clínicas e traumáticas 

Observações 

Colher a história do ocorrido para informar as 

autoridades competentes. 

 Resgate (Corpo 

de Bombeiros) 

 Rua General Marcondes Salgado, 

20-32 

 193  Atendimento de urgências e 

emergências clínicas e traumáticas 

 Colher a história do ocorrido para informar as 

autoridades competentes. 

Pronto Socorro 

Central 

Rua Rubens Arruda, Quadra 07, 

S/Nº 

(14) 3104-1160 Atendimento de urgências e 

emergências clínicas e traumáticas 

Ser encaminhado juntamente com 

documento, e, com um responsável. 

UPA - Bela Vista Rua Marçal de Arruda Campos, 4-

45 

(14) 3102-1212 Atendimento de urgências e 

emergências clínicas e traumáticas 

Ser encaminhado juntamente com 

documento, e se menor, com um responsável. 

UPA - 

Geisel/Redentor 

Rua Antônio Manoel Costa esq. 

com Avenida Hipódromo 

(14) 3104-1510 Atendimento de urgências e 

emergências clínicas e traumáticas 

Ser encaminhado juntamente com 

documento, e se menor, com um responsável. 

UPA - Ipiranga Rua José Miguel, 21- 45 (14) 3106-1121 Atendimento de urgências e 

emergências clínicas e traumáticas 

Ser encaminhado juntamente com 

documento, e se menor, com um responsável. 

UPA - Mary 

Dota 

Rua Pedro Salvador, quadra 02 

s/nº 

(14) 3109-2463 Atendimento de urgências e 

emergências clínicas e traumáticas 

Ser encaminhado juntamente com 

documento, e se menor, com um responsável. 

 


