
PRIMEIROS AUXILIOS
O 112 está para emerxencias, pero cada día hai moitos incidentes 
que non son emerxencia pero requiren atención. Por iso é 
importante saber actuar ante pequenas feridas, indisposicións, 
golpes e accidentes leves etc. Se podemos dar nós uns primeiros 
auxilios axudaremos as persoas que temos arredor e evitaremos 
recorrer aos servizos de emerxencias, que estarán dispoñibles 
para quen de verdade os precisa.

PARA qUE SERvEn OS 
PRIMEIROS AUXILIOS?

Para axudar con eficacia a unha persoa 
ferida de forma definitiva ou temporal 
mentres chega a asistencia sanitaria. 
Por iso é importante saber que facer 
nos casos máis habituais.  

PRIncIPIOS báSIcOS dOS 
PRIMEIROS AUXILIOS: 

• Máis vale previr que curar.

• Mantén a calma e tranquiliza a 
persoa accidentada.

• Examina a persoa ferida con moito 
coidado.

• Tápaa para que estea quente.

• Non fagas máis que o 
indispensable para que estea 
tranquila e segura.

• Non a movas se ten fracturas 
ou levou un golpe forte e está 
tombada no chan.

• Nunca lle deas medicinas.

• Non lle deas de beber se está 
inconsciente ou convulsionando.

• E o máis importante: 
se non sabes que 
facer, pide axuda 
a outra persoa 
ou ao 112.

cAIXA dE URXEncIAS:: 

É o recurso básico nos primeiros 
auxilios. Adoita habelo en 
practicamente todos os sitios, polo 
que debemos de saber para que 
serven as cousas que leva e que 
podemos usar en caso de necesidade:

•	 MAtERIAL dE cURAS: apósitos, 
esparadrapo, vendas, gases 
e compresas estériles, luvas, 
algodón, soro fisiolóxico, alcohol e 
auga osixenada… 

•	 MEdIcAMEntOS: antitérmicos/
analxésicos, antiinflamatorios, 
pomadas para queimaduras e 
picaduras de insectos…

•	 OUtROS: termómetro, tesoiras 
e pinzas, bolsas de frío e calor 
instantáneo,  antiséptico para 
mans ou xabón…



PRIMEIROS AUXILIOS MáIS fREcUEntES:

fERIdAS
Adoitan ser as emerxencias máis 
habituais entre nenas e nenos. Seguro 
que sufriches moitas feridas e sabes 
que o máis importante é lavalas ben 
con auga para que non se infecten e 
poder ver o alcance da mesma. 
Se sangra moito podemos facer 
presión con gasas. Se sangra pouco 
pero hai inflamación podemos pór 
unha compresa fría na zona. 
Finalmente podemos por un apósito ou 
unha venda para que non se infecte. 

GOLPES
Aplicar frío sobre a zona. 
Se o golpe é no pescozo ou na 
columna debemos manter a persoa 
inmobilizada, non facer masaxe 
nin vendar. Se o golpe é na cabeza 
debemos preguntarlle se está ben e se 
vemos algo raro ou que non está ben… 
chamas ao 112.

fRActURAS
Hai que inmobilizar a parte afectada. 
Se hai ferida colocamos unha gasa ou 
pano limpo e evitamos que a persoa se 
mova ata que chegue a axuda.

qUEIMAdURAS
Aínda que doen moito, as queimaduras 
nas nenas e nenos non adoitan ser 
graves. En caso de sufrir unha, lava 
inmediatamente a superficie queimada 
nun chorro de auga fría, durante 15 ou 
20 minutos.
Seca suavemente cunha gasa estéril 
sen refregar.
Protexe a queimadura cunha gasa 
empapada en soro para previr 
infeccións.
E, se o precisas, chama ao 112 ou 
acode a un centro sanitario.



AtRAGOARSE
Nos casos máis leves basta con 
tusir para expulsar o que provocou a 
obstrución. Tamén podemos inclinar 
a persoa cara adiante ata que o peito 
quede paralelo ao chan e, coa palma 
da man, darlle uns golpiños na metade 
das costas.
Nos casos graves, cando a persoa 
non pode respirar, podemos facer a 
manobra de Heimlich ou “abrazo do 
oso”, unha técnica de primeiros auxilios 
que consiste en colocarse detrás da 
persoa e poñerlle o noso puño enriba 
do embigo. Coa outra man facemos 
unha presión forte cara a dentro e 
cara arriba cinco veces, repetindo o 
proceso até que o obxecto saia e a 
persoa poida volver a respirar con 
normalidade.

OUtRAS
Unha das técnicas de primeiros auxilios 
máis frecuentes e efectiva é a RCP, a 
reanimación cardiopulmonar. Aplícase 
cando unha persoa sofre unha parada 
cardiorrespiratoria (deixa de respirar ou 
o corazón deixa de latir) xa que permite 
manter estas funcións vitais ata que 
chega o equipo de emerxencias. 
Nos casos máis graves é preciso usar 
un desfibrilador, un dispositivo que 
detecta un ritmo cardíaco alterado 
e carga a enerxía necesaria para 
administrar un choque eléctrico que 
restaura a circulación espontánea. 
Hainos en moitos lugares pero deben 
usalos as persoas con coñecementos.

Non fagas nada se non estás completamente seguro. En caso de dúbida, o mellor é chamar 
sempre ao 112, onde saberán aconsellarte ou enviarán a axuda que precises.

O MáIS IMPORtAntE


