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EMERGÊNCIA?
Leia este folheto e

CHAME A

Telefones úteis:

BOMBEIROS: 193
SAMU: 192
Serviço médico da UFMG-DAST: 3409- 4499
(até as 22:00 h)
PORTARIA do DQ: 3409- 5731
SEGURANÇA UNIVERSITÁRIA (DSU): 3409 - 4100
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A Equipe de Apoio a Emergências (EAE) é uma equipe de voluntários formalizada pela
Câmara Departamental para auxiliar a comunidade em casos de emergência. Os
membros estão identificados com a logomarca no local de trabalho.

COMO PROCEDER EM ACIDENTES E EMERGÊNCIAS
Para a acionar o alarme de evacuação do prédio
•
•

•

Quem pode acionar: qualquer membro da comunidade, devidamente
identificado
Quando acionar: princípios de incêndio que não foram imediatamente
controlados, derramamento significativos de produtos tóxicos voláteis,
vazamento significativo de gases inflamáveis ou tóxicos
Como acionar: vá até a portaria e peça ao porteiro para acionar o alarme.
Fique ao lado do porteiro até que um membro da Equipe de Apoio a
Emergências (EAE) chegue. Informe detalhes do ocorrido.

Ao ouvir a sirene:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mantenha a calma
NÃO UTILIZE O ELEVADOR
Saia do prédio imediatamente, mas não há necessidade de correr.
Ajude pessoas com dificuldades para que saiam o mais rápido possível
Use a saída mais próxima. (No prédio principal do DQ há duas saídas: a
portaria e a saída de emergência, do lado oposto, em direção ao CAD3)
Se o caminho para a saída estiver com problemas (exemplo: a fumaça
aumenta na direção que você está seguindo), caminhe para o lado oposto,
pois a outra saída estará livre.
Ao sair do prédio, não fique nas imediações da saída, vá para os pontos de
encontro.
Não entre no prédio novamente até que esteja liberado pela EAE
Comunique imediatamente à EAE caso tenha percebido algum problema
(exemplos: pessoas deixadas para trás, experimentos em andamento que
podem evoluir para um incêndio, equipamentos que, se deixados ligados,
podem causar acidentes, etc...)

Princípios de incêndio
•

•
•
•
•

Antes de acontecer: procure informar-se de como combatê-los, saiba a
localização dos extintores, cobertores, caixas de areia e aprenda como
utilizá-los
Caso esteja habilitado, inicie o combate e/ou
Procure um membro da EAE e/ou
Caso o principio de incêndio não seja controlado em 2 minutos, acione o
alarme de evacuação na portaria (veja instruções acima)
Se a EAE não vier nos primeiros minutos, chame o corpo de bombeiros
(ligue 193)

2

EAE- Equipe de Apoio a Emergências - Revisão 13/01/2019
Acidentes com vítimas
•

•
•
•
•
•

Conheça previamente a posição da caixa de disjuntores, da caixa de
primeiros socorros, chuveiros, lava-olhos, procedimentos de primeiros
socorros
Choque elétrico: desligue o disjuntor principal
Aplique os primeiros socorros se estiver habilitado e/ou
Procure um membro da Equipe de Apoio à Emergências e/ou
Chame o DAST (ligue: 34094499 até as 22:00h) e/ou
Em casos graves, chame o SAMU (192) (veja como a seguir)

Pessoas com mal estar súbito
•

•

Se a pessoa estiver conversando:
o Procure um membro da Equipe de Apoio à Emergências e/ou
o Chame o DAST (ligue: 3409-4499 até as 22:00h)
Se a pessoa estiver desacordada, sem respirar ou sem pulso é
emergência.
o Não remova do local.
o Aplique os primeiros socorros se estiver habilitado e/ou
o Chame imediatamente o SAMU (veja a seguir como) e/ou
o procure um membro da Equipe de Apoio à Emergências

Para chamar o SAMU
• ligue 192 (É necessário estar ao lado da pessoa a ser atendida)
• Não tente apressar o atendimento, responda as perguntas da telefonista
1) Dê o seu nome,
2) Dê o endereço do DQ: Rua Mário Werneck, número 2, ao lado do COLTEC
Bairro: Pampulha Campus UFMG
Entrada Preferencial : Portaria 3 da UFMG na Av. Perimetral Sul que passa ao
lado do Colégio Militar, do CPOR e do COLTEC (aberta só até as 19:00h)
3) Informe o ocorrido
4) Você será passado para um o médico e deverá responder perguntas sobre o
doente ou vítima, devendo, portanto, estar ao seu lado
Acidentes sem vítimas e sem perigo iminente
• Caso alguma medida de contenção seja necessária, procure um membro
da Equipe de Apoio à Emergências ou os Serviços Gerais
• Comunique o acidente, isto evitará que acidentes semelhantes venham a
ocorrer (formulário on line : https://www.qui.ufmg.br aba: segurança)
Alagamentos, curto circuitos, cheiro de queimado, cheiro de produtos
químicos, interrupções de energia, pessoas com atitudes suspeitas:
Comunique imediatamente a EAE OU a Serviços Gerais do DQ (Fone: 3409-5737,
Portaria (fone: 3409-5731)
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