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PEQUENOS FERIMENTOS

Quando  dizemos  que  o
Fulano  se  machucou  ontem,
queremos dizer que algo de sério
aconteceu com ele. Normalmente
não consideramos arranhão, uma
pancada  na  cabeça,  uma
pancada  na  coxa  como
machucado  ou  ferimento.  Ao
pensarmos  assim,  estamos
errados.

Os  pequenos  ferimentos
não nos  preocupam porque não
nos  afastam  do  trabalho,  nem
requerem  internação.  Isto  é
verdade  desde  que  tomemos
pequenas  medidas  para  que  a
coisa não fique grave. 

Quantos  exemplos  temos
aqui  para  mostrar  que  aqueles

pequenos  ferimentos  podem  ser  princípio  de
problemas  sérios  (deixe  a  turma  citar  casos  em
família). Existem milhares de casos em todo o Brasil
em  que  pessoas  não  deram  a  devida  importância
àqueles pequenos ferimentos e que mais tarde teve
uma perna amputada, um órgão extraído ou mesmo
até a morte, porém tais casos não são divulgados. 

Um jogador de futebol americano recebeu um
forte bloqueio de corpo no meio do campo. Saiu do
jogo sentindo-se muito bem e depois de algum tempo
foi para casa. Ele morreu no dia seguinte por ter sido
vítima de uma ruptura do baço. 

Por mais estranho que possa parecer, algumas
vezes uma pessoa pode até sofrer uma fratura sem
que se perceba disto, negligenciando o caso. Estes
são  apenas  alguns  dos  motivos  que  nos  levam  a
querer que você relate qualquer ferimento, qualquer
pancada, qualquer queda ocorrida no trabalho, na rua
e receba o tratamento que deve ter o caso. 

Provavelmente a unidade de saúde com alguns
cuidados  de  primeiros  socorros,  deixará  você novo
num  minuto,  porém,  não  faça  automedicação,
achando que não precisa de tratamento porque não
está se sentindo muito mal. 

Um outro ponto. A menos que você seja bem
treinado  em  primeiros  socorros  e  que  esteja
autorizado a lidar com estes casos, não brinque de
médico tratando outras pessoas, fazendo aplicações
em pessoas que não estejam se sentindo bem. Você
poderá provocar muito mais mal do que bem. Relate
todos  os  ferimentos,  pequenos  ou  grandes,  no
momento  em  que  acontecem  e  faça  o  tratamento
imediato com as pessoas que estão qualificadas para
isto.

Fonte da imagem:
https://enfoquevisual.com.br/products/seguranca-pequenos-

ferimentos-merecem-cuidado
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