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Questões: Texto Choque Elétrico e suas consequências
Prof. Helma- 3a. série

1) Qual a causa do choque elétrico?
2) Qual é o fator mais relevante nas sensações e conseqüências de um
choque elétrico ?
3) Voltagens pequenas podem causar danos graves aos seres humanos?
Explique.
4) Se uma pessoa com a pele seca tocar uma tomada de 220V, seu corpo
será atravessado por uma corrente de que intensidade?O que a pessoa
sente?
5) Se uma pessoa com a pele molhada tocar uma tomada de 220V, seu
corpo será atravessado por uma corrente de que intensidade?O que a
pessoa sente?
6) Mesmo com a pele seca e contatos através de isolantes, uma tensão
muito elevada pode ser perigosa? Explique.
7) Explique por que um pássaro pode ficar pousado num fio de alta
tensão sem ser eletrocultado.
8) Como podemos socorrer uma pessoa que está sendo vítima de um
choque elétrico ?

Observemos que, ao contrário do que se pensa comumente, as correntes elétricas mais perigosas
têm intensidades relativamente baixas (100mA a 200mA), podendo ser obtidas em eletrodomésticos
comuns de 110 V ou 220 V. As correntes mais intensas, embora provoquem desmaios e
fortes queimaduras, não causam a morte se o socorro é imediato. Pessoas acometidas de choques
causados por altas tensões reagem, em geral, mais rapidamente à respiração artificial do que aquelas
afetadas por choques motivados por baixas tensões.
O socorro a uma vítima de choque começa pelo corte da tensão elétrica causadora do mesmo.
Isto deve ser feito interrompendo-se o circuito. Na impossibilidade dessa interrupção, sugere-se puxar
ou empurrar a pessoa com um material isolante, como, por exemplo, uma corda, um pedaço de madeira
seca, etc. Esse primeiro socorro deve ser feito o mais rápido possível, pois a resistência da pele na região
do contato elétrico diminui, o que provoca elevação da intensidade de corrente.
Entretanto, deve-se tomar o cuidado de não provocar contatos indevidos com a pessoa afetada
pelo choque, pois a reação instintiva de puxá-la manualmente pode provocar mais uma vítima.
Se, após livrar-se da corrente, a pessoa estiver inconsciente e sem respirar, a respiração artificial
deverá iniciar-se imediatamente. O processo de ressuscitação não deve ser interrompido, até que um
médico admita não haver mais esperanças. Isto pode durar até oito horas. Observe-se que a eventual
ausência de pulso não significa, necessariamente, que a vítima não sobreviverá.

