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1. OBJETIVOS

GERAL:
Prestar assistência em ambiente extra-hospitalar no atendimento às urgências e emergências traumá�cas ou clínicas;

ESPECÍFICOS:
Iden�ficar as prioridades do atendimento em situações de emergência clínica e trauma;
Assis�r ví�mas de acidentes ou mal súbito de acordo com a prioridade de atendimento;
Realizar procedimentos indispensáveis para o atendimento das urgências e emergências em situações de queimaduras, afogamento,
choque elétrico, crise convulsiva, estado de choque, corpos estranhos no organismo, intoxicações, hemorragias, ferimentos, picadas
de escorpiões, arranhas e cobras, mordeduras de cães e gatos, fraturas, luxações e entorses, obstrução respiratória;
Iden�ficar parada cardiorrespiratória e atuar para o atendimento adequado à ví�ma;
Atuar com eficiência nas situações de urgência/emergência definidas no conteúdo programá�co;
Ser agente mul�plicador de conhecimento;

2. EMENTA

Aspectos é�cos e legais para o atendimento como socorrista; Prestação de primeiros socorros a ví�mas de acidentes ou mal súbito,
visando manter a vida e prevenir complicações até a chegada do atendimento hospitalar; Protocolos de atendimento pré-hospitalar
com obje�vos do atendimento sistema�zado; Recursos disponíveis na comunidade de forma a viabilizar o atendimento de
emergência eficaz; Abordagem adequada das ví�mas em situação de medo e stress ocasionada pela urgência ou emergência a que
estão expostas.

 

3. PROGRAMA

• Primeiros Socorros: Caracterização, funções, aspectos fundamentais;
• Acidentes: Caracterís�cas e �pologia;
• Emergências: Gravidade da lesão e análise de ví�mas;
• Cuidados gerais preliminares;
• Serviço Móvel de Urgência (SAMU);
• Trauma: perfil epidemiológico (Epidemiologia do trauma, Cinemá�ca do trauma, prevenção do trauma), trauma como doença;
• Assistência inicial a ví�ma de trauma: Abertura de vias aéreas; respiração; circulação; avaliação neurológica; exposição;
• Imobilizações e transporte;
• Ver�gens e desmaios;
• Choque elétrico;
• Crise convulsiva;
• Afogamento;
• Queimaduras;
• Picada por animais peçonhentos;
• Intoxicações;
• Obstrução respiratória por corpos estranhos;
• Controle de hemorragias;
• Suporte Básico de Vida.
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