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EMENTA 

 

Princípios básicos técnica operatória e atendimento em pronto socorro. Atendimento inicial ao poli
traumatizado. Introdução ao atendimento e procedimento do paciente em urgência Neurológica.
Protocolo de suporte básico de vida na pediatria. Protocolo de suporte básico de vida na
ginecologia e Obstetrícia.

 

                                                                                                              PROGRAMA

Princípios básicos técnica operatória

   1.1 Conceitos em cirurgia

   1.2 Conhecimento básico de instrumentais, fios cirúrgicos e nós

   1.3 Conceitos: diérese, hemostasia e síntese

   1.4 Noções básicas de suturas

2. Atendimento em pronto socorro

   2.1 Conceitos sobre rede de atendimento de urgência

   2.2 Dinâmica do atendimento em pronto socorro

3. Atendimento inicial ao Politraumatizado

   3.1 Avaliação da cinemática do trauma

   3.2 Avaliação primária

   3.3 Avaliação secundária

   3.4 Atendimento a múltiplas vítimas

   3.5 Colocação de colar cervical, imobilização, rolamentos e pranchamento.

4. Introdução ao atendimento do paciente em urgência neurológica       

   4.1 Acidente vascular cerebral

   4.2 Crise convulsiva

   4.3 Trauma Cranioencefálico

   4.4 Trauma Raquimedular

5. Suporte básico de vida na pediatria

   5.1 Avaliação primária e secundária do paciente pediátrico



   5.2 Obstrução de vias aéreas na criança e no bebê

   5.3 Parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar

   5.4 Cuidados pós parada cardiorrespiratória

   5.5 Reconhecimento do choque e da insuficiência respiratória

   5.6 Trauma pediátrico: noções de primeiros socorros

   5.7 Sinais vitais e acessos venosos

 6 . Suporte básico de vida na ginecologia e obstetrícia

   6.1 Assistência ao trabalho de parto não expulsivo

   6.2 Assistência ao trabalho de parto iminente

   6.3 Assistência ao parto consumado

   6.4 Assistência ao trabalho de parto prematuro

   6.5 Assistência ao parto iminente distócico

   6.6 Hemorragia gestacional e puerperal

   6.7 Síndromes hipertensivas: pré-eclâmpsia e eclampsia

                                                                                                             

OBJETIVO GERAL

Ensinar as habilidades da ressuscitação cardiopulmonar com enfoque em pediatria e praticar a RCP em equipe. Habilitar o estudante
ao suporte básico de vida para atuar em situações de iminente risco de morte pediátrico bem como adulto. Capacitar o profissional a
reconhecer as principais emergências, incluindo pediátricas. Permitir que o estudante saiba como prestar auxílio a gestante em
trabalho de parto, bem como reconhecer esse momento. Treinar o estudante na avaliação neurológica básica do paciente e no
reconhecimento de situações clínicas frequentes, como acidente vascular encefálico, quadro convulsivo.

 

                                                                                           OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Propiciar a integração entre teoria e prática
Sensibilizar para a importância dos padrões de biossegurança
Habilitar para o atendimento do paciente grave 
Treinar para a correta assistência básica ao trabalho de parto
Desenvolver habilidades para avaliar a vítima e realizar procedimentos de primeiros socorros em ambiente simulado, valorizando
o trabalho em equipe.
Desenvolver habilidades no controle de vias aéreas
Propiciar conhecimento de medidas tomadas no ambiente pré-hospitalar necessárias para melhores resultados de sobrevida em
todas as faixas etárias.

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

 

O módulo será desenvolvido mediante aulas teóricas presenciais e de aulas práticas presenciais.

Aulas teóricas: serão realizadas com a orientação de professores de cada tema as terças-feira as 18h 
práticas presenciais: serão realizadas com a orientação de professores de cada tema, as sextas feiras, quinzenalmente, com
duração de 4h para 2 subgrupos. Sendo A e B (grupo 1)  pela manha e C e D (grupo 2) no período da tarde. 
Envio de materiais de estudo complementares: serão enviados materiais de estudo em textos (artigos, capítulos de livros) com o
objetivo de auxiliar na compreensão dos temas e de aprofundar conhecimentos específicos. Além disso, também serão
disponibilizados vídeos com instruções práticas sobre procedimentos específicos.

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

Avaliação teórica – 100% (Prova teórica)
Avaliação prática – 70% ( prova Téorico-prática)

 Gincana - 30% ( grupos de TBL) 
Média final = (0,6 x Nota avaliação teórica) + (0,4 x Nota avaliação prática)

Critério de aprovação: média 70

 

Controle de frequência

A frequência dos acadêmicos será controlada por meio de chamada durante as aulas
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