II SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO DA FAME
DATA: 18/10/2019
LOCAL: Dependências da Faculdade de Medicina de Barbacena
HORÁRIO: de 19 às 21h30min
Nº DE VAGAS: 20
MINISTRANTES:
- Welder Sfredo, enfermeiro do SAMU em Barbacena, pós graduado em urgência e
emergência, pós graduado em terapia intensiva adulto e neo natal, pós graduando em
docência em ciências da saúde, tecnólogo superior em Resgate e Socorro,

ex-

coordenador da UTI neonatal e do setor de pediatria da Santa Casa de Misericórdia de
Barbacena e atual Coordenador do Laboratório de Habilidades e Simulação Realística
da FAME.
- Rogério Lima, enfermeiro do SAMU em Barbacena, pós graduado em urgência e
emergência e enfermagem do trabalho, tecnólogo superior em Resgate e Socorro,
Supervisor do internato em saúde coletiva da FAME e auxiliar administrativo do
laboratório de habilidades e Simulação Realística da FAME.
 TEMA: Suporte Básico de Vida - Primeiros Socorros voltado para situações
cotidianas.
 OBJETIVOS
- GERAL: Apresentar aos participantes pressupostos teórico-práticos que lhes
possibilitem condições para atuarem em situações cotidianas no atendimento de
primeiros socorros.
- ESPECÍFICOS: (a partir dos pressupostos teórico-apresentados e discutidos, o
participante deverá ser capaz de:)
- Ter consciência de como prestar atendimento de primeiros socorros, conforme
situações e demandas ocorridas.
- Atuar em situações cotidianas necessárias, demonstrando segurança para realizar os
procedimentos de primeiros socorros essenciais
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- Reconhecer a situação e realizar o devido acionamento dos principais serviços de
urgência.
 JUSTIFICATIVA
Considerando-se que não há como prever as situações de urgência e que, em
algum momento, pode haver alguma ocasião de “risco”, por motivos diversos,
necessário se faz que você saiba como lidar com eventos inesperados, podendo
contribuir de modo decisivo para evitar maiores transtornos numa situação repentina.
Há situações em que conhecer e dominar técnicas básicas são fundamentais para a
reversão de quadros graves como por exemplo: engasgo, quedas, sangramentos,
ferimentos entre outras.
Diante disto, a FAME está oportunizando este contato do participante com o
tema em questão, através de abordagens teóricas e simulações práticas, que poderão
contribuir de modo valoroso para possibilitar o encorajamento e conhecimento para
atender uma situação de urgência.
 EMENTA
- Queimaduras;
- Sangramentos e Curativos;
- Febre / Convulsão;
- Trauma / Lesões;
- Obstrução de Vias Aéreas;
- Parada Cardiorrespiratória;
- Acionamento Correto dos Serviços de Urgência.
 METODOLOGIA
Serão expostos os temas acima descritos; alguns com formato de aula expositiva
dialogada para todos os inscritos, utilizando de linguagem simplificada e objetiva
associada a imagens elucidativas. O objetivo é capacitar o reconhecimento e orientar a
primeira atuação; o que e como fazer; quando e quais serviços de urgência acionar, o
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que não fazer; nas principais urgências que possam por ventura ocorrer em diversas
faixas etárias.
Em um segundo momento ocorrerá treinamento prático utilizando manequins
didáticos de simulação clínica para a capacitação da abordagem de urgências que
necessitem manobras físicas que possam melhorar desfechos com potencial de maior
gravidade, como: o posicionamento de recuperação nas alterações de nível de
consciência, manobras elementares de abertura e desobstrução de vias aéreas com suas
respectivas indicações, abordagem de pequenos traumas e manobras de reanimação
cardiopulmonar.
O treinamento prático será realizado subdividindo a turma em grupos para
melhor orientação e abordagem dos inscritos, pelos responsáveis da dinâmica,
permitindo assim a orientação individualizada e conhecimento compartilhado pela
turma.
Cabe salientar que todo treinamento será associado à orientação para o correto
acionamento do serviço de urgência, visto se tratar de treinamento para leigos, portanto
necessitando do apoio dos profissionais dos serviços de urgência como o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU - 192) e o Corpo de Bombeiros (193).
 RECURSOS DIDÁTICOS
- Projetor Multimídia, computador, manequins de simulações clinicas para ressuscitação
cardiopulmonar e imobilização, ataduras, gazes.

 CRONOGRAMA
- 19h – Abertura – Breve explanação de como ocorrerá o evento.
- 19h15min - Apresentação dos profissionais palestrantes.
- 19h30min – Apresentação dos assuntos –
- Reconhecimento e abordagem de queimaduras;
- Conduta frente aos pequenos traumas e sangramentos;
- Conduta e abordagem frente à febre e convulsões;
- Conduta frente ao trauma;
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- Reconhecimento e abordagem das obstruções potenciais e atuais das vias
aéreas;
- Conduta frente a parada cardiorrespiratória;
- Correto acionamento dos serviços de urgência.
- Conduta frente aos pequenos traumas e sangramentos;
- Conduta e abordagem frente a febre e convulsões;
- Conduta frente à parada cardiorrespiratória.
- 21h30min - Encerramento
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