REGIONAL GUARULHOS
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo
Rua Morvan Figueredo, 65 Conj. 23 – Centro – Guarulhos – SP
Fone: (11) 4963-6842 guarulhos@sieeesp.com.br
"CURSO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS: ATITUDES SIMPLES QUE PODEM
SALVAR VIDAS"
Diferença entre serviços de emergências.
24 de Fevereiro de 2018, das 8h30 às 17h30 – C.H. 8 horas.
Local: Rua Morvan Figueredo, 65 Conj. 23 – Centro – Guarulhos.
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento.
Para demais interessados o custo será de R$ 150,00 por inscrição.
As inscrições deverão ser feitas com Roberta, até cinco dias anteriores a data do curso
pelo telefone (11) 4963-6842 ou pelo e-mail: guarulhos@sieeesp.com.br das 8h às 17h.
OBS: Haverá tolerância de no máximo 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de
certificado a quem não permanecer até o final do curso.
DIOGO ORNELAS: Formação Acadêmica: Curso de Especialização de Mergulho
Autônomo avançado. Curso de Especialização de Resgate e Emergências Médicas. Curso
de Especialização de Salvamento Aquático. Curso de Emergência Pré-Hospitalar.
Senasp. Curso de Segurança Contra Incêndio. Senasp. Experiência Profissional:
Trabalhando na função de Mergulhador, socorrista e salva vidas desde 2006.
Qualificações e Atividades Complementares: Curso de qualidade de vida e saúde
preventiva ministrado pelo Senasp. Curso de informática Básico no ano de 2001.
Informações Adicionais: Trabalho de resgate na região de São Paulo. Mergulhos na Laje
de Santos e Ilha Anchieta fazendo parte do estágio do curso em 2008.Atendimento pré
Hospitalar desde 2007.
SÍNTESE: Assuntos a serem tratados no dia do curso:
•
Diferença entre serviços de emergências - Informar os tipos de serviços
existentes e para qual situação devem ser empenhados.
•
Aspectos legais - Orientar sobre a legislação que rege na questão de primeiros
socorros.
•
Segurança - Orientação sobre a segurança nos locais na atividade de primeiros
socorros.
•
Manobra de Heimlich - Procedimento para situações de engasgamento com
alimentos ou objetos .
•
Quedas - Procedimentos de imobilização.
•
Traumatismos - Medidas e soluções para a imobilizações de fraturas, luxações ,
entorse , devido algum tipo de trauma.
•
Hemorragias e ferimentos em tecidos moles - Procedimento de contenção e
estabilização de sangramentos.
•
Sangramento Nasal - Procedimento para o estancamento do sangue.
•
Queimaduras - Classificar as queimaduras e aplicar os métodos de estabilização.
•
Afogamentos - Classificar os graus de afogamento e tipos de procedimentos.
•
Convulsão e emergências clinicas - Abordagem e procedimentos.
•
Movimentação e transporte de acidentados - Identificação da lesão e escolha do
melhor método de transporte para cada situação.
•
Vitimas com necessidades especiais - Procedimentos para cada situação.
•
Distúrbios de comportamentos - Procedimentos em situações no ambiente de
trabalho.
•
Análise Primária - Verificar as condições de uma vítima ,ver a situação em que se
encontra e decidir o atendimento mais correto.
•
Parada Cardio-respiratória - Procedimento para a reanimação da vitima (RCP).
•
D.E.A - Desfibrilador externo automático - orientar o modo correto do uso do
aparelho.
MATERIAL: Caderno de anotações e caneta.
PÚBLICO ALVO: Em geral pessoas que trabalham com publico
recepcionistas, porteiros, professores, atendentes, educadores, jovens, etc.

externo,

