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DISCIPLINA NOME 

MD344 Laboratório de Habilidades I 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
2 0 0 0 0 0 2 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15 30 2 S 75% N 
 

 
Ementa: 
Identificação de vítimas em situação crítica. Paciente traumatizado. Medidas básicas de reanimação, suporte de vida e primeiros socorros. Princípios de 
atendimento pré-hospitalar. 

 
Objetivos: 
Habilitar o aluno a examinar o doente crítico, identificando as principais alterações, interpretando-as adequadamente e aplicando as medidas básicas de 
suporte de vida que cada caso requer, realizando os métodos básicos de reanimação e as medidas de suporte básico de vida, adequadas até que a vítima 
seja entregue ao atendimento hospitalar, conforme a técnica padronizada pela Disciplina de Cirurgia do Trauma. 

Ao final do Módulo de Habilidades I o aluno deverá estar apto a realizar com segurança os seguintes procedimentos: reconhecer os principais 
sintomas e sinais das síndromes do traumatizado; e diagnosticar as principais alterações ocorridas. Também executar adequadamente, em escala 
crescente, os cuidados básicos imediatos nas principais urgências do traumatizado, os seguintes procedimentos: manutenção das vias aéreas, 
imobilização da coluna cervical, controle de hemorragia externa, avaliação do estado neurológico, avaliação das lesões corporais, resgate e transporte, 
triagem, controle do doente traumatizado, citar os princípios gerais do atendimento pré-hospitalar e hospitalar e promover sua auto-educação na 
formação da conduta e ética profissionais. Desenvolver a habilidade de trabalho em equipe. Aprender princípios de educação à distância com utilização 
da MLWeb. Desenvolver treinamento de primeiros socorros para pessoas da comunidade, sob a orientação e supervisão dos professores. 

 

 
Programa: 
Trauma: Aspectos médicos, econômicos e sociais e epidemiologia do Trauma; Cinemática do trauma (aula via telemedicina); Atendimento inicial ao 
traumatizado; Vias aéreas e coluna cervical, respiração e ventilação; Circulação e choque. Controle de hemorragia; Trauma do tórax; Reanimação 
cardiopulmonar (RCP); Trauma do abdome; Ferimento do crânio e coluna cervical; Ferimentos de tecidos moles e extremidades - Fraturas e luxações; 
Trauma na criança e no idoso; Estabilização, retirada e transporte de vítimas; Atendimento em desastres. 
 

 
Bibliografia 
Referências básicas: 
 

1. FREIRE, E. Trauma – A doença dos séculos (vol. 1 e 2). Rio de Janeiro, Ed. Atheneu, 2001. 
2. MANTOVANI, M. Suporte Básico e Avançado de Vida no Trauma. São Paulo, Ed. Atheneu, 2005. 
3. MANTOVANI, M. Controvérsias e Iatrogenias na Cirurgia do Trauma. São Paulo, Ed. Atheneu, 2007. 
4. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: básico e avançado. Comitê do PHTLS da National Association of Emergency Medical Technicians 

(NAEMT) e Colégio Americano de Cirurgiões. Rio de Janeiro, Elsevier, 2ª reimpressão da 5ª edição, 2004. 
 

 
Critérios de Avaliação: 
Conceito através de avaliação contínua (frequência, pontualidade e responsabilidade): 10% do total da média = peso 1 (cada falta reduz o conceito); 

Prova escrita: 70% do total = peso 7; 

Prova prática (treinamento para pessoas da comunidade): 20% do total = peso 2; 

A média de aprovação deverá ser igual ou superior a 5,0 (cinco). 

 

 
Observações: 
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