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Gurgueira e Rita Simone Lopes 

introdução

o ensino do suporte básico de vida (sbv) e primeiros socorros no 
primeiro ano do curso de Medicina visa a familiarizar o aluno com o 
reconhecimento das causas mais comuns de lesões e morte, em indi-
víduos de diferentes faixas etárias, e sua atuação apropriada nas situa-
ções que envolvem a prevenção e primeiro atendimento de acidentes, 
a reanimação cardiopulmonar (rcp) e o uso do desfibrilador automá-
tico externo (dea). 

isto se justifica pelo perfil epidemiológico, em especial nos grandes 
centros urbanos, que aponta para a alta incidência e prevalência de 
agravos ou doenças relacionadas com situações de emergências clí-
nicas e cirúrgicas. nos indivíduos de até quarenta anos de idade, a 
primeira causa de mortalidade refere-se às emergências decorrentes 
do trauma, e naqueles acima dos quarenta anos, pelas emergências 
decorrentes de doen ças cardiovasculares. o atendimento de emergên-
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cia sistematizado, apoiado em protocolos pré-estabelecidos, contribui 
para a diminuição nesses índices (aha, 2000a; Phillips et al., 2001; 
aha, 2000b).

As apresentações deste panorama, juntamente com os conteúdos 
relacionados ao atendimento destas emergências, propiciam ao aluno 
a conscientização quanto à necessidade de saber atuar frente a uma 
situação emergencial de maneira organizada e sistematizada, obede-
cendo sempre ao princípio primordial da prática médica de primum 
non nocere. o módulo está composto por três partes:

Suporte básico de vida pediátrico.• 
Suporte básico de vida no adulto.• 
Primeiros socorros – prevenção, reconhecimento e primeiro aten-• 
dimento aos acidentes. 

Esta divisão se justifica pelas importantes diferenças epidemiológi-
cas, técnicas e operacionais entre a faixa etária pediátrica e adulta.

planejamento da unidade curricular

o planejamento do ensino do sbv e primeiros socorros buscou con-
templar o aprendizado de conteúdo e estratégias adequadas para o 
aluno do primeiro ano. Foi, portanto, um desafio a escolha das ações 
que propiciassem a aprendizagem incluindo a integração interdisci-
plinar e facilitando a intersecção do conhecimento entre as demais 
unidades curriculares do Curso Médico. 

Ementa da unidade curricular: conceitos sobre suporte básico de 
vida e identificação das situações de risco; prevenção de acidentes nas 
diversas faixas etárias; causas de morbidade e mortalidade no Brasil 
e no Estado de São Paulo; diagnóstico e tratamento do choque e da 
insuficiência respiratória aguda; reanimação cardiopulmonar no lac-
tente até um ano, na criança de um a oito anos e nos maiores de oito 
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anos e nos adultos (aha, 2000a; Phillips et al., 2001; aha, 2000b; 
Ministério, 2007; Secretaria, 2007; World, 2002).

objetivos

Capacitações esperadas: diagnóstico do choque e da insuficiência res-
piratória no lactente, na criança de um a oito anos, nos maiores de 
oito anos e nos adultos baseado na obtenção dos dados durante a 
anamnese e exame físico, priorização de atendimento e plano terapêu-
tico (Mangia, 2006).

imediatamente após o treinamento e até por dois anos, espera-se 
que o aluno seja capaz de: 

1.  orientar medidas para prevenir as doenças, lesões e acidentes po-
tencialmente fatais no adulto e na criança. 

2.  Reproduzir o aprendizado em locais fora da área de saúde onde 
potencialmente seriam aplicadas as medidas do sbv: escolas, cui-
dadores, pais, parentes, ambiente de trabalho (figura 1). 

3.  identificar, orientar e reduzir os riscos das causas mais comuns de 
lesão e morte, em situações especiais como: transporte por veí-
culos automotores e bicicletas, intoxicações acidentais, obstrução 
das vias aéreas por corpo estranho, quedas em casa, escolas e par-
ques, adição de drogas, acidentes na prática esportiva, acidentes 
por animais peçonhentos. 

4. Reconhecer a não responsividade e outras situações de emergência 
em que a reanimação seja apropriada. 

5.  Ligar para 192/193 (ou outro telefone de emergência) em tem-
po hábil e fornecer as seguintes informações: local da emergência 
(nome e endereço de ruas, estradas e referências próximas), núme-
ro do telefone do qual está ligando, qual a ocorrência: acidente au-
tomobilístico, queda, dificuldade respiratória etc., quantas pessoas 
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necessitam de ajuda, qual a condição da(s) vítima(s), o que está 
sendo feito para a(s) vítima(s), outra informação adicional.

6.  Prover a abertura da via aérea por técnicas adequadas. 
7.  Fornecer ventilações assistidas ou respirações eficazes. 
8.  Fornecer compressões torácicas efetivas por técnicas apropriadas 

para as faixas etárias.
9.  Realizar as habilidades de maneira segura para o próprio socorris-

ta, o paciente e o familiar. 
10.  Demonstrar conhecimento na ventilação da bolsa – máscara para 

vítimas de todas as idades e no uso dos desfibriladores portáteis, 
quando apropriado. 

11.  Desenvolver atitudes de respeito, ética e humanística com relação 
à vítima e aos seus familiares. 

12.  Compreender as implicações emocionais e sociais da doença e o 
seu impacto nos binômios família-vítima e profissional de saúde.

instrutor

Comunidade

Escolas

indústrias

Treinamento de 
massa

Locais de 
trabalho

Cuidadores de 
criança

Profissionais 
de saúde

sbv

figura 1. Apresentação do esquema potencial de abrangência do curso supor-
te básico de vida.
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o conteúdo da unidade curricular foi estruturado assumindo seu 
caráter dinâmico, para que possa ser revisto, criticado, atualizado e 
modificado ao longo dos anos, de acordo com o Plano Político Peda-
gógico do curso de Medicina da universidade, necessidades dos alu-
nos e da nossa sociedade. Também está claro que devemos chamar a 
atenção do aluno, no sentido de adotar atitudes humanas frente à ví-
tima e a seus familiares, com sensibilidade, percepção, tão necessárias 
quando tratamos de indivíduo com problemas potencialmente graves 
(Hossne, 2004). Deve ser orientado a realizar o diagnóstico precoce 
do problema, a tomada de ações prioritárias de acordo com o caso e 
instituir o tratamento mais adequado rapidamente. 

estratégias de ensino-aprendizagem
 

no primeiro encontro, é realizada a apresentação da unidade curri-
cular, divisão dos grupos, local das aulas teóricas e práticas. Para a 
abordagem do sbv na criança e no adulto, a estratégia de ensino usa 
situações simuladas que se assemelham às situações de campo, utili-
zando manequins para aplicação do treinamento. Para tornar a aula 
dinâmica, utilizamos casos da nossa prática médica como exemplo 
nas simulações. Esta técnica apresenta vantagens por: 1. proporcionar 
rápido feedback ao aluno sobre as conseqüências de suas ações, ati-
tudes e decisões; 2. garantir um ambiente “protegido”, pois criamos 
uma situação clínica hipotética na sala de aula e que poderia ser facil-
mente transferida para uma situação real; 3. promover a necessidade 
de integração entre os colegas da sala, o que facilita a aquisição de 
habilidades de trabalho em grupo. Para abordagem dos temas rela-
cionados aos primeiros socorros são realizados seminários preparados 
previamente pelos alunos. 
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Suporte Básico de Vida em Pediatria – Conteúdo 
(Birolini et al., 2004; ong, 2007; Sociedade, 2007)

•  Ensino de reanimação cardiopulmonar (rcp) em lactentes (meno-
res de um ano) cujo pulso ou respiração estão imperceptíveis.

•  Ensino da rcp em crianças (entre um ano e oito anos) cujo pulso 
ou respiração estão imperceptíveis.

•  Ensino da desobstrução das vias aéreas de lactentes (menores de 
um ano) se há suspeita de obstrução por corpo estranho.

•  Ensino da desobstrução das vias aéreas de crianças (entre um e 
oito anos) se há suspeita de obstrução por corpo estranho.

•  Ensino de manobras simples no atendimento de criança com le-
sões secundárias a trauma.
  
Montagem das salas-ambiente para treinamento do sbv pediátrico:

Sala 1 – Estação de resgate respiratório e/ou circulatório:
Mesa 1: rcp em lactentes (menor de um ano) cujo pulso ou respiração 
estão imperceptíveis.
Mesa 2: Realizar rcp em crianças (entre um ano e oito anos) cujo 
pulso ou respiração estão imperceptíveis.
Sala 2 – Estação de remoção de corpo estranho: 
Mesa 1: Desobstruir vias aéreas de lactentes (menor de um ano) se há 
suspeita de obstrução por corpo estranho.
Mesa 2: Desobstruir vias aéreas de crianças (entre um e oito anos) se 
há suspeita de obstrução por corpo estranho.

Suporte Básico de Vida e rCp em Adultos (aha, 2000a) – Conteúdo:

Parada cardiorrespiratória secundária a acidente vascular cerebral, in-
farto agudo do miocárdio, fibrilação ventricular e obstrução de vias 
aéreas por corpo estranho, são utilizadas as seguintes estratégias:
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• Panorama de atendimento da emergência no Estado de São Pau-
lo, com aula ministrada por membro da Corporação de Bombei-
ros do Estado de São Paulo – sistema 193, sobre as possibilidades 
de atendimento, os recursos disponíveis e o caminho percorrido 
neste sistema.

• Atendimento da rcp no adulto e as recomendações do uso do dea. 

no desenvolvimento das habilidades psicomotoras, a estratégia 
utilizada para que o aluno possa desenvolver habilidades técnicas foi 
a de “veja e pratique”, desenvolvida através de uso de tv e vídeo, de-
monstrando como executar as manobras e prática dessas manobras 
em bonecos especiais. As atividades são voltadas para a realização dos 
seguintes procedimentos:

• Reconhecer a não-responsividade (ou outras situações de emer-
gência em que a ressuscitação seja apropriada).

• Ligar para 192/193 (ou outro telefone de emergência) em tempo 
hábil e oferecer as informações necessárias (igual ao suporte de 
vida pediátrico).

• Atuação frente a situações de primeiros socorros como: desmaio, 
diabetes e hipoglicemia; convulsão; sangramentos que se podem 
ver e o que não se podem ver; trauma craniano e de coluna; lesões 
em ossos, nas articulações e músculos e queimaduras. 

• Prover a abertura da via aérea por técnicas adequadas.
• Fornecer ventilações assistidas eficazes, utilizando técnicas de res-

piração artificial. 
• Fornecer compressões torácicas por técnicas adequadas e efetivas, 

utilizar força suficiente para abaixar o esterno, numa profundi-
dade adequada à idade da vítima (socorrista leigo) ou que gere 
pulso palpável (profissional de saúde).

• Uso do desfibrilador automático externo.
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figura 3. Aula de sbv no adulto para alunos do 1o ano do Curso Médico.

figura 2. Aula de sbv em pediatria para alunos do 1o ano do Curso Médico.
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o ensino e o treinamento destas habilidades de maneira segura, 
vendo a manobra e executando-a, permite que o aluno se sinta mais 
capacitado para realizá-las, frente às situações de emer gência reais. 

Primeiros Socorros – Seminários

Em três encontros são introduzidos temas de primeiro atendimento às 
emergências, em forma de seminários. os alunos conhecem os temas, 
recebem bibliografia e preparam previamente o seminário. os temas 
abordados são: primeiro atendimento nos acidentes por práticas es-
portivas, intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos. 
os temas escolhidos são de relevância em relação às atividades do co-
tidiano dos alunos, que poderiam se deparar com casos em que, como 
estudantes de medicina, seriam acionados.

Um professor do Centro de Traumatologia do Esporte/Unifesp faz 
a apresentação dos primeiros atendimentos frente a este tipo de trau-
ma. Um especialista do Hospital Vital Brasil participa do seminário 
sobre acidentes com animais peçonhentos, e o tema intoxicações exó-
genas tem sido orientado por profissional do Centro de intoxicações 
da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. o enfoque sempre 
deve ser a prevenção de acidentes e o primeiro atendimento com me-
nor possibilidade de erro e sem comprometimento da vítima.

é ressaltada a importância de que algumas ações simples podem 
evitar grandes complicações futuras e até mesmo manter a possibili-
dade de salvamento de vítimas nestes acidentes graves. outro ponto 
importante é que, para prestar uma assistência adequada, é neces-
sário que haja condições de segurança para quem presta o socorro. 
Sempre é discutido o que não deve ser feito em situações específicas, 
já que há muitos conceitos populares errôneos na primeira aborda-
gem de algumas situações, como acidentes com animais peçonhen-
tos, por exemplo.
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a avaliação do aluno

• Avaliação subjetiva: a avaliação é feita considerando-se o apro-
veitamento, assiduidade, pontualidade e habilidades adquiridas 
durante o treinamento.

• Avaliação objetiva: avaliação formal com prova constando de trinta 
questões do conteúdo do sbv no adulto/pediátrico e dos seminários. 

conclusão e perspectivas

o módulo de Suporte básico de vida e primeiros socorros possibilita 
ao aluno do curso de Medicina assumir determinada postura frente a 
uma urgência. Este mesmo aluno deverá ser retreinado durante o cur-
so, adquirindo mais conhecimentos técnicos, em uma escala progres-
siva. A questão da continuidade da abordagem do tema emergências 
encontra-se em discussão, pois na atual estrutura há um hiato entre a 
1a série (Suporte básico de vida e primeiros socorros), 2a série (Aten-
dimento pré-hospitalar do trauma) e a 6a série, quando o aluno entra 
efetivamente em contato com os serviços de emergências clínicas e ci-
rúrgicas e são abordados conteúdos relacionados ao suporte avançado 
de vida no adulto e na criança.
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