PROPOSTA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO PRATA
Fornecedor: Clínica Médica Pivotto
Endereço: Av. Cônego Peres, n° 795
Cidade: NOVA PRATA - CEP: 95320-000
CNPJ: 128423740001-33
FONE: (54) 3242.2761 e (54) 999947480 com Enfermeira Aline Angheben
E-MAIL: aline.t.angheben@gmail.com e clinicapivotto@yahoo.com.br
“Caro cliente, apresento proposta de trabalho que visa maximizar a segurança e a
qualidade do serviço de atendimento pré-hospitalar prestado por condutores e profissionais
de saúde de sua instituição.
Para tanto, estamos propondo a realização de um treinamento com data e local a
serem definidos, podendo ser durante um Sábado, no período das 7:30h às 12:30h e das
13h às 19h, totalizando 11 horas/aula. A proposta de trabalho abrange os seguintes temas:
AULA 01 – Atendimento Pré-Hospitalar
1) Segurança: 3s;
2) Avaliação local;
3) Biomecânica do Trauma e Cinemática;
4) XABCDE do trauma;
5) Avaliação Primária e Secundária no Trauma;
6) Materiais utilizados no APH;
7) Colar cervical;
8) Rolamento em Bloco: posição supina, semipronação e ventral;
9) Imobilização de vítima em pé;
10) Imobilização de vítima sentada;
11) Retirada de capacete;
12) Quedas X Fraturas

O atendimento pré-hospitalar compreende o socorro inicial prestado a vítima no local
em que ocorreu a emergência e durante o transporte para o hospital. Seus objetivos
fundamentais são: iniciar o tratamento de modo precoce, estabilizar as funções vitais,
prevenir complicações e transportar o acidentado com segurança e rapidez, para o
tratamento definitivo de sua condição específica. O conhecimento crescente de sua
importância representa um dos maiores avanços no conceito de tratamento das
emergências médicas, pois a evolução grave e aguda depende fundamentalmente do
emprego precoce de medidas de socorro urgentes e adequadas. Entretanto, sua aplicação
prática permanece inadequada, em decorrência da deficiência qualitativa e quantitativa dos
recursos humanos e materiais disponíveis em algumas circunstâncias. Indubitavelmente, a
única forma de fomentar e garantir a prestação de atendimento de urgência e emergência
adequado é através da periódica requalificação dos profissionais atuantes no serviço.
AULA 02 – Suporte Básico de Vida
1) Conceitos Gerais (RCP de alta qualidade; cadeia de sobrevivência; PCR);
2) SBV para Adultos (algorítimo; sequencia do SBV);
3) DEA para Adulto e Crianças > que 8 anos;
4) Dinâmica da Equipe;
5) SBV para lactentes e Crianças < que 8 anos;
6) DEA para lactentes e crianças < que 8 anos;
7) Técnicas de Ventilação;
8) Desobstrução de Engasgo em Adulto, Crianças e lactentes;

O treinamento de Suporte Básico de Vida tem como objetivo preparar os alunos para
a prática de RCP (Reanimação Cardio Pulmonar). A RCP é um procedimento de
salvamento de vítimas que apresentam sinais de PCR, isto é, ausência de resposta, de
respiração normal e de pulso. Os componentes de RCP são compressões torácicas e
ventilações. Sem dúvidas, a realização de RCP de alta qualidade melhora a possibilidade
de sobrevivência do paciente. Para tal, o treinamento das habilidades dos colaboradores ,
de forma periódica, é fundamental para termos eficácia na identificação da PCR bem como
na aplicação das manobras de RCP com excelência.

INVESTIMENTO:
Descrição
Prestação de 8 horas de aulas
(teórico/prático) de APH (atendimento
pré-hospitalar) para condutores e
equipe de saúde

Valor Total (em reais)
R$ 4.000,00

Prestação de 3 horas de aula
(teórico/prático) de SBV (suporte
básico de vida) para condutores e
equipe de saúde

R$ 2000,00

TOTAL

R$ 6.000,00

Instrutor Responsável

Aline Todeschini Angheben

Formação: Enfermeira

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Pós-Graduação em Gestão em Saúde Pública
Pós-Graduação em Urgência, Emergência e Trauma
Experiência Coord. e RT SAMU (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência) há 6 anos
10 dias

Validade da Proposta
Atenciosamente,
À disposição para esclarecimentos.

Nova Prata, 13 Julho de 2021.

Clínica Médica Pivotto

