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INTRODUÇÃO e JUSTIFICATIVA

Desde 2003 , o SAMU ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) utiliza as bases da Guarda
Municipal como bases descentralizadas, assim como , convive em um espaço denominado
CIMCAMP Central Integrada de Monitoramento, onde estão integrados além do SAMU e da Guarda
Municipal outros órgãos municipais, a EMDEC ( Empresa Municipal de Desenvolvimento de
Campinas) responsável pelo trânsito , a SETEC ( Serviços Técnicos Gerais) responsável pelo
controle do solo público e a Defesa Civil.
A Guarda Municipal muitas vezes se deparava com situações de urgência e apresentava
dificuldades na prestação dos primeiros socorros, bem como no acionamento do SAMU para o
atendimento de emergência. Diante disso a Coordenação do SAMU se propôs a realizar a
capacitação de todo o efetivo da Guarda Municipal e para isso elaborou um curso de primeiros
socorros com aulas teóricas e práticas, que foi ministrado ao efetivo já existente e que fará parte
do treinamento dos novos guardas.

OBJETIVO

Possibilitar ao profissional da Guarda um aprendizado
maior sobre as técnicas de salvamento, transporte,
remoção de vítimas e conhecimento sobre o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência.

METODOLOGIA

O curso aborda práticas de assistência à vítima inconsciente, reanimação
cardiorrespiratória, ABC do trauma, imobilização, remoção de vítimas e
enfatiza os principais riscos que esses profissionais podem sofrer em
decorrência de suas funções, como ferimentos perfurantes e acidentes de
trânsito.
O treinamento teórico-prático com duração de 10 horas , capacita o guarda
municipal para atuar em situações de emergência, prestar atendimento
inicial e acionar adequadamente o serviço de emergência, sendo ministrado
por médicos e enfermeiros do SAMU 192 Campinas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além da capacitação teórica e prática em urgências, fundamental no
atendimento inicial, para o salvamento de uma vida, os profissionais são
orientados sobre o acionamento do SAMU 192 CAMPINAS.
Ao informarem melhor as condições da vítima, facilitam assim, a decisão
do Médico Regulador na liberação do recurso mais adequado.
O treinamento proporciona também uma relação mais próxima entre os
serviços parceiros, reconhecendo em cada um dos Órgãos, suas
dificuldades, seus limites e suas responsabilidades.

