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No passado as pessoas responsáveis pelo departamento de emergência e os que efetuavam 
intervenções pré-hospitalares de emergência não tinham quase nenhum treinamento especializado 
e viam-se a frente de situações, nas quais vidas eram perdidas ou certos tipos de invalidez eram 
prolongados pela deficiência dos primeiros socorros. O projeto visa fornecer conhecimentos 
anatômicos básicos que permitam desenvolver atividades de pronto-socorrismo. As aulas são 
destinadas aos alunos destes cursos, que incluem tanto profissionais da área de segurança como a 
população em geral que participa desses cursos oferecidos pela Polícia Militar. Em média são 180 
o número de beneficiários. Métodos: São elaboradas aulas de anatomia especificamente voltadas 
para o objetivo do curso, as aulas são ministradas com supervisão dos professores da disciplina, é 
usado o material didático da faculdade permitindo um melhor e maior entendimento. Os cursos são 
abertos à população, desenvolvendo uma cultura prevencionista e possuindo um caráter altruísta e 
solidário, uma vez que são arrecadadas cestas básicas que são destinadas às Secretarias Municipais 
de Assistência Social dos postos e bases de bombeiros onde os cursos são realizados. As aulas 
se encaixam dentro das atividades de ensino de Anatomia, e permitem transferir conhecimento 
anatômico aplicado à população. Parte da atuação é realizada por aluno de graduação, que tem uma 
oportunidade de aprender ensinando, sob a supervisão dos docentes da disciplina de Anatomia.


