
  
 

 
 

Primeiros Socorros 
 
 
Público-Alvo 

 
 Trabalhadores designados pelas empresas (microempresas e PME’S). 
 
 

OBJECTIVOS GERAIS 

 

  
No final desta acção o formando deverá adquirir conhecimentos gerais do primeiro socorro e 

ser capaz de executar técnicas simples de socorrismo que visem a estabilização da situação 

de uma vítima de acidente ou doença súbita. 

 

OBJECTIVOS ESPECIFICOS 

 

- Compreender a importância e o efeito do treino adequado de socorristas no seio de 

grupos populacionais específicos, os elementos gerais das acções do primeiro 

socorro, bem como conhecer genéricamente o material de primeiro socorro. 

- Compreender e conhecer o sistema integrado de emergência médica bem como a 

cadeia de sobrevivência 

- Compreender e conhecer a importância da ergonomia e sua aplicação da relação da 

pessoa, na melhoria das condições de trabalho 

- Conhecer e determinar os critérios de normalidade dos sinais vitais  e de outros 

elementos de diagnóstico do exame da vítima, e compreender como podem ficar 

alterados devido a uma doença ou lesão. 

- Identificar e interpretar conceitos gerais anatomofisiológicos dos sistemas 

cardiovascular, respiratório, muscular e esquelético. 

- Compreender a causa de dificuldade ventilatória e adequar técnicas de desobstrução 

adequadas á situação. 

- Descrever, interpretar e executar técnicas  de Reanimação Cardio- respiratória em 

Suporte Básico de Vida. 

- Compreender a fisiopatologia do choque de baixo débito e aplicar os métodos de 

primeiro socorro nestas vítimas. 



   

 

- Conhecer as complicações de uma hemorragia/ ferida grave e seus métodos de 

desinfecção e controle. 

- Compreender os tipos e efeitos da exposição do organismo a um ambiente quente ou 

frio, e seus métodos de primeiro socorro. 

- Dominar e executar técnicas de imobilização no primeiro socorro a fracturas dos 

membros (superior / inferior). 

- Conhecer a sintomatologia das lesões crânio-encefálicas, faciais, vertebro-

medulares, toraco-abdominais, torácico, amputação traumática e síndrome de 

esmagamento, e seus métodos de primeiro socorro. 

- Compreender as formas e problemas mais comuns relativos às intoxicações e seu 

primeiro socorro. 

- Identificar e executar o primeiro socorro em vítimas com alterações do conhecimento 

(alcoolismo agudo, dor pré-cordial, acidente vascular cerebral, hipoglicémia, 

hiperglicémia, epilepsia). 

- Compreender que nas situações reais de acidente ou doença súbita se observam 

quadros clínicos mistos e complexos, devido a múltiplas lesões (politraumatismos) 

ou doença súbita associada a outros antecedentes do doente. 

- Compreender a actuação em caso de sinistro múltiplo, na execução de triagem de 

vítimas no local do sinistro. 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

 Sistema Integrado de Emergência Médica 

 Princípios gerais do socorrismo 

 Plano de acção do socorrista 

 A importância da ergonomia 

 Exame geral da vítima 

 Alterações Cardiorespiratórias 

 Choque 

 Hemorragias 

 Intoxicações 

 Feridas 

 Queimaduras 

 Efeitos do ambiente 

 Lesões articulares, musculares e ósseas 

 Traumatismos 

 Alterações do estado de consciência 

 Situações de sinistro multiplo 

  



   

 

 

 

 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 12 – Formação Presencial 
Área de formação: 862 – Segurança e Higiene no Trabalho 
 
Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  
 

Calendarização 

Período para a realização do curso: 12 a 15 de Outubro de 2010 
Horário: 18h00 às 21h00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formador 

  
André Vasconcelos Avelar 
Licenciado em Cardiopneumologia pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa           

Formador Certificado 
 
INSCRIÇÕES 

 
€ 90,00 – empresas associadas   
 
 

 
 

 
 
 


