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REFERENCIAL DE FORMAÇÃO 
 
 

 
ELABORADO PARA: 

INTEDYA AVEIRO   VERSÃO: 01 

  DATA: 04/08/2015 

AÇÃO: Primeiros Socorros 

ÁREA DE FORMAÇÃO: 862- Segurança e Higiene no Trabalho 

CARGA HORÁRIA: 12 Horas CALENDARIZAÇÃO: 
A definir. 
(23 de Setembro 2015: 9-18:00)  
(30 de Setembro 2015: 9-13:00) 

LOCAL: Bombeiros novos. 
DESTINATÁRIOS: Público em geral. 

PRÉ – REQUISITOS:  Não aplicável. 
 

OBJETIVOS GERAIS: 

Além de técnicas de Suporte Básico de Vida (SBV), este curso pretende difundir conhecimentos gerais de 
primeiros socorros e garantir que os formandos sejam capazes de executar técnicas simples de socorrismo para 
controlar um cenário de acidente ou doença súbita, em especial no local de trabalho. Para além disso os 
formandos deverão conhecer os riscos da sua actividade laboral e estar preparados para fazer frente aos 
mesmos em caso de acidente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

No final da formação, os formandos deverão: 
 Listar e descrever as fases e os intervenientes do SIEM 
 Saber reconhecer e distinguir claramente socorro primário de socorro secundário 
 Reconhecer a importância e as fases principais do exame geral da vítima. 
 Listar e descrever os princípios gerais do socorrismo, com recurso a exemplos práticos. 
 Reconhecer a importância de uma correcta atitude preventiva no dia-a-dia 
 Compreender o conceito de Suporte Básico de Vida 
 Identificar e realizar claramente a sequência de procedimentos do SBV 
 Identificar os problemas associados ao SBV 
 Listar e descrever o tipo de hemorragias e consequente primeiro socorro 
 Saber realizar correctamente uma limpeza, desinfecção e cobertura de ferida 
 Listar e descrever as principais causas de queimaduras 
 Listar e descrever os vários tipos de queimaduras existentes e consequente primeiro socorro 
 Descrever Intoxicação e as principais vias de absorção 
 Listar e descrever os passos de actuação no socorro a uma vítima intoxicada 
 Reconhecer a importância do Centro de Informação Anti-Venenos 
 Reconhecer a importância da noção de mecanismo de trauma 
 Listar e identificar as lesões mais graves de origem traumática e reconhecer os procedimentos básicos 

de estabilização da vítima 
 Listar e descrever o tipo de lesões associadas aos tecidos moles e respectivo primeiro socorro 

consoante a sua localização 
 Identificar e saber imobilizar uma suspeita de fractura conforme a sua localização 
 Descrever Intoxicação e as principais vias de absorção 
 Listar e descrever os passos de actuação no socorro a uma vítima intoxicada 
 Listar e descrever as alterações de comportamento mais frequentes através dos seus sinais e 

sintomas e respectivo primeiro socorro 
 Reconhecer a importância da promoção de um ambiente calmo e seguro  
 Identificar precocemente sinais e sintomas de AVC e Enfarte Agudo do Miocárdio e respectivo 

primeiro socorro 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Sistema Integrado de Emergência Médica  
 Princípios Gerais do Socorrismo  
 4 Passos em Primeiros Socorros  
 Suporte Básico de Vida  
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 Hemorragias 
 Feridas  
 Queimaduras  
 Lesões na Cabeça, Pescoço ou Dorso  
 Lesões nos Ossos, Músculos ou Articulações  
 Intoxicações  
 Dor Precordial  
 Acidente Vascular Cerebral 

 

METODOLOGIAS: 
Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos através de uma metodologia expositiva, recorrendo, sempre 
que possível, a exemplos de aplicação prática e fomentando os momentos de participação direta dos 
formandos, privilegiando-se a partilha de experiências e o debate de ideias. 

MODALIDADE: Formação Presencial em sala/ contexto de Trabalho. 

ASSIDUIDADE: Os participantes deverão assistir à duração total do curso. 

AVALIAÇÃO: 
Avaliação Contínua, baseada na interacção formador/formando, trabalhos de carácter prático/ teórico-prático. 
Avaliação Comportamental. Assiduidade. 

CERTIFICAÇÃO: Aos participantes será emitido um certificado de formação, de acordo com a legislação em vigor. 

OBSERVAÇÕES: 
Durante a formação os formandos receberão exemplares dos manuais e de toda a documentação necessária à 
formação. Os conteúdos programáticos definidos poderão ser alterados/complementados de acordo com 
sugestões específicas da empresa cliente. 

 


