
 

Programa de Formação 

 

Nome da Ação: Cuidados de Saúde e Socorrismo  

Área de Formação: Saúde – Programas não classificados noutra área de formação 

Objetivos Gerais:  Dotar os formandos de competências ao nível da saúde e socorrismo no 
contexto do exercício da profissão sócio-educativa. 

Objetivos Específicos: Com esta ação pretende-se que os formandos, com pelo menos 50% de 
sucesso, atinjam os seguintes objetivos: 

 Identificar os estados da saúde humana e os fatores condicionantes. 

 Compreender os mecanismos de transmissão de doenças.  

 Compreender o conceito de sobrevivência.  

 Reconhecer e aplicar as técnicas de primeiros socorros em caso de acidente.  

 Identificar e utilizar as formas de atuação perante os diferentes tipos de acidente. 

Destinatários: Ativos com mais de 18 anos que possuam no mínimo o 9º ano de escolaridade e 
que desempenhem atividade profissional na área sócio-educativa. 

Modalidade de formação: Formação Contínua 

Forma de organização da ação: Presencial 

Métodos Pedagógicos: Serão utilizados os métodos expositivo, participativo, interrogativo e ativo. 
Será privilegiada a procura de partilha de experiências, o debate e a aplicação de exercícios 
práticos. A metodologia poderá ser ajustada ao longo do desenvolvimento das sessões. 

Critérios e Metodologias de Avaliação:  

1. Avaliação Diagnóstica: a decorrer no início da ação, através da Ficha de Avaliação 
Diagnóstica com o objetivo de conhecer o perfil de entrada dos formandos no que diz 
respeito aos conteúdos a abordar; 

2. Avaliação Sumativa: a decorrer na fase final da ação através da aplicação da Ficha de 
Avaliação Sumativa com o objetivo de aferir sobre os resultados alcançados pelos 
formandos durante o processo formativo. Está diretamente relacionada com os objetivos 
definidos para a ação; 

3. Avaliação da Satisfação: a decorrer no final da ação através da aplicação do Questionário 
de avaliação de desempenho do formador, Questionário de avaliação da formação pelo 
formador e do Questionário de avaliação da satisfação do formando, com o objetivo de 
perceber a satisfação com a qualidade global da formação; 

4. Avaliação do Desempenho do Formador: a decorrer no final da ação através da aplicação 
do Relatório de acompanhamento do processo formativo, com o objetivo de avaliar o 
desempenho do formador; 

5. Acompanhamento do Processo Formativo: a decorrer antes e durante a ação de formação 
através do Relatório de Ocorrências, com o objetivo de acompanhar e gerir o processo 
formativo, 

6. Acompanhamento Pós-Formação: a decorrer após a formação através da observação da 
avaliação sumativa e da avaliação da satisfação e da aplicação do Questionário de 
Acompanhamento Pós-Formação para aferir sobre o acompanhamento pós-formação. 
 
 

Conteúdos Programáticos: 

 Conceito de saúde 

 Os comportamentos humanos 

 Factores condicionantes da saúde: recursos, serviços, sistemas, valores 

 Saúde pública: objetivo, modos de atuação, tipos 



 
 Saúde e homeostasia 

 Estados da saúde humana: hígido, mórbido, patogénico 

 Serviços de saúde e cuidados de saúde 

 Descrever o que é o Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e quais os seus 
intervenientes.  

 Descrever como activar o sistema de emergência médica utilizando o número europeu de 
socorro "112".  

 Identificar o conceito de cadeia de sobrevivência e identificar os seus elos.  

 Explicar a importância da cadeia de sobrevivência e qual o princípio subjacente a cada elo.  

 Reconhecer os riscos potenciais para o reanimador.  

 Identificar as medidas a adoptar para garantir a segurança do reanimador e da vítima.  

 Identificar as medidas universais de protecção e reconhecer a sua importância.  

 Explicar o conceito de Suporte Básico de Vida (SBV) de acordo com o algoritmo vigente.  

 Explicar o conceito de avaliação inicial, via aérea, respiração e circulação.  

 Aplicar a sequência de procedimentos que permitam executar o SBV de acordo com o 
algoritmo vigente.  

 Identificar os problemas associados à execução de manobras de SBV.  

 Identificar quando e como colocar uma vítima em posição lateral de segurança.  

 Identificar as contra-indicações para a posição lateral de segurança.  

 Identificar as situações de obstrução parcial e total da via aérea.  

 Identificar as causas e os tipos de obstrução da via aérea.  

 Aplicar a sequência de actuação perante uma vítima com obstrução da via aérea.  

 Identificar situações de perigo através da execução do exame à vítima.  

 Identificar as emergências médicas mais frequentes.  

 Identificar os principais sinais e sintomas característicos das emergências médicas.  

 Aplicar os primeiros socorros adequados a cada emergência médica.  

 Identificar os vários tipos de hemorragias.  

 Identificar os sinais e sintomas mais comuns das hemorragias.  

 Listar e descrever os vários métodos de controlo de hemorragias.  

 Controlar uma hemorragia através dos métodos de controlo.  

 Identificar os tipos de feridas mais comuns.  

 Tratar uma ferida utilizando pensos e ligaduras.  

 Identificar os tipos de queimaduras mais comuns.  

 Tratar provisoriamente uma queimadura.  

 Identificar os traumatismos mais comuns dos membros.  

 Reconhecer o que fazer e/ou não fazer nestes casos.  

 Identificar as situações específicas que requerem a intervenção do profissional de Saúde.  

 Prática simulada 

Carga Horária: 35horas 

Recursos Pedagógicos: Projetor de vídeo/data show; quadro branco e computador 

Espaços e Equipamentos: Sala de formação no Centro Comunitário do Centro de Bem Estar 
Social da Zona Alta equipada com quadro branco, marcador e apagador, vídeo-projetor, 20 cadeiras 
e 10 mesas 

 




