UFCD 3564 – Primeiros Socorros | 25 horas

OBJECTIVOS
o
o
o

Identificar os diferentes tipos de acidentes.
Reconhecer o serviço nacional de proteção civil.
Reconhecer a importância da prevenção de acidentes e de doenças profissionais.

CONTÉUDOS





Tipos de acidente
o Comportamento perante o sinistrado
- Prevenção do agravamento do acidente
- Alerta dos serviços de socorro público
- Exame do sinistrado
- Socorros de urgência
- Primeiros socorros e conselhos de prevenção nos diferentes casos de dificuldade
respiratória
- Dificuldades respiratórias – descrição
- Socorros de urgência
- Reanimação cardio-respiratória
o Feridas, fraturas, acidentes respiratórios, acidentes digestivos, acidentes pelos agentes
físicos, envelhecimento
o Acidentes inerentes à profissão
- Queimadura
- Por corrente elétrica
- Hemorragia externa por ferimento (corte)
- Comportamento a seguir
- Esterilização dos instrumentos
- Prevenção dos acidentes de trabalho, supressão de risco, proteção coletiva, proteção
individual, sinalização
Serviço Nacional de Proteção Civil
o Socorrismo e realidade
A profissão confrontada com a doença
o Prevenção de acidentes e doenças profissionais
- Higiene do profissional
- Higiene do meio ambiente
o Revisão de atuação em diferentes casos
- Revisão dos efeitos tardios em certos acidentes

APOIOS SOCIAIS:
o
o

A participação na ação de formação é isenta de pagamento de propina pelos
Formandos.
Subsídio de alimentação no valor de 4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado, com
um mínimo de 3 horas de formação.
Nota 1: no caso dos ativos empregados, este subsidio só será atribuído desde qua a formação decorra
em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.

COMO SE CANDIDATAR:
Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:
o
o
o
o
o
o

Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
Cópia do Certificado de Habilitações
Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
CV atualizado
Comprovativo da titularidade do NIB (em nome do titular que vai frequentar a ação)
Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida (acessível em www.iafe.pt) e enviar
para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa
Clara Santiago
Telefone: 229 773 910
Email: formacao@iafe.pt
Site: www.iafe.pt

