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Créditos HorasCódigo Componente Curricular
SAU150 PRIMEIROS SOCORROS 0 60

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Acidentes e males súbitos podem ocorrer durante a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer, inclusive nas aulas de educação física
ministradas na Educação Básica.  O professor de educação física representa a linha de frente no atendimento em primeiros socorros dos alunos
sob sua tutela. Portanto, é importante que o profissional seja capaz de identificar situações risco de acidentes, no contexto da prática pedagógica,
para adotar os adequados procedimentos de primeiros socorros e as condutas necessárias para prevenir acidentes.

EMENTA*

Estudo das situações de risco de vida. Normas técnicas de ressuscitação cardopulmonar, imobilização e transporte em situação extremas.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

Conceitos básicos de primeiros socorros
Triagem de acidentes – avaliação do cenário e da vítima (avaliação primária e avaliação secundária)
Males súbitos
Ferimentos, controle de hemorragias e choque
Parada Cardiorrespiratória (PCR): Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)
Manipulação e transporte de vítimas de acidentes
Lesões nas práticas esportivas e de lazer
Prevenção de acidentes

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Ao final da disciplina, espera-se que os alunos sejam capazes de:
reconhecer situações risco de lesões e de risco à vida durante a aula e educação física e a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer;
empregar condutas preventivas de acidentes;
adotar técnicas de primeiros socorros adequadas naquilo que for necessário.

OBJETIVO GERAL

Conhecer as técnicas necessárias para prestar corretamente os primeiros socorros para vítimas de traumas ou de emergências médicas,
oferecendo um atendimento de qualidade, naquilo que for possível e com respeito ao seu limite legal.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer e discutir os conceitos básicos ligados às atividades de primeiros socorros;
Adotar os procedimentos específicos corretos nos acidentes mais frequentes durante as atividades físicas e esportivas;
Executar manobras de suporte básico de vida;
Apresentar comportamentos profissionais que colaborem para prevenção de acidentes durante as atividades físicas e esportivas;
Listar os materiais necessários aos primeiros socorros.

METODOLOGIA

O curso será desenvolvido através de: aulas expositivas dialogadas, palestras, leituras e discussão de textos, apresentação de vídeos,
demonstrações e aulas práticas.

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual e acontecerá no decorrer das aulas sendo importante, portanto, a participação e envolvimento nas atividades
propostas. Alguns instrumentos avaliativos serão utilizados:
AVALIAÇÃO I: Prova escrita (10,0);
AVALIAÇÃO II: Prova escrita I (10,0);
AVALIAÇÃO III: Prova prática II (10,0).
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

    TURMADIACHDATACONTEÚDO
    T01Qua220/marPlano de ensino; Cronograma letivo
    T01Qua227/marProcedimentos gerais; Aspectos legais; Triagem inicial
    T01Qua203/abrRotina de avaliação da vítima: primária e secundária
    T01Qua210/abrEngasgo, Manobra de Heimlich, parada respiratória e respiração artificial
    T01Qua217/abrPCR e RCP
    T01Qua224/abrPCR e RCP e desfibrilação precoce
    T01Qua208/maiAvaliação I - Prova escrita
    T01Qua215/maiSangramento e Choque
    T01Qua222/maiLesões de partes moles
    T01Qua229/maiLesões músculo-esqueléticas, Trauma de crânio, Trauma raquimedular
    T01Qua205/junTransporte de vítimas
    T01Qua212/junAVE, Asma, Epilepsia, Desmaio
    T01Qua219/junEmergências diabéticas
    T01Qua226/junAvaliação II - Prova escrita
    T01Qua217/julAvaliação da Disciplina e Encerramento do Semestre Letivo

    TOTAL30
    TURMADIACHDATACONTEÚDO

    P01Qua220/mari. Procedimentos gerais da aula prática. ii. Situações-problema que demandam primeiros socorros
    P01Qua227/marTriagem inicial
    P01Qua203/abrHistórico de saúde e exame físico
    P01Qua210/abrRespiração de salvamento e Manobra de Heimlich
    P01Qua217/abrRCP adulto, criança e neonato
    P01Qua224/abrRCP com desfibrilação precoce
    P01Qua215/maiSangramento e choque
    P01Qua222/maiLesões de partes moles
    P01Qua229/maiTutoria para prova prática
    P01Qua205/junTransporte de vítimas
    P01Qua212/junAtendimento em males súbitos
    P01Qua219/junAtendimento em emergências diabéticas
    P01Qua203/julTutoria para prova prática
    P01Qua210/julAvaliação III - Prova Prática
    P01Qua217/julAvaliação da Disciplina e Encerramento do Semestre Letivo

    TOTAL30
    TURMADIACHDATACONTEÚDO

    P02Seg218/mari. Procedimentos gerais da aula prática. ii. Situações-problema que demandam primeiros socorros
    P02Seg225/marAvaliação primária
    P02Seg201/abrHistórico de saúde e exame físico
    P02Seg208/abrRespiração de salvamento e Manobra de Heimlich
    P02Seg215/abrRCP adulto, criança e neonato
    P02Seg222/abrRCP com desfibrilação precoce
    P02Seg206/maiSangramento e choque
    P02Seg213/maiLesões de partes moles
    P02Seg220/maiTutoria para prova prática
    P02Seg227/maiBandagens e imobilizações
    P02Seg203/junAtendimento em hipotermia e hipertermia
    P02Seg210/junAtendimento em males súbitos
    P02Seg217/junAtendimento em emergências diabéticas
    P02Seg201/julTransporte de vítimas
    P02Seg215/julAvaliação III - Prova Prática

  TOTAL30

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

NATIONAL ASSOCIATION  OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS  (NAEMT). Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado - PHTLS. 6ª Ed. Rio
de Janeiro: Elsevier,2007.
HAFEN, Brent Q.; KARREN, Keith J.; FRANDSEN, Kathryn J. Primeiros Socorros para Estudantes. 7ª Ed. São Paulo: Manole, 2002.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

 1.BARBIERI, Renato L. (Trad.). SOS: Cuidados emergenciais. São Paulo: Rideel, 2002.
 2.NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (NAEMT). Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado - PHTLS. 6ª Ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2007.

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado


