FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR
ANO LETIVO DE 2021-2022
CURSO DE CTeSP EM SECRETARIADO CLÍNICO

Unidade curricular:
Primeiros Socorros e suporte básico de vida
Curricular Unit:
First Aid and basic life support

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres);
Adquirir competências em situações de emergência e socorro envolvendo os Primeiros Socorros e Suporte Básico
de Vida Garantir condições de segurança para atuar em situações de emergência Básica;
Realizar a avaliação inicial da vítima critica;
Efetuar Suporte Básico de Vida com Desfibrilhador Automático Externo de qualidade;
Executar técnicas de primeiros socorros: Mobilização, imobilização e transferência;
Talas e ligaduras;
Controlo de hemorragias.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres)
Acquire skills in emergency situations and rescue involving First Aid and Basic Life Support Ensure safety
conditions to act in Basic emergency situations;
Perform the initial assessment of the critical victim;
Perform Basic Life Support with Quality External Automatic Defibrillator;
Perform first aid techniques: Mobilization, immobilization and transfer;
Splints and bandages;
Bleeding Control.

Conteúdos programáticos (1000 carateres):
Aulas componente teórica
- Recursos de socorro disponíveis a nível nacional
- Medidas de precaução e segurança
- Manobras de desobstrução da via aérea
- Suporte básico de vida
- Situações especiais de socorro
- Princípios de imobilização aulas de simulação
- Fazer a avaliação inicial da vítima crítica
- Suporte Básico de Vida com Desfibrilhador Automático Externo de Qualidade
- Técnicas de primeiros socorros:
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- Mobilização, imobilização e transferência
- Talas e ligaduras o controlo de hemorragias
- Resolução de casos clínicos. • Resolução de casos clínicos.
Syllabus (1000 caracteres)
Theoretical component classes
- Rescue resources available at national level
- Precautionary and safety measures.
- Airway Clearance Maneuvers
- Basic life support
- Special relief situations
- Principles of immobilization Simulation classes
- Making the initial assessment of the victim criticizes
- Basic Life Support with Quality External Automatic Glow Molding
- First aid techniques:
- Mobilization, immobilization and transfer
- Splints and bandages o bleeding control
- Resolution of clinical cases

Referências bibliográficas (máximo três títulos):
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