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KAIROSPORT  

APRESENTAÇÃO  

Quem trabalha diretamente com crianças sabe a frequência com que é necessário lidar com 

situações de emergência médica. Seja pelas quedas, comuns neste tipo de população, pelos 

diversos acidentes ou doenças ou pela sua fragilidade, as crianças são particularmente suscetíveis a 

precisar de cuidados de primeiros socorros. 

Assim, é particularmente importante dotar todos os que cuidam e trabalham diretamente com 

crianças dos conhecimentos teóricos e práticos que lhes permitam, em situações emergentes, atuar 

e ganhar tempo até à chegada de socorros especializados. 

 

LOCAL E HORÁRIO 

Realizada em regime presencial, em local a designar 

8 horas – horário a definir 

 

DESTINATÁRIOS 

 Técnicos em Creches, Jardins de Infância, IPSSs e outras estruturas de apoio a crianças; 

 Todas as pessoas interessadas na temática. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 Princípios gerais do socorrismo e seus limites. O Sistema Integrado de Emergência Médica. 

O Exame Geral da Vítima. Números de emergência 

 Vítima em paragem cardiorrespiratória. Ativação da cadeia de sobrevivência 

 Vítima inconsciente: AVC, EAM, Diabetes, Choque, Lipotimia 

 Asfixia: sufocação, afogamento, inalação de fumos, envenenamento por CO, engasgamento, 

asma, bronquite, soluços 

 Posicionamento correto da vítima. Ativação do INEM 

 Envenenamento por produtos agrícolas, industriais, domésticos, alimentares. 

 Queimaduras de graus 1, 2 ou 3. Classificação segundo a etiologia e extensão. Regra dos 9 

 Feridas simples, feridas aspirativas, feridas abdominais, feridas com corpos estranhos 

 

  



 
 

KAIROSPORT  

FORMADOR 

Luís Gonçalves 

É formador desde 2004 e possui Certificado de Competências Pedagógicas vitalício. 

Exerceu funções como formador na Santa Casa de Misericórdia de Almada (SCMA), em 2003 e 

2004, certificando as profissionais da instituição nos cuidados de saúde. 

Exerceu funções de formador no Centro do IEFP do Seixal desde 2006 a Fevereiro de 2018. Iniciou 

formação nos cursos de Geriatria, foi o fundador do Curso Técnico Auxiliar de Saúde, em 2010, 

ficando com responsabilidade técnica na área de Saúde e Cuidados de Saúde. 

Como Enfermeiro no IEFP ficou com responsabilidade dos Primeiros Socorros e SBV de todos os 

cursos de formação, na modalidade de aprendizagem, com nível de formação do 9.º ao 12.º anos, 

na educação e formação de adultos. 

Através da Formação consegue-se melhorar a resposta para atender as necessidades da população. 

Considera que a formação contribuiu para melhorar o seu desempenho profissional, pois 

acompanhar e formar os alunos permitiu-lhe conhecer melhor as suas necessidades específicas. 

Pensa que é uma área onde ainda há muito trabalho para fazer e melhorar a qualidade de vida da 

população. 

 

 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO 
 

Entre 8 e 12 participantes 800€ 

Entre 13 e 20 participantes 960€ 

 

 

 

 

CONTACTOS 

Bruno Alexandre Sousa 

926 888 764 

geral@kairosport.pt 
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