Primeiros Socorros
Os primeiros socorros são uma forma simples de
salvar vidas e de motivação para a prevenção de
acidentes
Importância dos Primeiros Socorros
Os acidentes acontecem quando menos esperamos e,
a aplicação de técnicas de primeiros socorros, nos
minutos seguintes fazem a diferença entre a vida e a
morte de um familiar, amigo ou colega.
A Cruz Vermelha de Angola há muito que participa
na formação em Socorrismo! A sua oferta é
diversificada e adaptada às necessidades da
população e das empresas.

Destinatários

Curso Essencial de Socorrismo
Objectivo: Difundir conhecimentos gerais de primeiros
socorros para que o formando fique habilitado em
identificar situações de acidente ou doença súbita. No
processo, aplicam-se as técnicas adequadas, visando a
estabilização da vítima até a chegada dos meios de
socorro.
Conteúdos Programáticos ……… Tempo 30 Horas
Sistema Integrado de Emergência Médica | Princípios
Gerais do Socorrismo | 4 Passos em Primeiros Socorros
| Suporte Básico de Vida | Hemorragias | Feridas |
Queimaduras | Lesões na Cabeça, Pescoço ou Dorso |
Lesões nos Ossos, Músculos ou Articulações |
Intoxicações | Dor Precordial | Acidente Vascular
Cerebral | Avaliação.

Cidadãos em geral que:
Pretendam colaborar com equipas para intervenção de
emergência em cenários isolados/sem acesso a
serviço/dispositivos de Emergência.
Pretendam colaborar na resposta a qualquer situação de
Emergência que ocorram no seio da sua comunidade.

Confere



Certificação de Formação (após aproveitamento).
Manual de apoio.



Empresas – Oferta de 1 Kit de Primeiros
Socorros
Particulares – Kits disponíveis para venda

Destinatários
Empresas e população em geral que pretendam
adquirirem conhecimentos em primeiros socorros
O Curso TSP expande o conceito de socorrista,
reforçando as habilitações dos formandos com
competências complementares que permitem actuar em
locais tanto geograficamente desfavorecidos face à
acessibilidade aos serviços de Emergência, bem como de
grandes concentrações de pessoas.

Desde a década de 80 que a CVA difunde este
ensino, no âmbito da sua responsabilidade cívica
primária, sendo baseado em programas homologados
internacionalmente, de qualidade e actualização
técnica constantes.



Objectivo: Formar socorristas no seio de empresas, e
comunidades, para que assegurem a assistência, apoio,
levantamento, eventual encaminhamento e transporte de
doentes súbitos ou vítimas de acidentes.
Conteúdos Programáticos ……… Tempo 30 Horas
Sistema Integrado de Emergência Médica | Conceitos
Genéricos | Exame da Vítima | Suporte Básico de Vida |
Choque | Hemorragias | Intoxicações | Socorro Psicológico
| Situação de Sinistro Múltiplo I | Alterações do Estado de
Consciência | Efeitos do Ambiente | Parto de Emergência |
Traumatismos | Remoção de Emergência | Situação de
Sinistro Múltiplo | Avaliação.

Estes são Cursos de referência a nível Nacional, com uma
elevada componente prática, e primam pelo upgrade de
eficácia na aprendizagem e actualizações técnicas.

