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Workshop de Socorro Essencial de Vida Pediátrico 

 

Formadores 

Equipa de formadores da empresa Peroneo Centro Terapêutico, entidade privada na área da 

prestação de cuidados de saúde, médico e de bem-estar, entidade formadora certificada (entidade 

parceira do Centro Educativo e de Formação Espaço Crescer) - 

http://www.peroneoformacao.com/.  

 

Duração 

8 horas 

 

Preço 

50 € para Profissionais 

45 € para Estudantes (Anexar Cópia do Cartão) 

10% de Desconto para clientes do Centro Educativo e de Formação Espaço Crescer 

 

Destinatários 

O Curso destina-se a: 

- Todos os profissionais e estudantes da área da Saúde 

- Todos os profissionais e estudantes da área da Educação 

- Adultos que lidem diariamente com crianças e adolescentes, em contexto familiar, profissional ou 

outro 

- Público em geral 

 

Enquadramento 

O Socorro Essencial é o conjunto de medidas e procedimentos técnicos que objetivam o suporte 

de vida à vítima, até a chegada do SIV (Suporte intermediário de vida - transporte até o hospital), 

traçando um padrão para atendimento, tendo objetivo principal não agravar lesões já existentes ou 

gerar novas lesões (iatrogenias). 

http://www.peroneoformacao.com/
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Objetivos 

No final desta ação, os formandos deverão ser capazes de: 

- Efetuar uma abordagem da vítima em segurança; 

- Diagnosticar a situação de paragem cardiorrespiratória, vítima inconsciente e saber quando e 

como pedir ajuda; 

- Realizar a abordagem básica da via aérea, massagem cardíaca, desobstrução das vias aéreas e 

a posição lateral de segurança. 

 

Metodologia 

O método de avaliação é através da realização de um teste de resposta rápida. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Primeiros-Socorros (Definição) 

 Ser Socorrista 

 Princípios Gerais do Socorrismo 

 SIEM (Sistema Integrado de Emergência Médica) 

 Cadeia de Sobrevivência 

 Anatomofisiologia dos Sistemas Circulatórios e 

 Respiratórios 

 Algoritmo do Socorro Essencial 

 Desobstrução das Vias Aéreas 

 Posição Lateral de Segurança (PLS) 

 

Número mínimo de participantes 

 10 pessoas  
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Número máximo de participantes 

15 pessoas  

 

Informação adicional 

Acreditação: 

 

 


