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P R O G R A M A 
QUARTA  FASE 

 

 
DISCIPLINA: Prevenção de Acidentes e Socorros de Urgência 
  Código: 4PASU 
  Carga Horária: 54 h/a (crédito – 03) 
 

I. EMENTA 
 

Conceito de emergência e de urgência. Medidas gerais de prevenção de 
acidentes em exercício físico e no esporte. Recursos materiais. Procedimentos 
e atendimento primário. Agentes mecânicos, físicos e químicos. Noções de 
suporte base de vida (ABLS) 

 
II. OBJETIVO GERAL 

 
Compreender os conceitos básicos para a prevenção de acidentes e primeiros 
socorros na prática de atividades físicas  

 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Reconhecer e conceituar uma situação de urgência e de emergência. 
• Conhecer os conceitos básicos de primeiros socorros. 
• Conhecer os equipamentos básicos que poderão ser utilizados por 

profissionais de educação física no atendimento de primeiros socorros. 
• Discutir os princípios gerais de emergências neurológicas, respiratórias e 

cárdio-vasculares. 
• Discutir os princípios gerais de reanimação. 
• Executar manobras de suporte básico à vida. 
• Aplicar os procedimentos específicos e corretos nos acidentes mais 

freqüentes durante a prática de atividades físicas. 
• Identificar as lesões músculo-esqueléticas mais frequentes durante a prática 

de atividades físicas. 
• Aplicar procedimentos adequados para o atendimento imediato das lesões 

músculo-esqueléticas mais freqüentes durante a prática de atividades 
físicas. 
 
 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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UNIDADE I: Introdução à urgência e emergência 
• Conceituação de socorros de urgência e emergência 
• Quadros clínicos de urgência e de emergência 
• Assistências de urgência e de emergência 

 
UNIDADE II: Primeiros socorros 
 
• Conceituação de primeiros socorros 
• Objetivos dos atendimentos de primeiros socorros 
• Kit de primeiros socorros: material básic- equipamentos básicos para o 

atendimento de primeiros socorros 
 

UNIDADE III: Lesões músculo-esqueléticas 
 
• Conceituação de lesão músculo-esquelética 
• Lesões traumáticas e por excesso de uso: diferença, ocorrência, sintomas e 

mecanismo de lesão 
• Lesões músculo-esqueléticas mais freqüentes na prática de atividades 

físicas 
• Medidas a serem tomadas no atendimento imediato às lesões músculo-

esqueléticas 
• principais cuidados durante o atendimento das lesões músculo-esqueléticas 
• Incidência das principais lesões músculo-esqueléticas nos esportes: futebol, 

vôlei, basquete, atletismo, natação, ginástica e lutas 
 

UNIDADE IV: Sinais vitais 
 
• Conceituação de sinais vitais 
• Principais sinais vitais a serem monitorados: temperatura, respiração, pulso 

e pressão arterial 
• Procedimentos para a verificação dos sinais vitais 
• Padrões normais e alterados dos sinais vitais 
 
UNIDADE V: Emergências respiratórias 
 
• Conceituação de emergências respiratórias 
• Principais emergências respiratórias: engasgo, parada respiratória, 

afogamento 
• Medidas imediatas a serem tomadas no atendimento imediato às 

emergências respiratórias 
 
UNIDADE VI: Emergências cárdio-vasculares 
 
• Conceituação de emergências cárdio-vasculares 
• Principais emergências cárdio-vasculares: crise hipertensiva, angina 

pectoris, hipertensão arterial sistêmica, edema agudo de pulmão, infarto 
agudo do miocárdio, hemorragia e arritmias 
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• Medidas imediatas a serem tomadas no atendimento imediato às 
emergências cárdio-vasculares 

 
UNIDADE VII: Estados de choque 

 
• Conceituação de choque 
• Principais estados de choque: hipovolêmicos, cardiogênico, neurogênico, 

anafilático e séptico 
• Medidas imediatas a serem tomadas no atendimento imediato aos estados 

de choque  
 

UNIDADE VIII: Emergências neurológicas 
 
• Conceituação de emergências neurológicas 
• Principais emergências neurológicas: epilepsia, convulsões, acidente 

vascular encefálico (hemorrágico e isquêmico), traumatismo craniano 
• Medidas imediatas a serem tomadas no atendimento imediato às 

emergências neurológicas  
 

UNIDADE IX: Pprevenção de acidentes em atividades físicas 
 
• Conceituação de prevenção de acidentes em atividades físicas 
• Principais medidas preventivas a serem tomadas em atividades físicas 
• Equipamentos utilizados na prevenção de acidentes em atividades físicas 
 

 
V. METODOLOGIA ADOTADA 

 
• Aulas expositivo-dialogadas com auxílio de quadro branco e pincel, imagens 

no power point e vídeos didáticos. 
• Seminários e discussões em grupo. 
• Visitas didáticas. 
• Palestras. 

 
 

VI. AVALIAÇÃO 
 

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO 
Trabalhos e exercícios em grupo Coerência e aprofundamento do 

conteúdo, apresentação oral, 
entraga do trabalho escrito. 

3 

Relatório de palestras  Iniciativa, interesse, pontualidade 
no cumprimento das atividades. 

3 

Avaliação escrita individual - 
PROVA 

Acerto nas questões. 3 

Participação no desenvolvimento 
da Disciplina 

Frequência, participação, 
pontualidade no cumprimento das 
atividades em sala de aula 

 
1 
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IX. OBSERVAÇÕES 
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