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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Desporto 

 

Unidade Curricular: 956314 - Traumatologia e Socorrismo 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 720 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Margarida da Palma Goes 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100 20 15 10                               55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

No fim da UC, o estudante deverá ser capaz de: 

1. Avaliar e interpretar os sinais vitais: temperatura, respiração, pulso e pressão arterial (padrões normais e alterados dos sinais 
vitais). 

2. Aprender sobre os conceitos básicos de primeiros socorros. 

3. Identificar os principais factores de risco das lesões traumáticas e desportivas mais frequentes. 

4. Reconhecer os principais sinais e sintomas das lesões traumáticas e desportivas mais comuns; 

5. Evidenciar capacidade de análise, selecção e utilização de informação para o desenvolvimento de programas de prevenção 
de lesões, aplicáveis a diferentes modalidades desportivas; 

6. Mostrar competências de observação e interpretação do acidente e da vítima, de modo a intervir de forma eficaz e eficiente, 
até à chegada de ajuda diferenciada. 

7. Desenvolver capacidades de análise, raciocínio e resolução de problemas, que lhe permitam em contexto prático actuar de 
forma integrada com outros técnicos, em interdisciplinaridade. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

(i) Sinais vitais (Principais sinais vitais a serem monitorados: temperatura, respiração, pulso e pressão arterial. Padrões normais 
e alterados dos sinais vitais). 

(ii) Primeiros socorros (Objectivos dos atendimentos de primeiros socorros. Kit de primeiros socorros: equipamentos básicos 
para o atendimento de primeiros socorros). 

(iii) Traumatologia e lesões desportivas (Principais Lesões músculo-esqueléticas em actividade física: definição, conceitos, 
caracterização e classificação. Princípios básicos de prevenção e intervenção). 

(iv) Higiene e prática desportiva (Higiene e saúde. Higiene aplicada à prática desportiva. Medidas de higiene e cuidados básicos 
na prática desportiva). 

(v) Suporte Básico de Vida (SBV) e Primeiros socorros em contexto desportivo (Conceitos gerais de SBV. Segurança em SBV. 
Sequência das manobras de SBV. Posição lateral de segurança, contexto e execução. Manobras de desobstrução da via aérea, 
contexto e execução). 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O objectivo de aprendizagem 1 é coberto pelos conteúdos programáticos detalhados em (i). 
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O objectivo de aprendizagem 2 é coberto pelos conteúdos programáticos detalhados em (ii). 

Os objectivos de aprendizagem 3 e 4 são cobertos pelos conteúdos programáticos detalhados em (iii). 

O objectivo de aprendizagem 5 é coberto pelos conteúdos programáticos detalhados em (iii) e (iv). 

O objectivo de aprendizagem 6 é coberto pelos conteúdos programáticos detalhados em (i), (ii) e (v). 

O objectivo de aprendizagem 7 é coberto por todos os conteúdos programáticos, em ambiente de aula prática em laboratório. 

Pelo exposto, os conteúdos programáticos definidos para a UC são coerentes com os objectivos de aprendizagem 
preconizados, permitindo reconfigurá-los em competências, dotando os alunos de adequadas competências profissionais 
ligadas à prestação dos primeiros socorros e prevenção de lesões no contexto da actividade desportiva. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O ensino divide-se em ensino expositivo (teórico e teorico-prático) e ensino interactivo. O ensino expositivo teórico decorre com 
a exposição oral de conteúdos pelo professor, com recurso a meios audiovisuais (slides e vídeos didácticos). O ensino 
expositivo teorico-prático decorre com a apresentação oral de trabalhos de grupo realizados pelos e a sua discussão. O ensino 
interactivo decorre em ambiente de laboratório, onde os alunos interagem com equipamento de primeiros socorros, na resposta 
simulada a situações reais (simulações na vida real). 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As principais bases dos objectivos de aprendizagem 1 a 4 serão obtidas em aulas teóricas, onde o professor expõe os 
conteúdos programáticos da UC com recurso à projecção de slides em powerpoint. A consolidação dos mesmos objectivos é 
realizada através da apresentação de vídeos didácticos em aulas teorico-práticas. 

As principais bases dos objectivos de aprendizagem 5 e 6 são conseguidos através de aulas teorico-práticas, com a 
apresentação de videos didáticos, bem como a apresentação oral e discussão dos trabalhos de grupo. 

A consolidação dos objectivos de aprendizagem 5 e 6, bem como a totalidade dos incluídos no ponto 7 do programa da UC, é 
obtida através do ensino interactivo, realizado em laboratório, onde os alunos interagem com equipamento de primeiros 
socorros, na resposta simulada a situações reais (simulações na vida real). A capacidade de resposta dos alunos expostos 
perante situações de simulação de realidade é observada. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Contínua: 

-Teste escrito individual; 

-Trabalho prático de grupo. 
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