
INSCRIÇÕES

As Inscrições serão realizadas no

serviço médico e enfermagem do IFBA-

Campus Eunápolis, de 05 a 09 de

novembro, das 13:30 hrs. às 16:30 hrs.

Servidores de escolas públicas do

município de Eunápolis devem

apresentar cópia do RG e comprovante

de trabalho.

CERTIFICADO

Para recebimento da certificação será

necessário cumprir carga horária

mínima de 75% de frequência nas

atividades.

EQUIPE

Dilmar Ramos Filho-Médico

Eliseu Miranda de Assis-Enfermeiro

Olivia Ferraz Pereira Marinho-

Enfermeira

Rosangela Oliveira Gomes Braga-

Técnica de Enfermagem

Inscrições de 05 
a 09 de 

Novembro

Projeto de Extensão

OFICINAS DE PRIMEIROS 
SOCORROS E 

PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES APLICADOS 

AO AMBIENTE ESCOLAR.

Apoio:

Coordenação de Extensão

Campus Eunápolis



APRESENTAÇÃO

A capacitação em primeiros socorros

e prevenção de acidentes aplicados

ao ambiente escolar é um projeto que

pretende preparar a comunidade

escolar para a prestação de cuidados

iniciais a uma pessoa ferida ou que

adoece repentinamente por meio de

oficinas em primeiros socorros, com

duração aproximada de 7 meses com

encontros mensais em cada turma.

PÚBLICO-ALVO

• Discentes, Técnicos administrativos

em educação e docentes do IFBA

campus Eunápolis;

• Servidores de escolas públicas

municipais da cidade de Eunápolis.

OBJETIVOS

• Orientar os docentes, técnicos

administrativos, discentes e

servidores de escolas a realizar

procedimentos básicos do primeiro

atendimento em situações

emergenciais;

• Informar sobre as medidas

adequadas a serem tomadas diante

de determinados agravos;

• Orientar a respeito de procedimentos

e\ou atitudes que não devem ser

realizados durante atendimento a

situações de emergência;

• Capacitar aos participantes no uso

adequado do desfibrilador.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• RESSUSCITAÇÃO

CARDIOPULMONAR;

• HEMORRAGIAS;

• FRATURAS E IMOBILIZAÇÃO;

• ACIDENTE COM ANIMAL

PEÇONHENTO;

• CONVULSÕES;

• OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS

POR CORPO ESTRANHO;

• QUEIMADURAS.

CRONOGRAMA

Primeira oficina para servidores

DATA: 19/11

HORÁRIO: 14:00 h às 16:00 h

Primeira oficina para discentes

DATA: 20/11

HORÁRIO: 14:00 h às 16:00 h

Os encontros acontecerão 1 vez ao

mês, no turno vespertino, das 14:00 h

às 16:00 h, durante 7 meses.


