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EMENTA 

Segurança no Trabalho e Primeiros Socorros  

Carga horária - 32 horas/aula 
 

 

Público-Alvo 
 
Servidores Públicos Federais da UFRB.   

 
 
Objetivo de Aprendizagem 
 
Objetivo geral 
 
Identificar, avaliar e controlar as situações de risco, promovendo a prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais nos ambientes laborais e formar multiplicadores de 

segurança na UFRB; Conhecer as técnicas para aplicar os primeiros procedimentos em 

pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou doença no local de trabalho. Prestar 

estes primeiros socorros evitando o agravamento do estado da vítima, mantê-la 

em segurança, até que a ajuda especializada dos bombeiros ou do SAMU cheguem. 

 
 
Objetivos específicos 
 

• Capacitar os servidores a trabalhar com segurança, visando assegurar condições 

que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de 

trabalho;  

• Identificar condições de perigo, eliminando as condições de risco;  

• Conscientizar os trabalhadores da importância da utilização dos equipamentos 

de proteção individual (EPI), visando à redução dos riscos à segurança e 

integridade física do trabalhador, bem como os equipamentos de proteção 

coletiva do trabalho (EPC); 

• Capacitar o servidor para evitar acidentes com máquinas e equipamentos 

• Refletir sobre a importância da ergonomia na redução das doenças ocupacionais. 

• Levar ao aluno noções básicas de primeiros socorros; capacitá-los a realizar 

procedimentos básicos do primeiro atendimento; informar sobre as medidas a 

serem tomadas, bem como o que não deve ser realizado, evitando-se assim o 

agravo da vítima. 
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Metodologia 
 

Apresentação de temas utilizando-se do método de ensino diretivo, de forma 

participativa/dialógica, com apresentação de slides e dinâmicas de grupos com oficinas. 

 

 
Principais Tópicos 
           

• Objetivos da prevenção de acidentes;  

• Riscos de acidentes; 

• Riscos Físicos;  

• Riscos Biológicos;  

• Riscos Químicos;  

• Uso e importância do EPI e do EPC; 

• Segurança no trabalho com máquinas e equipamentos; 

• Doenças Ocupacionais; 

• Ergonomia; 

• Combate a Incêndios; 

• Primeiros Socorros; 

• Caracterização, funções, aspectos fundamentais;  

• Acidentes: Características e tipologia;  

• Emergências: Gravidade da lesão e condição da vítima;  

• Cuidados gerais preliminares. 
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Possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal da Bahia (2003) e 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Escola de Engenharia 

Eletro-Mecânica da Bahia (2006). Atua como Servidor Público na Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia (UFRB). 
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Formado em técnico em segurança do trabalho pelo SENAI - Feira de Santana (1994); 

Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Anisio Teixeira (2005); Especialista em 

Gestão Pública pela Faculdade Adventista da Bahia (2011). Desde setembro de 2008 é 

Técnico em Segurança do Trabalho efetivo da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia. 
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