S.A.P.H. TÁTICO
CURSO LIVRE DE CAPACITAÇÃO

Descrição
Sabemos que nos dias de hoje, há um padrão de cuidados para a gestão táctica de vítimas de combate.
Este padrão conhecido para a gestão destes acidentes e na criação de técnicas e estratégias para fornecer
o melhor tratamento ao trauma nestas situações.
Objetivos
Diminuir o Risco de Morte em Combate tratando o ferimento na cena. Em vez das abordagens civis
baseadas no passado, estratégias integradas específicas às realidades de combate continuam a surgir.
Conteúdo
Durante todas as fases do atendimento, o princípio do SAPH TATICAL é a execução crítica das intervenções
certas no momento certo. Particularmente no ambiente tático os Profissionais de Saúde Tática, bem como
o combatente militar/policial estarão provavelmente envolvidos nos cuidados de vítima em algum nível.
Este deve ser treinado e equipado com soluções e procedimentos correspondentes a cada nível de
cuidados médicos apropriados.
Temário
TEMÁRIO: Historia e evolução do SAPH TATICO / TCCC vantagens do programa Condutas de patrulha
Acidente PAF/PAB Hora ouro / cinemática Extração tática Extração por viatura Fundamentos táticos Zonas
operacionais: sob fogo ( quente/morna e fria) Habilidades: centro de comando RAM- REMOCAO RAPIDA REMOTA Controle da hemorragia Choque Estações práticas: 1.Torniquete, 2.Bandagens israelense, 3.
Contensão do quadril, 4. Projeção sob fogo, 5. Projeção de rastejo, 6. Progressão de equipe ponto a ponto,
7. Aph sob stress, 8. Aph sob ambiente hostil, 9. Extração de vítimas e rolamento sob maca lona, 10.
Extração de vítimas sob escudo, 11. Extração sob stress urbano, 12. Fraturas sob fogo e imobilização, 13.
Simulações Tratamento: curativo valvulado e semi valvulado

Metodologia
Teórico, prático e simulado.
Público Alvo
A CTILSB INTERNACIONAL está proporcionando um curso e reconhecido pela CTILSB para militares ativos e
da reserva das Forças Militares do Brasil ( cursos ministrados para exercito / aeronáutica / policia militar e
bombeiros)
Material Didático
Material Obrigatório a ser trazido pelo aluno: Cotoveleiras Joelheiras Luvas Táticas Cinto Tático Lanterna
de cabeça Calca e Gandola Cuturno e ou tênis preto.
Certificação
CTILSB INTERNACIONAL
Incluido
O valor da inscrição inclui: Máscara, óculos, luva, pasta, bloco de anotações, caneta, cofee break,
certificado e breve do curso. .
Informações
Instrutor Máster Top do curso : INST. ENF. MARCONI / DR BERTI / ENF. GREGORIO (69) 98400-9527 98406-3030 - 99352-5398
Carga Horária
40 horas (20 horas teóricas e 20 horas práticas)
Validade
2 anos

