SBALS – SUPORTE BÁSICO DE VIDA LEI LUCAS nº 13.722/2018

Descrição
Este Treinamento contém as mais novas atualizações do suporte básico de vida para atender a Lei Lucas LEI Nº 13.722, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018 que “Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de
primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de
educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil.” O tema mostra-se relevante, a partir do
momento que abordará temas para a aplicação da legislação vigente auxiliando a difusão de
conhecimentos sobre primeiros socorros para pessoas leigas, tendo em vista que ainda não é realidade no
Brasil em comparação a países europeus e norte americanos.
Características
Objetivos
Atualizar os profissionais para as novas tendências nacionais e internacionais no atendimento de primeiros
socorros e suporte básico de vida a fim de proporcionar maior qualidade e segurança no atendimento ao
paciente. Aprimoramento didático e prático para instrutores de primeiros socorros que querem atuar nesse
novo mercado como empreendedores, demonstrando novidades em ferramentas e metodologias de
ensino.
Conteúdo
Avaliação do local do acidente; Proteção à vítima; Avaliação e exame do acidentado; Funções, Sinais Vitais
e de Apoio; Ressuscitação Cardio-Respiratória; Identificação da PCR; Estado de Choque; Hemorragias;
Corpos Estranhos; Desmaio; Convulsão; Ferimentos; Traumatismos em Geral; Queimaduras: Fraturas;
Avaliação Teórica e Prática;
Temário
• A importância dos Primeiros Socorros nas Escolas / Considerações legais; • Prevenção de acidentes •

Reconhecer as Urgências e Emergências e o acionamento do suporte externo • Equipamentos de proteção
individual (EPI´s) • Abordagem inicial com controle de cena e segurança do local • Asfixia (Engasgo por
corpo estranho, afogamento) • Suporte Básico de Vida na parada cardiorrespiratória (PCR) • Desfibrilador
Externo Automático • Hemorragias (Stop the bleed), cortes e outros ferimentos. • Convulsão/Desmaio •
Trauma em membros • Choque Elétrico • Reações Alérgicas • Crise Asmática • Febre • Queimaduras •
Infarto • Acidente Vascular Encefálico • Plano de emergência em caso de incêndio • Intoxicações
Medicamentosas • Hiper e Hipoglicêmia • Corpos Estranhos em olhos e ouvidos • Acidentes causados por
Animais • Transporte de pacientes (clínicos ou traumatizados) • Como montar seu kit de primeiros
socorros • Prática (curativos, bandagens, imobilizações, manobra de desengasgo, reanimação
cardiopulmonar)
Metodologia
Aulas Audiovisuais (teórica e Práticas). Carga Horária 10 horas aulas.
Público Alvo
Brigadas de emergência, Equipes de Resgate, S.A.M.U., Equipes de Saúde em geral , Médicos, Enfermeiros,
Técnicos de enfermagem, Professores de Educação Física, Militares, Policiais, Fisioterapeutas, Profissionais
de Segurança de condomínios e líderes de comunidades de bairros e demais interessados.
Material Didático
Equipamentos diversos para as demonstrações de utilização e manuseio dos mesmos e práticas direta
com manequins e voluntários. Disponibilização de E-BOOK de orientação de primeiros socorros, slides do
curso e vídeos exclusivos.
Certificação
Certificação e reconhecimento pelos CTILSB INTERNACIONAL.
Incluido
Certificado, Credencial.
Informações
Pelos fone (51) 3760-1401 ou cursos@ctilsb.com. Instrutor Master Dr. Paulo Mendes
limapaulorj@yahoo.com.br
Carga Horária
10 horas (6 horas teóricas e 4 horas práticas)
Validade
1 anos

