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Descrição
Este Treinamento contém as mais atualizadas técnicas para atendimento em situações de emergência.
Pode ser ministrado de forma personalizada, atendendo as necessidades das mais diversas categorias
profissionais e especialmente aqueles ligados diretamente com o APH. ( curso dividido em 5 niveis Básico /
Inicial / Intermediario / Avancado e Master)
Características
Objetivos
Treinar profissionais em atendimento a Suporte Básico de Vida, para estarem aptos a realizar com
presteza e segurança, reanimação cardiopulmonar (RCP), utilizar o desfibrilador externo automático (DEA),
obedecendo aos protocolos internacionais a fim de propocionar melhor qualidade e segurança.
Temário
• RCP – Ressuscitação cárdio pulmonar: causas da parada cardíaca e prática; • Insuflações: boca-a-boca,
boca-a-estoma, boca-a-máscara, tração mandibular, práticas; • Obstrução de vias aéreas por engasgo:
saber reconhecer e procedimentos; • Sequência do Suporte Básico de Vida adulto: técnicas e
procedimentos; • Seqüência de obstrução de vias aéreas adultos, conscientes e inconscientes: técnicas e
procedimentos; • Emergências Cárdio Vasculares: Ataque Cardíaco, AVC, como identificar e procedimentos;
• Suporte Básico de Vida Crianças e Bebê: noções teóricas; PRIMEIROS SOCORROS • Atendendo as
emergências: avaliar o cenário; • Precauções universais com doenças transmissíveis; • Avaliação Básica:
Vias Aéreas; Respiração; Circulação; Comprometimentos Raquimedulares; prática; • Identificando o
problema: avaliação inicial, avaliação da vitima, exame físico e histórico de saúde; • Estado de Choque;
Hemorragias; Anafilaxia; Sangramentos; • Ferimentos: tecidos moles, ferimentos abertos e fechados,
objeto empalado, amputação; • Envenenamentos e intoxicações por substâncias exógenas: Ingestão de

veneno, drogas e álcool, monóxido de carbono, dermatite por contato com plantas venenosas; •
Ferimentos em áreas específicas: Crânio, Olhos, Dentes, Nariz, Coluna, Tórax, Abdome, Genitália; •
Queimaduras químicas, elétricas e térmicas; • Problemas relacionados à temperatura ambiente: Câimbras,
Síncope pelo calor, Desidratação, Internação, Hipotermia, Congelamento; • Ferimentos músculo
esqueléticos: Fraturas, Luxações, Entorses, Distensões, Articulação; • Mordidas e Picadas: animal, humana,
cobra, insetos, aranha, escorpião, carrapato; DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO • A corrente que
salva vidas; • A importância da avaliação imediata; • A importância da RCP; • A importância da
desfibrilação; • A importância do Suporte Cardíaco Avançado ; • Anatomia do coração; • Fisiologia
cardíaca; • Procedimentos emergenciais; • A operacionalização do AED; • Modelos de AED; • Como agir
após o uso do AED;
Público Alvo
Profissionais da saúde, estudantes de cursos técnicos, acadêmicos de cursos na área da saúde e
segurança, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho e outras áreas afins, bem como trabalhadores
do comércio e da indústria, com capacitação prévia ou não, devendo ter 18 anos ou mais e ser
alfabetizado, deve possuir aptidão física e mental.
Material Didático
Equipamentos diversos para as demonstracoes de utilizacao e manuseio dos mesmos, bonecos para a
simulacao da maniobra de RCP e equipamentos de simulacao do uso do Desfibrilador externo automatico.
Certificação
Certificação CTILS INTERNACIONAL
Incluido
Certificado e Credencial.
Informações
Pelos fone (51) 3760-1414 ou cursos@ctilsb.com.
Carga Horária
60 horas (30 horas teóricas e 30 horas práticas)
Validade
2 anos

