Suporte A.P.H./ BLS RCP/DEA Nível II
Portaria 2.048 Normas CTILSB INTERNACIONAL

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 A.P.H. ( curso dividido em 5 níveis Básico
/ Inicial / Intermediário / Avançado e Master)
Características
Objetivos
Treinar profissionais em atendimento a Suporte Básico de vida no atendimento em ambientes
pre-hospitalar, preparando ao profissional das mais diversas areas para estarem aptos a realizar com
presteza e segurança, reanimação cardiopulmonar (RCP), utilizar o desfibrilador externo automático (DEA),
obedecendo aos protocolos Internacionais, e as técnicas de primeiros atendimentos a fim de propocionar
melhor qualidade e segurança.
Conteúdo
PRIMEIROS ATENDIMENTOS A VÍTIMA PRE-HOSPITALAR • Atendendo as emergências: avaliar o cenário,(
cinemática ) • Avaliação primária (X-ABCDE); • Segurança nas Operações; • Precauções universais com
doenças transmissíveis Biosegurança, uso de Epi´s; • 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;
• Queimaduras químicas, elétricas e térmicas; • Ferimentos músculo esqueléticos: Fraturas, Luxações,
Entorses, Distensões, Articulação; • Mordidas e Picadas: animal, humana, cobra, insetos, aranha, escorpião,
carrapato; • Traumas diversos, Fraturas; • Controle de Hemorragias; • Avaliação secundária; • Extração

veicular; RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR • RCP – Ressuscitação cardiopulmonar: causas da parada
cardíaca e prática; ( AHA 2018 ) • OVACE Obstrução de vias aéreas por corpo estranho: saber reconhecer
e procedimentos; • Seqüência do Suporte Básico de Vida adulto: técnicas e procedimentos; • Seqüência
de obstrução de vias aéreas adultos, conscientes e inconscientes: técnicas e procedimentos; •
Emergências Cárdiovasculares: Ataque Cardíaco, AVC, como identificar e procedimentos; • Suporte Básico
de Vida Crianças e Bebê: noções teóricas; DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO • A corrente que salva
vidas; • A importância da avaliação imediata; • A importância da RCP; • A importância da desfibrilação;
Metodologia
Aulas Audiovisuais e Práticas. Carga Horária 20 horas aulas.
Público Alvo
Brigadas de emergência, Equipes de Resgate, S.A.M.U., Equipes de Saúde em geral, Agentes Comunitários
, Enfermeiros, Técnicos , Professores de Educação Física, Monitores, Administradores do Trânsito e
Profissionais ligados ao Eco-Turismo, Profissionais que desempenham atividades em locais remotos,
Equipes que controlam o Trânsito urbano ou em rodovias, Militares, Policiais, Motoristas de Ônibus,
Personal Training, Fisioterapeutas, Profissionais de Segurança de condomínios, Equipes que trabalham em
parques de diversão e temáticos, encarregados de obras na construção civil e líderes de comunidades de
bairros, Educadores da rede pública e privada e demais interessados.
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
Credencial e Certificado Individual. Reconhecimento CTILS INTERNACIONAL. Curso equivalente a TÉCNICAS
DE RESGATE E SALVAMENTO.
Incluido
Certificado, Credencial e Kit Aluno ( Pasta, luvas, óculos, caneta e folhas ).
Informações
Pelos fone (51) 3760-1414 ou cursos@ctilsb.com
Carga Horária
20 horas (8 horas teóricas e 12 horas práticas)
Validade
2 anos

