RCP - Mãos que Salvam Vidas
Centro de Treinamento em Emergências Santa Marcelina – CTESM
O CTESM (Centro de Treinamento em Emergências Santa Marcelina) tem como
missão: “Capacitar, atualizar e treinar pessoas para atuar com eficiência em situações
de emergência, norteadas por diretrizes científicas, com foco nos valores éticos,
humanitários e cristãos”. Nosso objetivo é preparar os profissionais da saúde e
população em geral para reconhecer situações de emergência e realizar as intervenções
adequadas, minimizando sequelas e aumentando as chances de sobrevivência da
vítima.
O CTESM realiza cursos de suporte de vida certificados pela American Heart
Association (AHA): ACLS, BLS, Primeiros Socorros (Heart Saver) e RCP - Mãos que
Salvam Vidas.
O CTESM tem um espaço amplo, com salas e manequins de simulação, os quais
permitem ao aluno aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante os
treinamentos. O aluno contará com material didático recebido com antecedência,
utilização de manequins simuladores, recursos audiovisuais e dramatizações, sempre
auxiliados por um time de instrutores capacitados e comprometidos, objetivando a
fixação do conhecimento para melhor aproveitamento do curso.
Objetivos do Curso
Capacitar o aluno a reconhecer rapidamente uma situação de emergência, adotar
medidas para auxiliar a vítima de modo seguro e responsável, até que uma equipe de
socorristas treinados possa assumir o caso.
Por meio de simulações em manequins, o aluno será capaz de:
 Identificar uma Parada Cardiorrespiratória (RCP) no adulto ou na criança acionar o
sistema de emergência e iniciar as manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar
(RCP);
 Utilizar o Desfibrilador Externo Automático (DEA) no tratamento da PCR;
 Identificar e efetuar os primeiros socorros e casos de emergência clínicas e
traumáticas mais comuns;
 Efetuar manobrar para desobstruir vias aéreas no caso de Obstrução destas Vias
Aérea por Corpo Estranho (Engasgos)
Principais Temas Abordados

•
•
•
•
•
•
•

RCP e DEA/DAE para Adultos, Criança e Bebê: RCP Somente com as Mãos
Administrar RCP: Comprimir com Força e Rapidez
Uso do DEA/DAE
Avaliar e Telefonar para o número de Emergência/Urgência
Asfixia em Adultos
Asfixia Leve X Grave
Como Socorrer um Adulto em Asfixia
Como Socorrer um Adulto em Asfixia que Deixa de Responder
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Administrar RCP: Compressões e Ventilações
Asfixia em Crianças
Como Socorrer uma Criança em Asfixia
Asfixia em Bebês
Como Socorrer um Bebê em Asfixia

Dinâmica do Curso
No curso, o aluno contará com material didático recebido com antecedência,
utilização de manequins simuladores, recursos áudio visuais nas salas e dramatizações,
sempre auxiliados por um time de instrutores capacitados, credenciados e
comprometidos, objetivando a fixação do conhecimento para melhor aproveitamento do
curso.
Aprenderá a reconhecer uma situação de emergência, sua gravidade e a prestar
os cuidados imediatos necessários ao atendimento correto dos diversos agravos à
saúde, desde acionar o sistema de emergência até o transporte da vítima para uma
unidade hospitalar.
O curso é essencialmente prático, segundo metodologia da American Heart
Association (AHA) “veja e pratique”, onde o aluno assiste a um vídeo e logo em seguida
executa a ação proposta sob o auxilio do instrutor que esclarecerá toda e qualquer
dúvida, de modo a garantir a fixação do conhecimento e habilidade para atender uma
situação emergencial com segurança.
Público
Destinado ao público em geral.
Informações Adicionais
 Inscrições
Via e-mail: ctesm@santamarcelina.org
Tel.: (11) 2523-2478
 Alimentação
1 coffee break.
 Local do Curso
CTESM: Centro de Treinamento em Emergência Santa Marcelina
Rua Santa Marcelina, 91 CEP: 08270-070 • Itaquera • São Paulo • SP
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 Material Didático
Trata-se de material didático oficial dos cursos da AHA, com ilustrações e de fácil
leitura, em português. Recomendamos que deva ser lido antes do curso, para melhor
desempenho do aluno.
 Carga Horária
Início Previsto: 9 horas
Término Previsto: 13 horas
 Certificação
 Declaração de participação, contendo carga horária (não certifica a aprovação
no curso);
 Cartão de certificação internacional, com validade de 2 anos, somente em
caso de aprovação nas avaliações teórica e prática;
Em caso de perda/extravio do cartão de certificação, a solicitação de 2ª via poderá ser
feita pelo e-mail: ctesm@santamarcelina.org, mediante pagamento de taxa de R$
20,00.
 Investimento


À vista - R$ 40,00 (Quarenta Reais) Somente Depósito Bancário.

Lembramos que a inscrição só será validada após a realização do pagamento.
 Desistências, Remarcações ou Faltas.
1) Com até 30 (trinta) dias de antecedência do curso, mediante requerimento escrito
de próprio punho e assinado pelo aluno, fará jus ao reembolso do valor que fora
pago, sendo descontado valor da apostila;
2) Com até 15 (quinze) dias de antecedência do curso, mediante requerimento escrito
de próprio punho e assinado, fará jus ao reembolso de 60% do valor pago, desde
que devidamente comprovado o seu pagamento anteriormente;
3) Com até 10 (dez) dias de antecedência dias do curso, mediante requerimento escrito
de próprio punho e assinado, fará jus ao reembolso de 30% do valor pago, desde
que devidamente comprovado o seu pagamento;
4) Solicitações de desistências ou remarcações encaminhadas com prazo inferior a 10
dias, sendo válida a data de protocolo no CTESM, não estarão sujeitas ao reembolso
do valor pago.
5) No caso das faltas no curso, a remarcação do mesmo ou devolução de 80% do valor
pago, desde que comprovado anteriormente, será executada APENAS quando o
motivo se der por causa legal, entende-se por causa legal: motivo de doença, óbito
de parente ascendente ou descendente de 1º grau, desde que comprovado de forma
documental.
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Reservamo-nos o direito de remarcar o curso, caso não haja o número
mínimo de alunos inscritos, até 15 dias antes do curso.
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