BLS – Basic Life Support
SBV – Suporte Básico de Vida para Profissionais da Saúde
Treinamentos em Emergências – AAGAPE/CTESM
A AAGAPE Santa Marcelina é uma associação de fomento para as ações de
ensino, pesquisa, aprimoramento e gestão pública ou privada, nas áreas de saúde,
educação e cultura, que a partir de seu regulamento contempla as vertentes do
Ensino, Consultoria, Pesquisa, Eventos e Produtos, promovendo por meio de sua
prestação de serviços, os atributos necessários para o desenvolvimento do campo
das prática com riqueza de informações e estruturação dos processos, contemplando
os diferentes modelos assistenciais e gerenciais organizacionais exigidos nos
diferentes ambientes corporativos contemporâneos.
O Centro de Treinamentos em Emergências (CTESM) da AAGAPE 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.
Realizamos cursos de suporte de vida certificados pela American Heart
Association (AHA): ACLS, BLS, Primeiros Socorros (Heart Saver) e RCP para Amigos
e familiares.
Possuímos um amplo espaço, 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.
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Objetivos do Curso
Por meio da prática em cenários de simulação, o curso BLS tem por objetivos:




Ensinar habilidades de RCP que ajudarão vítimas de todas as idades (incluindo
ventilação com dispositivos de barreira, Bolsa-Valva-Máscara)
Abordagem à via aérea obstruída por corpo estranho
Usar o desfibrilador externo automático (DEA)

Principais Temas Abordados


Aspectos Básicos da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em adultos e
crianças



Identificar

uma

Parada

Cardiopulmonar

(PCR)

e

prestar

o

primeiro

atendimento


Realizar compressões torácicas efetivas



Liberação de vias aéreas e ventilações



Efetuar ventilações com máscara



Ventilação de resgate com Bolsa-Valva-Máscara (Ambú) no adulto



Realizar manobras de RCP em adultos



RCP com 01 socorrista



Estação prática de RCP com 01 socorrista em adulto



Introdução ao uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA)



Utilização do DEA de treinamento



Situações especiais e segurança do para uso do DEA



Realizar manobras de RCP em criança e lactente



Obstrução das Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) em adulto e criança



Avaliação escrita



Avaliação prática das Habilidades de RCP e uso do DEA

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,
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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”, na qual 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 que envolva uma PCR com segurança.
Público
Profissionais de saúde em geral, profissionais que atuem no atendimento de
emergências e cuidados de saúde em geral, dentro ou fora do hospital.
Informações Adicionais
 Inscrições
Via site: www.aagapesantamarcelina.com.br
Informações: Tels.: 55 11 2523-2478/ 2522-5865
 Alimentação
coffee break
 Local do Curso
AAGAPE/CTESM: Centro de Treinamento em Emergências Santa Marcelina
Rua Harry Dannemberg, 267 A (em cima do Banco Itaú, de frente para o prédio,
a entrada à direita)
CEP: 08270-010 • Itaquera • São Paulo • SP
 Material Didático
 Livro oficial dos cursos da AHA, em português. Recomendamos leitura antes
do curso para melhor desempenho do aluno. (incluso no valor da inscrição)
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Após a comprovação de pagamento o material será enviado, via Correios, para
a residência do aluno. Caso o endereço fornecido no cadastro esteja incorreto,
o aluno pode optar pela retirada do material na sede da AAGAPE, sito Rua
Harry Dannemberg, 267ª (em cima do Banco Itaú, porta da direita) ou custear
uma nova postagem. Caso o aluno opte por retirada de material, isto deverá
ser feito em Horário Comercial no endereço acima citado.



Para agilizar o envio do material, o aluno deverá enviar o comprovante de
pagamento via e-mail: carlamenezes@aps.santamarcelina.org (caso seja
realizado deposito bancário)

 Carga Horária
 Início Previsto: 8 horas


Término Previsto: 14 horas

Obs.: pode haver pequena alteração nos horários, de acordo com a evolução dos
alunos/turma.
 Provas
Para e obtenção do Cartão de Certificação Internacional, o aluno precisará
ser aprovado na prova teórica e prática a serem realizadas durante o curso.
No caso de reprovação da prova teórica, o aluno deverá agendar junto à
secretaria, segundo condições citada abaixo, caso não realize nova prova, terá
direito apenas ao Certificado de Participação do Curso emitido pela AAGAPE.
No caso de reprovação da prova prática BLS/DEA, o aluno deverá repetir a
prova no mesmo dia, caso haja nova reprovação, não poderá fazer em outra data,
tendo direito apenas a Declaração de Participação Total do curso emitido pela
AAGAPE.

 Certificação
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Cartão de certificação internacional, com validade de 2 anos, sendo o
único certificado oficial da AHA, para alunos aprovados nos cursos. O nome
impresso na carteirinha será retirado do cadastro feito pelo aluno no site. Caso
seja solicitada a correção do nome após a impressão da carteirinha, implicará
na cobrança de taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) + taxa de postagem.



Declaração de participação, contendo carga horária (não certifica a
aprovação no curso). Somente por solicitação do aluno;

Em caso de perda/extravio do cartão de certificação internacional, a solicitação de 2ª
via poderá ser feita pelo e-mail: carlamenezes@aps.santamarcelina.org, mediante
pagamento de taxa de R$ 50,00 + envio de postagem.

 Investimento e Forma de pagamento


Consultar site: www.aagapesantamarcelina.com.br

OBS: Lembramos que a inscrição só será validada após a realização do pagamento.
Cursos

“in

company”:

Temos

valores

diferenciados,

solicite

via

e-mail

(carlamenezes@aps.santamarcelina.org) uma proposta.
 Desistências, Remarcações ou Faltas.
1) Desistências com até 30 (trinta) dias de antecedência do curso, mediante
requerimento enviado por e-mail pelo aluno, fará jus ao reembolso do valor
que fora pago, sendo descontado valor da apostila, taxa de envio pelo correio
(se for o caso) e taxa de transação do Pagseguro, desde que devidamente
comprovado o pagamento anteriormente;

2) Desistências com até 15 (quinze) dias de antecedência do curso, mediante
requerimento e enviado por e-mail pelo aluno, fará jus ao reembolso de 60%
do valor pago, sendo descontado valor da apostila, taxa de envio pelo correio
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(se for o caso) e taxa de transação do Pagseguro, desde que devidamente
comprovado o pagamento anteriormente;

3) Desistências com até 10 (dez) dias de antecedência dias do curso, mediante
requerimento enviado por e-mail pelo aluno, fará jus ao reembolso de 30% do
valor pago, sendo descontado valor da apostila, taxa de envio pelo correio (se
for o caso) e taxa de transação do Pagseguro, desde que devidamente
comprovado o pagamento anteriormente;

4) Solicitações de desistências ou remarcações encaminhadas por e-mail com
prazo inferior a 10 dias, não estarão sujeitas ao reembolso do valor pago, aqui
sendo evidência para comprovação, a data do envio do e-mail.

 Transferências
O aluno poderá pedir transferência da data do curso mediante envio de
solicitação via e-mail, com no mínimo 30 dias de antecedência do início do curso.
A transferência será realizada para a turma subsequente, caso haja vaga
disponível. Não serão atendidas solicitações encaminhadas após este prazo.
 Agendamento de 2ª prova teórica (para alunos reprovados na prova teórica
no dia do curso)
1. A prova teórica exige acerto superior a 80% das questões propostas para
aprovação. Caso o aluno não atinja o percentual mínimo exigido, será
oferecida apenas mais uma oportunidade para a realização de prova teórica
em versão diferente, porém, com o mesmo conteúdo.
2. O aluno poderá solicitar que a prova seja aplicada no mesmo dia ou se
preferir, em data posterior (até 30 dias da realização do curso),
devendo agendar por e-mail escolhendo uma das opções abaixo:
Opções para realização da prova: Segunda-feira, das 14:30h as 15:30h ou
Quarta-feira, das 10:30h as 11:30h
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IMPORTANTE: Não haverá instrutores para tirar dúvidas dos alunos no dia da
prova teórica durante a semana. Toda qualquer dúvida deverá ser esclarecida no
dia do curso.
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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