Curso de
Suporte Básico de Vida/Desfibrilhação Automática Externa
A doença cardiovascular assume uma liderança destacada no mundo ocidental na morbilidade e
mortalidade das populações. A morte súbita é muitas vezes a primeira manifestação dessa doença. A
fibrilação ventricular é o mecanismo mais frequente da paragem cardiorrespiratória (PCR) de origem
cardíaca e o seu único tratamento eficaz é a desfibrilhação elétrica. Uma vez que muitas destas
situações ocorrem em ambiente pré-hospitalar, é importante que profissionais não médicos sejam
treinados e autorizados a utilizar desfibrilhadores desde que a sua atuação seja enquadrada em
Programas de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) com controlo e auditoria médica qualificada.
Nesse sentido, e com intenção de promover a utilização de Desfibrilhadores Automáticos Externos em
locais públicos ou em veículos de emergência, organizou-se esta ação, que é certificada pelo INEM,
IP, visando formar operacionais de DAE.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:
• Apresentação, Objetivos e Contextualização do Curso;
• Teórica I - Suporte Básico de Vida Adulto;
• Demonstração algoritmo de SBV (4 passos);
• Sessão Prática I (Suporte básico de vida; Demonstração de PLS; Posição lateral de Segurança; Demonstração algoritmo
DVA; Desobstrução da VA);
• Teórica II – Desfibrilhação Automática Externa/Situações especiais com DAE;
• Workshop: Comandos do DAE e Colocação de Elétrodos;
• Demonstração algoritmo de SBV com DAE;
• Sessão Prática II: Casos clínicos SBV DAE (Sucesso imediato);
• Sessão Prática III: Casos clínicos SBV DAE (Choque não recomendado);
• Sessão Prática IV: Casos clínicos SBV DAE (Insucesso);
• Sessão Prática V: Casos clínicos SBV DAE (Sucesso tardio);
• Avaliação e Encerramento do Curso.
•Nota: Este curso é certificado pelo INEM, com uma validade de 5 anos, só sendo emitido certificado para os formandos que
tiverem aproveitamento no mesmo. Contudo, para os restantes será passada declaração de presença.

DESTINATÁRIOS:
Profissionais
do
ACeS
do
Barlavento,
preferencialmente médicos e enfermeiros (12
formandos)
DATA:

De 19 de maio de 2022
HORÁRIO:

09:00h - 13:00h/14:00h - 17:00h

FORMADORES:
• Dra. Ofélia da Ponte – Médica, ARS Algarve, IP
• Enf.ª. Ana Figueiredo– ARS Algarve
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES: LIMITE

Dia 13 de maio de 2022
LOCAL:
Sala de Formação do CS de Portimão –
ACeS do Barlavento, em Portimão. .

