
duração 
7 horas 
 
datas de realização 
08 de abril de 2019 
 
horário 
Das 9h00 às 17h00 
(1 hora de almoço) 
 
 
preço de inscrição 
95 € 
 
 
 
este valor inclui: 
. documentação em PDF 
. máscara de reanimação 
. certificado de formação 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
 
 
 
 
 
local de realização 
Instalações do SIMULA 
ESSUA/ 
Universidade de Aveiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A vontade de ajudar alguém que parece estar em perigo de vida pode levar a ignorar 
os riscos inerentes à situação. Se não forem garantidas as condições de segurança, 
poderão ocorrer consequências negativas. Só pessoas (in)formadas conseguirão 
levar a bom porto uma situação de risco, na qual os primeiros socorros são fulcrais.  
 
O SBV do INEM transmite um conjunto de procedimentos bem definidos, com 
metodologias padronizadas, que tem por objetivo: reconhecer as situações de perigo 
de vida iminente, saber como e quando pedir ajuda e iniciar de imediato e o uso de 
DAEs em segurança que contribuam para a preservação da vida. 
 
objetivos gerais 
- identificar situações de paragem cardiorrespiratória e prestar o respetivo socorro; 
- saber como e em que situações se coloca uma vitima em PLS; 
- identificar situações de obstrução da via área por corpo estranho e realizar de forma 
adequada as manobras de desobstrução. 
- uso de DAE 
 
destinatários 
Direcionado para qualquer cidadão. 
 
 
conteúdos Programáticos: 
- Cadeia de sobrevivência 
- Algoritmo de SBV 
- Segurança e Riscos para o reanimador 
- Desfibrilhação e o Desfibrilhador Automático Externo 
- Posição lateral de segurança 
- Obstrução de via aérea no adulto 
- Considerações sobre a Via Aérea e Ventilação 

Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação 
Automática Externa (DAE) 

 
Qualificação válida por 5 anos  

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade do Prof. Rui 
Costa, Diretor da Escola Superior de Saúde da Universidade de 
Aveiro. 
 
 
 

A equipa de formadores é constituída por:  
 António Mascarenhas 
 Alexandra Nunes 
 Daniel Batata 
 Daniela Chaló 
 Elsa Melo 
 Jenifer Guedes 
 João Simões 
 Pedro Sardo 

Coordenador e formadores 


