CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS,
RCP E DEA

PREV FIRE TREINAMENTOS
AV. CRISÂNTEMO, 376, JARDIM SANTARÉM, CEP: 68030-590, SANTARÉM - PA
SITE: www.prevfire.com.br. FONE: 093-30636826 / 99101.6570
EMAIL: gerdsonoliveira@prevfire.com.br / paula.santiago@prevfire.com.br /
atendimento@prevfire.com.br

CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS,
RCP E DEA
INTRODUÇÃO
Segundo as estatísticas, existe uma imensa probabilidade que cada um de nós venha a
presenciar uma situação de emergência e levando em consideração que a maioria delas
acontece longe dos hospitais, faz-se necessário o programa de treinamento em primeiros
socorros, RCP e DEA. A realidade médica atual nos mostra que a morte por trauma
(principalmente as provocada por acidentes de trabalho e de trânsito, quedas e agressões)
vem superando a morte por emergências cardiovasculares, portanto, será melhor saber
primeiros socorros e não necessitar do que precisar e não saber. O curso de Primeiros
Socorros, AED – Desfibrilador Externo Automático e RCP – Ressuscitação Cardiopulmonar
oferece aos alunos as técnicas mais atualizadas, repassando-as de forma simples
compreensível e acima de tudo muito eficiente.

OBJETIVO DO CURSO




Capacitar os participantes a prestar primeiros socorros com qualidade a uma vítima
durante uma emergência, enfatizando o que fazer enquanto aguarda ajuda
especializada;
Desenvolver as aptidões necessárias para um atendimento eficaz à vítima.

PÚBLICO ALVO






Profissionais ou estudantes da área da saúde, do resgate e da segurança do trabalho;
Socorristas;
Brigadistas de emergência;
Bombeiros profissionais civis;
Destinado a todos aqueles que querem e necessitam de conhecimentos técnicos para
atendimento de primeiros socorros em situações de emergência.

PRÉ-REQUISITO



Ser maior de 18 anos;
Estar em boas condições de saúde.

INSCRIÇÕES
Pré-matrícula:
O interessado (pessoa física) deve ligar em um dos nossos números e fazer sua prématrícula. Assim que a turma for preenchida com o número mínimo de 20 alunos ligaremos
para informar a data de início e convidar o aluno para formalizar sua matrícula. Em caso de
cursos in company para pessoa jurídica é só nos solicitar via e-mail uma proposta técnica que
responderemos o mais breve possível.

Matrícula:
Os pré-inscritos deverão apresentar-se para realização da inscrição e confirmação da
participação munidos dos seguintes documentos (cópia e original):
 RG;
 CPF;
 Comprovante de residência;
 2 fotos 3x4.
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CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS,
RCP E DEA
DURACÃO DO CURSO
O curso terá duração de 24 hora/aulas e será organizado em aulas teóricas e práticas.

PROGRAMAÇÃO DO CURSO
A informar assim que tivermos o número mínimo de 20 alunos matriculados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
RCP – RESSUSCITAÇÃO CÁRDIO PULMONAR:
 RCP – Ressuscitação cardiopulmonar: causas da parada cardíaca e prática;
 Insuflações: boca a boca, boca a estoma, boca a nariz, boca a máscara, boca a nariz e
boca; práticas;
 Obstrução de vias aéreas por engasgo: saber reconhecer e procedimentos;
 Sequência do Suporte Básico de Vida adulto: técnicas e procedimentos;
 Sequência de obstrução de vias aéreas adultos, conscientes e inconscientes: técnicas e
procedimentos;
 Emergências cardiovasculares: ataque Cardíaco, AVC; identificação e procedimentos;
 Suporte Básico de Vida crianças e bebês: noções teóricas e práticas;
PS – PRIMEIROS SOCORROS:
 O Sistema de Emergências Médicas – (SEM);
 Aspectos legais e éticos nos atendimentos de emergência;
 Protocolos para atendimento de emergências em empresas;
 Atendendo as emergências: intervenção de leigos, seqüestro emocional, avaliação do
cenário;
 Prevenção contra transmissão de doenças;
 Avaliação primária da vítima: vias aéreas, respiração, circulação; prática;
 Avaliação secundária: exame físico e histórico de saúde; prática;
 Estado de Choque;
 Hemorragia;
 Sangramentos;
 Ferimentos: tecidos moles, ferimentos abertos e fechados, objeto empalado,
amputação;
 Envenenamentos e intoxicações por substâncias exógenas: ingestão de veneno, drogas
e álcool, monóxido de carbono, dermatite por contato com plantas venenosas;
 Ferimentos em áreas específicas: crânio, olhos, dentes, nariz, coluna, tórax, abdome,
genitália;
 Queimaduras químicas, elétricas e térmicas;
 Problemas relacionados à temperatura ambiente: cãimbras, síncope pelo calor,
desidratação, intermação, hipotermia, congelamento;
 Ferimentos músculo esqueléticos: fraturas, luxações, entorses, distensões, cãimbras,
contusão;
 Emergências clínicas: parada cardiorrespiratória e respiratória, crises convulsivas,
asma, derrame cerebral, ataque cardíaco, hiperventilação, desmaio, emergências
diabéticas, hipertensivas e emergências obstétricas;
 Mordidas e picadas: animal, humana, cobra, insetos, aranha, escorpião, carrapato;
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DEA












Transporte e remoção de vítima; práticas;
Sugestões para organizar o estojo de primeiros socorros.
– DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO:
Estatísticas;
A corrente da sobrevivência cardíaca;
Anatomia do coração;
Fisiologia cardíaca;
Procedimentos emergenciais;
A operacionalização do AED;
Modelos de AED;
Controle Médico;
Controle das circunstâncias e situações especiais;
Como agir após o uso do AED;
Documentação, problemas e manutenção do AED.

INVESTIMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Sob consulta.

INCLUSO NO VALOR



Material didático;
Certificado e Cartão de Certificação.

DIFERENCIAL DO CURSO
 Instrutores credenciados pela ASHI- American Safety & Health Institute;
 Certificado com reconhecimento internacional válido por 2 anos endossado pela ASHIAmerican Safety & Health Institute;
 Manequins, DEA de treinamento, talas de imobilização, KED, Sked, colar cervical,
prancha rígida e outros materiais para realização das aulas práticas;
 Combinação de aulas teóricas e práticas para maximizar o aprendizado do curso.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 A PREV FIRE reserva-se o direito de alterar as datas, horários, locais ou mesmo
cancelar o curso se não alcançarmos o número mínimo de alunos necessário, neste caso,
todos os matriculados serão previamente avisados;
 Os alunos formados somente receberão os certificados e cartão de certificação
mediante pagamento de todo o valor do curso e após cinco dias úteis do término do curso.
Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas, através dos telefones e email:
Telefone: (093) 3063.6826
Telefone Celular: (093) 99101.6570
E-mail: gerdsonoliveira@prevfire.com.br / paula.santiago@prevfire.com.br /
atendimento@prevfire.com.br
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