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  •  inclui
• e-Learning

 
•

•

  • Destinatários em geral 150€ + 1,80€ Seguro [obrigatório]

  • Estudantes, Docentes, Não Docentes, Antigos Alunos

     100€ + 1,80€ Seguro [obrigatório]

A inscrição validada,
Chave de acesso à formação em
durante o período de duração do curso;
Manual técnico em suporte informático e em papel
Formação teórica não presencial
com acompanhamento tutorial
Formação prática;

08 abril 2015 – 26 maio 2015
em www.ipleiria.pt ou www.esslei.ipleiria.pt

preços

INSCRIÇÕES ONLINE

www.ipleiria.pt | www.esslei.ipleiria.pt



  

   

• Duração: 20 horas [12 horas teóricas e 8 horas práticas]

  • Formação teórica não presencial [e-Learning,
via plataforma Moodle], com acompanhamento
tutorial permanente [on-line] e discussão 
em grupo [fóruns,  chats, outros];

  • Formação prática presencial com execução de
várias técnicas de intervenção em contextos
de simulação;

  • Avaliação individual da formação teórica
na plataforma Moodle;

  • Avaliação da componente prática nas 
vertentes individual e de grupo.

O Instituto Politécnico de Leiria (IPL) através da 

Escola Superior de Saúde e em parceria com o 

Grupo de Trauma e Emergência [GTE] lecciona 

um conjunto de cursos na área das emergências, 

catástrofes e apoio humanitário.

O Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação 

Automática Externa é uma destas formações 

a funcionar em regime de b-Learning [aulas 

teóricas em regime de e-Learning e aulas práticas 

em regime presencial] para se tornar acessível 

académicos dos formandos.

e promove, de um modo geral, a cidadania das 

pessoas, além de fornecer competências técni - 

cas de intervenção em situações de emer gência, 

 

cação, Saúde, da Assistência Social, no aten-

dimento ao público ou em empresas nas mais 

diversas funções.

Com esta iniciativa de formação a distância, o 

Instituto Politécnico de Leiria, através do recurso 

às novas tecnologias, visa contribuir para uma 

sociedade mais informada, solidária e cooperante 

nos momentos em que é necessário efectuar a 

detecção precoce da vítima e accionar os proce-

dimentos da cadeia de sobrevivência.

 • conhecer  a cadeia  de sobrevivência;

 • saber  actuar  em  conformidade  com  

  as  precauções  universais  de protecção;

 • diagnosticar  paragem  respiratória 

  e cardiorespiratória;

 • aplicar correctamente  o suporte  básico
  de vida e desfibrilhação  automática  externa;

 • adquirir treino na abordagem  da via aérea;

 • adquirir treino na execução  

  das  compressões  torácicas;

 • adquirir treino na ventilação
  boca-a-boca;

 • adquirir treino na ventilação
  máscara  - insuflador  manual.


