
 
 

 

  
 

FORMAÇÃO EM TRAUMA, EMERGÊNCIA, CATÁSTROFE E APOIO HUMANITÁRIO 

Curso/Edição 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA E DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA 

Coordenação 
ESSLEI                                                                                      

Descrição 
 

É ministrado a profissionais de saúde, elementos do serviço de urgência e cidadão comum, 
permitindo ao formando reconhecer uma situação de paragem cardiorrespiratória, atuando em 
conformidade com as mais recentes recomendações internacionais da reanimação 
cardiorrespatória (Guidelines de novembro de 2005 do Conselho Europeu de Reanimação). 

Objetivos 

1) Conhecer a cadeia de sobrevivência; 
2) Atuar em conformidade com as precauções universais de proteção;  
3) Diagnosticar paragem respiratória e cardiorespiratória; 
4) Aplicar corretamente o suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa;  
5) Adquirir treino na abordagem da via aérea;  
6) Adquirir treino na execução das compressões torácicas; 
7) Adquirir treino na ventilação boca - boca;  
8) Adquirir treino na ventilação máscara - insuflador manual. 

Destinatários Todas a pessoas com idade ≥ a 15 anos com acesso e conhecimento de navegação na internet.  

Duração 20 Horas (12 horas teóricas e 8 práticas) 

ECTS Não se aplica 

Metodologia e  
Avaliação 

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

 Avaliação individual da formação teórica na plataforma Moodle; 
 Formação prática, presencial, com a execução de várias técnicas de intervenção no 

SBV&DAE; 
 Avaliação da componente prática nas vertentes individual e do curso.  

Tutores e Monitores A informar oportunamente 

Programa A disponibilizar aos formandos 

Calendarização 

•    De 29-05-2015 a 30-06-2015 
•    Apresentação na ESSLei no dia 29 de maio de 2015 às 17:00h, Sala G.0.03 
•    Avaliação na ESSLei no dia 30 de junho de 2015 às 09:00h 
 

Inscrição  
 

 Para destinatários em geral: 150,00€ (Cento e Cinquenta Euros) 
 Para estudantes, antigos estudantes, docentes e não docentes do Instituto Politécnico de 

Leiria: 100,00€ (Cem Euros). 
 O custo da inscrição inclui: chave de acesso à formação em e-Learning, durante o período da  

formação; manual técnico em suporte de papel; acompanhamento tutorial; formação prática e 
certificado de conclusão do curso. 

  1,80 € Seguro (obrigatório). 

Pagamento 
O pagamento deverá ser realizado via Multibanco (SIBS/ATM). Para o efeito no ato da 
inscrição on-line será fornecida uma referência para esse pagamento, o qual converte a 
inscrição em definitiva. 

Informações  

 Escola Superior de Saúde de Leiria 
  Tel: 244 – 845 300 | e-mail: esslei@ipleiria.pt 

   Serviços Académicos 
  Campus 2 (IPL)  
  Ed. B - R/C  | Morro do Lena | Alto do Vieiro | Ap.4163 - 2411-901 Leiria 
  Tel: 244 820 312 | Fax 244 820 310 |sa.campus2@ipleiria.pt  

   www.esslei.ipleiria.pt e www.ipleiria.pt 

Código: SBV-007 

É um curso desenvolvido pela AAOS – American 
Academy of Orthopaedic Surgeons/ECSI – 
Emergency Care and Safety Institute,  em parceria 
com a ACEP-American College of Emergency 
Physicians. 
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