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Descrição 
 

Os procedimentos específicos definidos nas recomendações sobre reanimação, quando devidamente 

aplicados, aumentam de forma significativa a probabilidade de sobrevivência em caso de paragem 

cárdio-respiratória (PCR), pelo que a pronta e a correta execução de SBV e DAE são essenciais para 

reduzir a mortalidade e morbilidade (sequelas) associadas à PCR (INEM, 2012).  

 

Justificação 
 

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 

fibrilhação ventricular é o mecanismo mais frequente da paragem cardio-respiratória (PCR) de origem 

cardíaca e o seu único tratamento eficaz é a desfibrilhação eléctrica. A probabilidade de sobrevivência 

é tanto maior quanto menor o tempo decorrido entre a fibrilhação e a desfibrilhação. Sendo que a rápida 

desfibrilhação enquanto objetivo é difícil de atingir se efetuada apenas por médicos, já que a PCR ocorre 

na maioria das vezes em ambiente pré-hospitalar, recomenda-se que profissionais não médicos sejam 

treinados e autorizados a utilizar desfibrilhadores desde que a sua atuação seja enquadrada em Programas 

de DAE com controlo e auditoria médica qualificada. Só assim se conseguirá a conjugação de esforços 

que tornam a desfibrilhação um meio para atingir um objetivo último de melhoria da sobrevida após 

PCR de origem cardíaca. Nesse sentido, e com intenção de promover a utilização de Desfibrilhadores 

Automáticos Externos (DAE) em locais públicos ou em veículos de emergência, organizou-se esta ação 

que visa formar operacionais de Desfibrilhação Automática Externa.  

Objetivos Gerais 
Adquirir competências que lhe permitam realizar corretamente manobras de SBV com utilização de um 

Desfibrilhador Automático Externo (DAE), numa vítima em paragem cardiorrespiratória. 

Objetivos Específicos 
• Compreender o conceito de cadeia de sobrevivência;  

• Identificar os potenciais riscos para o reanimador;  

• Executar corretamente as manobras de SBV, de acordo com as guidelines em vigor;  

• Conhecer o conceito de DAE;  

• Identificar as regras de segurança inerentes à utilização de DAE;  

• Descrever os passos e a sequência de intervenções na DAE;  

• Executar corretamente as manobras de SBV com apoio de DAE, de acordo com as guidelines 

em vigor. 
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Destinatários: 
Este curso é destinado a todos os profissionais de saúde e outros que queiram ou necessitem de operar 

com um DAE em conformidade com a legislação vigente. 

Carga Horária: 7 horas  
 
Vagas: 6 vagas 
 

Preço: 89 €  
 

Inscrição inclui: 
 

• 7 horas de formação 

• Certificado INEM em SBV com DAE com registo no INEM 

• Acreditação de 1 crédito de desenvolvimento profissional (apenas enfermeiros) pela 

Ordem dos Enfermeiros  

• Certificado de Formação Profissional (DGERT) com registo no SIGO 

• Material de apoio ao Curso 
 

Coord. Geral do Projeto (junto com resp. 
médico e resp. pedagógica): 
 

Enfª Isabel Miranda 
Especialidade em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Detentora de 17 anos de experiência com doentes 
críticos em vários contextos, nomeadamente em Bloco Operatório, Emergência pré-hospitalar e 
Urgência. Formadora de SBV certificada pelo INEM, desde Maio de 2014. Formadora de Suporte Básico 

de Vida/Desfibrilhação Automática Externa acreditada pelo INEM. Assistente convidada e docente 
orientadora na Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis. 

Atualmente é Enfermeira Graduada no Bloco Operatório Central do CHVNG/E, EPE, assim como na 
VMER do Mesmo Centro Hospitalar. Instrutora dos cursos de SBV, ACLS certificados pela 
AMERICAN HEART. Instrutora dos cursos de PHTLS e do curso TCCC certificados  pela NAEM. É 

formadora na Foramplus, sendo uma das responsáveis pelo curso de Trauma.  
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Metodologia de Formação e Avaliação 
Sessões teóricas e Sessões práticas, o rácio formador-formando é de 1/6 no máximo. 

Avaliação Prática Continua. Para ficar aprovado terá o formando que obter classificação igual ou 
superior a 10 valores. 

 

Programa 
• Apresentação e Objetivos do Curso 

• Suporte Básico de Vida 
• Banca Prática I: SBV (1 reanimador) + PLS + OVA 

• Workshop: Comandos do DAE e Colocação de Elétrodos 
• Desfibrilhação Automática Externa 
• Demonstração do Algoritmo de SBV-DAE 

• Banca Prática II: SBV-DAE – Sucesso Imediato 
• Banca Prática III: SBV-DAE – Choque não Recomendado 

• Banca Prática IV: SBV-DAE – Insucesso 
• Banca Prática V: SBV-DAE – Sucesso Tardio 
• Situações Especiais com o DAE 

• Avaliação e Encerramento do Curso 

    

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

NOTA: Devido ao carácter fortemente prático deste curso, os formandos terão oportunidade 

de contactar e manusear diverso material relacionado com a via aérea, bem como executar 

diversas técnicas relacionadas com os mesmos em ambiente simulado   
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