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SUPORTE BÁSICO DE VIDA E DAE

INFORMAÇÃO SOBRE O CURSO

DESTINATÁRIOS: DURAÇÃO
E RÁCIOS:

7 horas
1 formador, 1 DAE,

1 manequim
por cada

6 formandos

CERTIFICAÇÕES
E VALIDADES:

PREÇO:

€

A inscrição só é considerada
válida após pagamento 

Validade 5 anos

50 €
(isento de IVA)

Treinadores, 
Diretores, 

Secretariado, 
Encarregados 
de Educação, 

Árbitros, 
Dirigentes 

Desportivos.



// Certificado INEM

• Compreender a cadeia de sobrevivência
• Executar o algoritmo de suporte básico de vida
• Aplicar adequadamente a reanimação cardiorrespiratória no adulto
• Executar a posição lateral de segurança
• Reconhecer os sinais de obstrução da via aérea
• Auxiliar uma vítima de obstrução de via aérea
• Executar o telefonema para o serviço de atendimento de emergência (112)
  com resposta às perguntas feitas pelo médico regulador
• Compreender a aplicabilidade e utilizar adequadamente um DAE.

COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS

// Certificado INEM

O curso de SBV-DAE centra-se nas competências técnicas que qualquer cidadão deve ter 
para realizar manobras de reanimação cardiorrespiratória de alta qualidade. É considerado 
um curso inovador que foca a importância do suporte básico de vida e a utilização assim 
que possível de um desfibrilhador automático externo.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

• Cadeia de sobrevivência
• Algoritmo de SBV no adulto
• Posição lateral de segurança
• Desobstrução de via aérea no adulto
• Desfibrilhação automática externa

É uma plataforma dirigida ao público em geral que disponibiliza em 
todo o território continental e ilhas formação certificada em Suporte 
Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (SBV-DAE). 
Pretende-se com esta iniciativa democratizar o acesso à formação em 
SBV-DAE, tornando-a mais fácil de frequentar e a preços mais reduzidos.
Todo este projeto está assente numa moderna base tecnológica, que 
facilita e acelera todo o processo formativo.

* O nome Renata tem origem no latim, renatus, que significa nascida pela 
segunda vez, renascida, ressuscitada

SOBRE A RENATA
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Apresentação, objetivos e contextualização do curso 15 min.

Total: 7 horas

Sessão prática III: Casos clínicos de SBV-DAE (choque não recomendado) 45 min.

Demonstração do algoritmo de SBV-DAE 15 min.

Sessão prática II: Casos clínicos de SBV-DAE (sucesso imediato) 45 min.

Workshop: Comandos do DAE e colocação de elétrodos 30 min.

Sessão prática V: Casos clínicos de SBV-DAE (sucesso tardio) 60 min.

Demonstração do algoritmo de SBV (4 passos) 15 min.

60 min.
30 min.

5 min.
10 min.
5 min.

10 min.

Sessão prática I:
 Suporte básico de vida
 Demonstração de posição lateral de segurança
 Posição lateral de segurança
 Demonstração do algoritmo de desobstrução da via aérea
 Desobstrução da via aérea

30 min.Sessão teórica I: Suporte básico de vida no adulto

60 min.Sessão prática IV: Casos clínicos de SBV-DAE (insucesso)

15 min.Avaliação e encerramento do curso

Sessão teórica II: Desfibrilhação automática externa
                             e situações especiais com o DAE

30 min.

Consulte os termos e condições em www.renata.pt

ESTRUTURA CURRICULAR


