Programa do Curso

ACLS - Advanced Cardiovascular Life Support
SAVC - Suporte Avançado de Vida Cardiovascular
Ficha Técnica
Nome do Curso: ACLS - Advanced Cardiovascular
Life Support

Carga Horária: 16 horas / aula - 02 dias

Modalidade: Presencial

Certificação: American Hearth Association - válido
por 02 anos

Material Didático: Incluso (Manual Profissional de ACLS no formato e-Book e conjunto de cartões de consulta
de Bolso)

Público Alvo Primário:
O curso é destinado a profissionais de saúde que coordenam ou participam do tratamento de PCR e
outras emergências cardiovasculares. É direcionado prioritariamente para médicos, enfermeiros,
paramédicos e outras categorias profissionais que precisam de um cartão de conclusão do curso
ACLS para trabalho ou outros requisitos.

Informações do Curso:
O curso de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular prepara os profissionais da área médica para
lidar com os problemas do coração mais comumente enfrentados em uma situação de emergência.
Com base nas mais avançadas normas, processos e procedimentos da American Heart Association,
ele tem ênfase na importância de se realizar o CPR com qualidade.
Com a realização do curso, o profissional se habilita a superar situações de PCR, pós-PCR, arritmia
aguda, AVC e síndromes coronárias agudas.
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Ao final do curso o profissional realizará um teste teórico e um teste prático sobre o conhecimento
adquirido e sobre a aplicação prática dos mesmos, para validar o cumprimento dos objetivos do
curso. Uma vez aprovado, recebe o certificado da American Hearth Association e da Ecco Salva Emergências Médicas, e poderá optar pelo estágio supervisionado na área médica da Ecco Salva
para ganho de horas e vivência (aplicação prática do aprendizado).

Conteúdo Aplicado
✓ Introdução
✓ Atualização científica das Diretrizes da AHA para RCP e ACE
✓ Aplicar a sequência de SBV e avaliações primárias e secundárias para uma avaliação
sistemática de pacientes adultos
✓ Realizar a SBV imediata e de alta qualidade, priorizando as compressões torácicas
precoces e integrando o uso precoce do desfibrilador automático externo (DEA/DAE)
✓ Reconhecer e controlar precocemente uma parada respiratória
✓ Discutir o reconhecimento precoce e o tratamento de SCA e do AVC, inclusive o
encaminhamento adequado
✓ Reconhecer e controlar precocemente bradiarritmias e taquiarritmias que podem resultar
em PCR ou complicar o resultado da ressuscitação
✓ Reconhecer e controlar precocemente a PCR até o término da ressuscitação ou
transferência do atendimento, inclusive cuidados imediatos pós-PCR
✓ Representar uma comunicação eficaz como membro ou líder de um time de alto
desempenho
✓ Avaliar os esforços de ressuscitação durante uma PCR com base na avaliação contínua
da qualidade da RCP, monitorando a resposta fisiológica do paciente e fornecendo para o
time um feedback em tempo real
✓ Reconhecer o impacto da dinâmica de equipe sobre o desempenho geral do time
✓ Discutir de que maneira o uso de um time de resposta rápida ou equipe de emergência
médica pode melhorar os resultados dos pacientes
✓ Definir os sistemas de tratamento

Funcionamento
Como se preparar para o curso:
‣ Ao confirmar sua inscrição, retire o material didático no local indicado na inscrição. Você
deverá ter acesso a este conteúdo com pelo menos 30 dias antes da execução das
atividades práticas;
‣ Estude antecipadamente as informações contidas no material didático entregue;
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No dia do curso:
‣ Programe-se para chegar na hora, pois é difícil para os alunos que chegam atrasados
conseguirem acompanhar as atividades após seu início.
‣ Traga seu livro de atendimento para consultá-lo como guia de referência durante algumas
das estações de habilidade.
‣ Use roupas confortáveis e não apertadas. Você praticará habilidades que exigem que
trabalhe com as mãos e ajoelhado e o curso requer que os alunos se curvem, fiquem de
pé e levantem objetos. Caso você tenha qualquer condição física que o impeça de realizar
essas atividades, por favor, informe a um dos instrutores.
‣ Esperamos que os alunos participem ativamente de todo o treinamento.
‣ Ao final do curso o aluno será avaliado através de uma prova teórica. Caso o aluno
obtenha 84% de acertos na prova teórica e seja aprovado na prova prática, recebe o
certificado no formato de cartão de provedor do Suporte Avançado de Vida Cardiovascular
da American Heart Association, e se habilita para - caso seja do interesse do aluno realizar o estágio supervisionado (caso oferecido na unidade onde realizou o curso).

Objetivo e Qualificação
O curso e sua metodologia tem o objetivo de tornar o profissional apto a:
‣ Ser capacitados no suporte avançado de vida em cardiologia, reconhecendo as diferentes
situações de emergência que antecedem uma PCR;
‣ Oferecer tratamento precoce e adequado a cada uma destas situações, proporcionando
ao paciente a melhor chance possível de sobrevida, com adequado status
‣ neurológico em longo prazo;
‣ Demonstrar a dinâmica de trabalho em equipe durante a ressuscitação;
‣ Realizar avaliação primária do Suporte Básico de Vida (SBV) e secundária do SAVC;
‣ Praticar e atuar seguindo os algoritmos do SAVC.
Ao final do curso, caso aprovado nas avaliações teóricas e práticas, o aluno receberá o Certificado
Internacional da American Heart Association e da Ecco Salva, com validade de 02 anos;
Diferenciais
‣ Equipe de instrutores com qualificação internacional e experiência prática nas operações
de Urgência e Emergência da Ecco Salva;
‣ Estágio na área médica da Ecco Salva para aplicação dos conhecimentos em vivências
práticas;
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