
Por meio da prática em cenários de simulação, o suporte básico de vida tem por 
objetivo:
- Demonstrar e treinar habilidades do primeiro atendimento em situações de 
emergênciacardiovasculares em adultos, crianças e bebês.
- Ensina a realizar compressões torácicas de alta qualidade e acionar o serviço 
médico de emergência.
- Ensina a utilizar o desfibrilador externo automático e abordagem à via aérea 
obstruída por corpo estranho.

- Aspectos básicos da RCP em adultos, 
crianças e bebês;
- Compressões torácicas em adultos, 
crianças e bebês;
Via aérea e ventilações de resgate; 
- RCP com um socorrista em adultos, 
crianças e bebês;

O CURSO

ALGUMAS ESTAÇÕES

BLS

Ensinar a Salvar Vidas.
Essa é a nossa Missão.

- Ventilação de resgate com bolsa 
válvula máscara em adulto, crianças e 
bebês;
- Introdução e uso do DEA em adultos, 
crianças e bebês;
- Obstrução de vias aéreas em 
adultos, crianças e bebês, 
responsivos ou não.

SUPORTE 
BÁSICO DE VIDA 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Ensinando a Salvar Vidas



Curso essencialmente prático, onde os alunos assistem videoaulas (em português) 
sobre os diversos tópicos do curso e em seguida realizam o treinamento prático 
supervisionados por instrutores credenciados pela AHA, utilizando manequins 
avançados e todos os equipamentos usados na prática daquela habilidade. Segue 
rigidamente o programa e conteúdo definido pela AHA.

DINÂMICA DO CURSO

São duas as avaliações práticas: 
1 - Teste de habilidades de RCP e uso do DEA  com um socorrista em adultos 
e/ou crianças.
2 - Teste de habilidades de RCP com um e dois socorristas no lactente.
Teste teórico com questões de múltipla escolha 
(mínimo de 84% para aprovação).

PROVAS

Após concluídas as avaliações com sucesso, o aluno receberá:
- Cartão Oficial de Conclusão do Curso BLS, válido por dois anos.

CERTIFICAÇÕES

Profissionais de saúde de todos os níveis. Bombeiros, Policiais, Educadores Físicos, 
Estudantes de cursos da área da saúde.

PÚBLICO ALVO

Livro ou E-book oficial 
do curso em português.

MATERIAL DIDÁTICO

8 horas

CARGA HORÁRIA
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