1 - CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (PROFESSORES)
Objetivo geral da ação: Adquirir competências que lhe permitam realizar corretamente manobras de
Suporte Básico de Vida (SBV) com utilização de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), numa
vítima em paragem cardiorrespiratória.
Destinatários da ação: Professores indicados pelo Ministério da Educação
Número de formandos mínimo: 5
Número de formandos máximo: 20
Carga horária: Total de 7 horas (para os Professores confere uma Ação de Curta Duração de 4 horas e
uma de 3 horas). Horário das 9:00h às 17:30h (ver cronograma em anexo).
Metodologias a aplicar: Sessões teóricas, demonstrações práticas, workshop, sessões práticas.
Avaliação e Faltas: Avaliação Prática Contínua (com todos os formandos em sala), sendo aprovados com
classificação igual ou superior a 10 valores. Não são permitidas faltas.
Recursos Físicos:
• Salas adequadas para formação teórica e prática:
o 1 auditório/sala adequada à apresentação de sessões teóricas (com cadeiras de palmatória ou
mesas e cadeiras para os formandos). Esta sala poderá ser cumulativamente utilizada como sala
de sessão prática.
o 4 salas práticas com o mínimo de 6 cadeiras (para grupos de 5 formandos e 1 formador, no
máximo, por sala).
▪ Se a sala de sessões teóricas for utilizada também como sala prática apenas serão
necessárias 3 salas;
▪

•

Estas salas podem ser mais pequenas desde que permitam o cumprimento das regras
sanitárias em vigor.
Meios audiovisuais de suporte, adequados à realização da ação:
o Tela, projetor, computador (se necessário estes equipamentos poderão ser disponibilizados
pelo centro de formação da DRN).

Certificação: No final do curso será emitido e enviado individualmente o certificado comprovativo de
que o/a formando/a completou o curso com aproveitamento, mencionando a nota final obtida.
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2 – CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES SBV-DAE PARA PROFESSORES “SBV/DAE - ESCOLA INEM”
Objetivo geral da ação: Demonstrar competências como formador de Suporte Básico de Vida e
Desfibrilhação Automática Externa (SBV/DAE).
Destinatários da ação: Professores indicados pelo Ministério da Educação
Número de formandos/as mínimo: 10
Número de formandos/as máximo: 20
Critérios de Seleção: Ser Professor indicado pelo Ministério da Educação e possuir Curso de SBV-DAE
válido realizado pelo INEM.
Carga horária:
Total de 8 horas (para os Professores confere duas Ações de Curta Duração de 4 horas cada).
Horário das 9:00h às 18:00h (ver cronograma em anexo).
Metodologias a aplicar: Sessões teóricas e práticas.
Avaliação, Tirocínios e Faltas:
Avaliação Prática Contínua, realizada durante a execução das tarefas atribuídas, nas quais o formando
terá de ter nota igual ou superior a 15 valores (75%), para ficar aprovado.
Não são permitidas faltas.
Recursos Físicos:
• Salas adequadas para formação teórica e prática (idênticas ao Cursos SBVDAE).
• Meios audiovisuais de suporte, adequados à realização da ação:
o Tela, projetor, computador (se necessário estes equipamentos poderão ser disponibilizados
pelo centro de formação da DRN).

Certificação:
Certificado de Formador “Projeto SBV/DAE Escola-INEM” emitido pelo Departamento de Formação em
Emergência Médica.

Mod. INEM 052/3

2/2

