Memória Descritiva
Curso: Formação de Formadores SBV-DAE para Professores “SBV/DAE - Escola INEM”
Fundamentação:
Os estudos científicos comprovam que a probabilidade de sobrevivência é tanto maior
quanto menor o tempo decorrido entre uma paragem cardiorrespiratória (PCR) provocada
por uma fibrilação ventricular e a consequente desfibrilhação.
A rápida desfibrilhação, enquanto objetivo, é difícil de atingir se efetuada apenas por
médicos, já que a PCR ocorre na maioria das vezes fora do hospital. Nesse sentido
recomenda-se que os “não médicos” sejam treinados e autorizados a utilizar
desfibrilhadores, na sequência do enquadramento proporcionado pela legislação existente.
Tendo em vista a massificação do ensino e treino das manobras de suporte básico de vida
com desfibrilhação automática externa, designadamente no âmbito da formação efetuada
nos estabelecimentos de ensino, justifica-se a criação deste produto pedagógico, de forma
a promover a formação dos professores com competências técnico/pedagógicas nesta área.
O número máximo de elementos a admitir à formação, bem como a relação
formador/formando, teve em conta a capacidade pedagógica prévia dos elementos que
integrarão estas ações.
Objetivos:
Gerais
Demonstrar competências como formador de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação
Automática Externa (SBV/DAE).
Específicos (Operacionais)
Demonstrar capacidade no ensino e treino das manobras de SBV/DAE
Tipo/Nível da Ação:
Nível V

Destinatários:
N.º Formandos/Ação
Mínimo:10
Máximo: 20
Grupo(s) Profissional(is)
Professores
Critérios de seleção
Ser Professor indicado pelo Ministério da Educação
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Realização Física:
Carga Horária
8 horas
Nº Dias
1 dia
Formadores:
Critérios de Seleção
Pertencer à bolsa de formadores do INEM
Número Formador/Coordenador
1 formador/5 formandos, no máximo, nas sessões práticas
Conteúdo Programático:
Temáticas/Nº Horas por temática
▪

ACD3 – 4 HORAS
15 Minutos: Apresentação e objetivos do curso

▪

45 Minutos: Algoritmo de SBV e demonstração

▪

90 Minutos: Sessão prática de SBV, PLS e DVA

▪

90 Minutos: Sessão prática de execução de tarefas
ACD4 – 4 HORAS

▪

45 Minutos: Algoritmo de SBV-DAE e demonstração

▪

60 Minutos: Sessão prática de SBV-DAE

▪

75 Minutos: Sessão prática de execução de tarefas

▪

45 Minutos: Workshop sobre avaliação prática

▪

15 Minutos: Avaliação e encerramento do curso

Metodologias:
Formação
Sessões Teóricas
Sessões Práticas
Avaliação
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.
Regime de Faltas:
Não são permitidas faltas
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Recursos Físicos e Pedagógicos:
Recursos Físicos:

Salas adequadas para formação teórica e prática.
Recursos Pedagógicos:

Meios audiovisuais de suporte, adequados à realização da ação;
Dossier pedagógico da ação;
Manequins de SBV adulto;
Desfibrilhadores automáticos externos;
Conjuntos de elétrodos;
Máscaras individuais de bolso com válvula unidirecional.
Documentação entregue:
Manual de SBV/DAE e respetivas orientações enviados aos formandos com pelo menos 5
dias de antecedência.
Validade da formação:
Para manter a valência ativa tem de cumprir os seguintes requisitos:
▪ Deve realizar, no mínimo 2 ações, de SBV-DAE por ano;
▪

Sempre que existam alterações das Guidelines Internacionais, tem de providenciar a sua
atualização, recorrendo à bibliografia do INEM.

Certificação:
Certificado de Formador “Projeto SBV/DAE Escola-INEM” emitido pelo Departamento de
Formação em Emergência Médica;
O formando que não obtenha aproveitamento, poderá solicitar uma declaração de
frequência do curso.
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