Diretrizes de 2020 dos Cursos de Aprendizado
combinado do Salva-Corações — Perguntas frequentes

A partir de 26 de outubro de 2021, Versão internacional
Perguntas do Curso de Aprendizado combinado de Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações
P:
R:

O que são os Cursos de Aprendizado combinado de Primeiros Socorros e RCP com DEA do SalvaCorações da AHA?
Refletindo a ciência e a educação mais recentes das Diretrizes da AHA de 2020 para RCP e
Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), os Cursos de Aprendizado combinado de
Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações da AHA oferecem aos alunos o treinamento da
mais alta qualidade nas habilidades de salvamento de primeiros socorros e/ou RCP e uso de um
DEA. Esses cursos capacitam os alunos para agir com confiança em caso de emergência no trabalho,
em casa ou na comunidade.
Com treinamento on-line, no local e em sala de aula*, esses cursos oferecem a flexibilidade
para os centros de treinamento, instrutores e alunos selecionarem a solução de treinamento
adequada para atender às suas necessidades.
*As opções de treinamento podem variar de acordo com o centro de treinamento.
Os cursos incluem: Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações on-line, RCP com DEA
do Salva-Corações on-line e Primeiros Socorros do Salva-Corações on-line
Nesses cursos, as combinações a seguir podem ser ensinadas:
• Primeiros socorros
• Primeiros socorros e RCP com DEA em adultos
• Primeiros socorros, RCP com DEA em adultos e RCP com DEA em crianças
• Primeiros socorros, RCP com DEA em adultos e RCP em bebês
• Primeiros socorros, RCP com DEA em adultos, RCP com DEA em crianças e RCP em bebês
• RCP com DEA em adultos
• RCP com DEA em adultos e RCP com DEA em crianças
• RCP com DEA em adultos e RCP em bebês
• RCP com DEA em adultos, RCP com DEA em crianças e RCP em bebês

P:
R:

O que os alunos vão aprender neste curso?
Depois de concluir com sucesso um Curso de Aprendizado combinado de Primeiros Socorros e
RCP com DEA do Salva-Corações, os alunos serão capazes de
RCP com DEA
• Descrever como uma RCP de alta qualidade pode melhorar a sobrevivência
• Explicar o conceito da cadeia de sobrevivência
• Reconhecer quando alguém precisa de RCP
• Descrever como realizar a RCP com a ajuda de outros
• Administrar ventilações eficazes usando boca a boca ou uma máscara para todas as faixas etárias
• Demonstrar a realização de RCP de alta qualidade em adultos, crianças e bebês
• Demonstrar a utilização de um DEA em adultos e em crianças
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•
•

Descrever quando e como ajudar um adulto ou criança em asfixia
Demonstrar como ajudar um bebê em asfixia

Primeiros socorros
• Listar as prioridades, funções e responsabilidades dos prestadores de primeiros socorros
• Descrever as etapas fundamentais dos primeiros socorros
• Remover as luvas de proteção (uma habilidade que você demonstrará)
• Identificar o problema (uma habilidade que você demonstrará)
• Descrever as ações de avaliação e de primeiros socorros para as seguintes situações potencialmente
fatais: ataque cardíaco, dificuldade respiratória, asfixia, hemorragia intensa, choque e AVC
• Descrever quando e como ajudar um adulto, criança ou bebê em asfixia
• Demonstrar como ajudar um bebê em asfixia
• Usar uma caneta injetora de epinefrina (uma habilidade que você demonstrará)
• Controlar hemorragias e colocar ataduras (habilidades que você demonstrará)
• Reconhecer elementos de lesões comuns
• Reconhecer elementos de doenças comuns
• Descrever os riscos de fumar cigarros comuns e cigarros eletrônicos e os benefícios de um estilo de
vida saudável
• Descrever como encontrar informações sobre prevenção de doenças e lesões
• Reconhecer as questões legais que se aplicam a prestadores de primeiros socorros
NOTA: os objetivos do curso variam de acordo com os tópicos do curso ensinados.

P:
R:

Quais são as principais diferenças entre as versões das Diretrizes de 2015 e de 2020 dos Cursos de
Aprendizado combinado de Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações?
O novo curso inclui as alterações a seguir:
Estrutura do curso:
Os Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações agora oferece a flexibilidade de cursos
opcionais, o que permite que instrutores e alunos personalizem o conteúdo para atender às
necessidades dos alunos, garantindo a consistência entre todos os cursos do Salva-Corações. Para
alunos que devem fazer o curso de RCP com DEA e de primeiros socorros, a AHA criou opções de cursos
para abordar suas necessidades específicas. Os alunos devem confirmar com suas respectivas
agências para garantir que essas opções de cursos cumpram suas exigências. Veja a lista completa de
tópicos do curso em CPR.Heart.org e na AHA Instructor Network.
•

•

O Salva-Corações – Esta versão reduzida e direcionada do curso se concentra no currículo e nas
habilidades principais para que os alunos relembrem suas habilidades rapidamente. Ele foi
concebido para ser flexível para os alunos que precisam revisar apenas tópicos específicos para
cumprir os requisitos do curso de modo a obter um certificado de conclusão do curso. Porém, ele
pode não estar em conformidade com as regulamentações.
Salva-Corações completo – Este currículo mais abrangente, foi criado para cumprir as
exigências de licenciamento das agências regulatórias.
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Nota: o Manual do instrutor dos Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações descreve dois
cursos adicionais com foco no público (Profissional de escritório, Educador). Esses cursos não são
oferecidos como opcionais no curso de Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações on-line.
No entanto, os alunos podem personalizar a experiência do curso selecionando tópicos opcionais do
Salva-Corações.
É importante que os alunos estejam familiarizados com suas necessidades de treinamento. Se os
alunos não estiverem familiarizados com as necessidades de sua organização, eles devem selecionar
o curso Salva-Corações completo.
Depois que o curso for iniciado e a trajetória do curso selecionada, os alunos não podem mais
alterná-lo.
Conteúdo novo/atualizado do curso:
Forma incluídos ou revisados vários tópicos adicionais para ensinar aos alunos sobre alguns dos
principais problemas de saúde nas comunidades. Entre eles estão:
•
•
•

Fumar cigarros comuns e eletrônicos
Overdose de opioides
Benefícios de um estilo de vida saudável

Para a conveniência dos alunos, cada programa do Salva-Corações on-line contém um eBook do
aluno Salva-Corações disponível para referência na seção Recursos na página inicial do curso.
P:
R:

O que é o formato de aprendizado combinado desses cursos?
O aprendizado combinado oferece a conveniência do aprendizado digital. Os alunos têm a
flexibilidade de fazer a parte cognitiva do curso em seu próprio ritmo, local e horário.
Os cursos de eLearning de Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações usam uma variedade de
recursos de eLearning, como encenações, animações, aprendizado autodirigido e atividades interativas
para ensinar aos alunos conhecimentos sobre primeiros socorros e/ou RCP com DEA. A parte on-line dos
cursos de aprendizado combinado do Salva-Corações contém exercícios obrigatórios que devem ser
concluídos antes que o aluno possa receber um certificado de conclusão.
Além disso, para conveniência dos alunos, cada curso contém um eBook do aluno Salva-Corações
disponível para referência na seção Recursos na página inicial do curso.
Depois de concluir a parte on-line, os alunos participam de uma sessão prática ministrada por
instrutor que se concentra em orientações importantes, prática de habilidades e avaliação de
habilidades.

P:
R:

É obrigatória uma sessão/teste de habilidades?
É necessária uma sessão prática de habilidades para primeiros socorros, RCP e DEA e uma avaliação
de habilidades para RCP e DEA. Durante a sessão prática de habilidades, os alunos têm a oportunidade
de conversar individualmente com um instrutor da AHA para fazer perguntas, receber feedback e
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ganhar confiança nas habilidades de execução.
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Parte on-line:
P:
R:

Quais são alguns dos recursos exclusivos dos programas de Primeiros Socorros e RCP com DEA
do Salva-Corações on-line?
A seguir são listados os recursos de Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações on-line:
• Os alunos têm a conveniência de concluir o curso em seu próprio ritmo no trabalho, em casa ou
onde quer que haja disponibilidade de acesso à Internet
• Pode ser usado para treinamento inicial ou de renovação
• Inclui exercícios interativos e vídeos para envolver os alunos e fornecer pontos periódicos de
transferência de conhecimento
• Certificado de conclusão disponível para impressão quando a parte on-line for concluída
com êxito
• Os alunos têm acesso a todas as informações na parte on-line por 24 meses após a ativação de
sua chave para ajudar a reforçar o que aprenderam
• Inclui áudio e transcrição para alunos com possível deficiência auditiva ou visual
• Opções de tamanho de tela e texto ajudam a atender a diversas necessidades de aprendizado
• Para conveniência dos alunos, a seção Recursos na página inicial do curso inclui um eBook do
Manual do aluno do Salva-Corações

P:
R:

O aluno pode entrar e sair do curso?
Sim. Os alunos podem entrar e sair de um curso com a frequência necessária. Se eles ficarem
inativos no curso por 30 minutos, sua sessão de usuário expirará. Quando isso acontecer, uma
mensagem notificará os alunos que a sessão expirou. Eles simplesmente entrarão novamente e
retornarão ao curso, onde verão que todos os exercícios concluídos foram salvos.

P:
R:

O material do curso pode ser acessado após a conclusão da parte on-line?
Sim, os alunos podem acessar todo o material incluído nos programas on-line do Salva-Corações
por 24 meses (dois anos) após a ativação inicial do curso.

P:

Os alunos precisam comprar um eBook do Salva-Corações ou um Manual do aluno impresso junto
com a parte on-line do curso para atender aos requisitos descritos no Manual Administrativo do
Programa?
Não, para conveniência dos alunos, cada curso contém um eBook do aluno Salva-Corações
disponível para referência na seção Recursos na página inicial do curso.

R:

P:
R:

Quais são os requisitos de conclusão dos cursos de Primeiros Socorros e RCP com DEA do
Salva-Corações?
Para concluir com sucesso um curso do Salva-Corações e obter um certificado de conclusão do
curso do Salva-Corações, os alunos devem concluir com êxito o curso on-line e, em seguida,
passar nos seguintes testes de habilidades durante a sessão de habilidades práticas do curso ou
trajetória do Salva-Corações que estão fazendo:
Curso de Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações
Trajetória do curso do Salva-Corações
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•

Avaliação de habilidades de RCP e DEA em adultos

•
•
•

Avaliação de habilidades de RCP em crianças (se ministrar RCP em crianças)
Avaliação de habilidades de RCP em bebês (se ministrar RCP em bebês)
Avaliação de habilidades de primeiros socorros

Trajetória do curso do Salva-Corações completo
• Avaliação de habilidades de RCP e DEA em adultos
• Avaliação de habilidades de RCP em crianças (se ministrar RCP em crianças)
• Avaliação de habilidades de RCP em bebês (se ministrar RCP em bebês)
• Avaliação de habilidades de primeiros socorros
Curso de RCP com DEA do Salva-Corações
• Avaliação de habilidades de RCP e DEA em adultos
• Avaliação de habilidades de RCP em crianças (se ministrar RCP em crianças)
• Avaliação de habilidades de RCP em bebês (se ministrar RCP em bebês)
Curso de primeiros socorros do Salva-Corações
• Avaliação de habilidades de primeiros socorros
P:
R:

Existe uma versão de renovação desse curso?
Não.

Público-alvo do Salva-Corações
P:
R:

Quem é o público-alvo dos cursos do Salva-Corações?
Os cursos on-line do Salva-Corações da AHA são ideais para quem deseja a conveniência do
aprendizado digital. Esses cursos são projetados para qualquer pessoa com pouco ou nenhum
treinamento médico que precise de um treinamento em primeiros socorros e/ou em RCP e um
certificado de conclusão do curso como requisitos de trabalho, regulatórios ou de licenciamento. Os
cursos do Salva-Corações também podem ser feitos por qualquer pessoa que queira estar
preparada para agir em caso de emergência.

Materiais do curso
P:
R:

Quais são os materiais disponíveis para os Cursos de Aprendizado combinado de Primeiros Socorros
e RCP com DEA do Salva-Corações?
Os materiais para esses cursos estão atualmente disponíveis através do ShopCPR ou do seu
distribuidor

Duração do curso
P:
R:

Qual a duração dos Cursos de Aprendizado combinado de Primeiros Socorros e RCP com DEA do
Salva-Corações?
Os tempos aproximados para cada versão dos Cursos do Salva-Corações estão listados abaixo
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Parte on-line (dependendo da experiência do aluno):
• Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações on-line (curso Salva-Corações):
1 hora e meia
• Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações on-line (curso Salva-Corações completo):
2 horas e 45 minutos
• Primeiros Socorros do Salva-Corações on-line: de 1 a 2 horas
• RCP com DEA do Salva-Corações on-line: de 1 a 2 horas
Sessão de habilidades práticas:
• Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações: Trajetória do curso do Salva-Corações: 2
horas e quinze minutos
• Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações: Trajetória do curso do Salva-Corações
completo 2 horas e quinze minutos
• RCP com DEA do Salva-Corações: 1 horas e 45 minutos
• Primeiros Socorros do Salva-Corações: 30 minutos
Certificado de conclusão das partes on-line de Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações
P:
R:

P:
R:

O que é necessário para a entrada do aluno em uma sessão de habilidades práticas de Primeiros
Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações?
Após a conclusão com êxito da parte on-line, os alunos recebem um certificado de conclusão,
que devem apresentar para o instrutor para entrar em uma sessão de habilidades práticas.
Como os instrutores de SBV e do Salva-Corações podem verificar a autenticidade dos certificados
de conclusão da parte on-line do Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações?
Os instrutores podem verificar os certificados em https://elearning.heart.org/verify_certificate .

Ensinos dos Cursos de Aprendizado combinado de Primeiros Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações
P:
R:

P:
R:

Quem pode conduzir as sessões práticas dos Cursos de Aprendizado combinado de Primeiros
Socorros e RCP com DEA do Salva-Corações?
As sessões de habilidades das Diretrizes de 2020 do Salva-Corações dos cursos de aprendizado
combinado podem ser ministradas por instrutores de SBV e Salva-Corações da AHA que
concluíram sua atualização obrigatória como instrutores das Diretrizes de 2020 do SalvaCorações e receberam e revisaram seus materiais para instrutores das Diretrizes de 2020 do
Salva-Corações.
Quais recursos estão disponíveis para ajudar os instrutores a entender as opções e materiais
do curso do Salva-Corações?
A AHA desenvolveu uma Orientação do curso e produto (P&CO) do Salva-Corações para ajudar os
instrutores de SBV e Salva-Corações a entender as novas diretrizes de 2020, o design do curso e as
estratégias de ensino do Salva-Corações, e se reciclar rapidamente sobre as atualizações mais
recentes e importantes dos materiais do curso do Salva-Corações. Essa orientação está disponível
gratuitamente para os instrutores através do eLearning.Heart.org (exige login com credenciais de
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login único)

A P&CO fornece aos instrutores de SBV e Salva-Corações
• Informações sobre os novos materiais do curso, atualizações do currículo do curso e como
as alterações afetam a maneira como você ministrará os cursos do Salva-Corações
• Detalhes, esclarecimentos e orientações sobre os vários formatos de cursos
• Detalhes sobre os novos materiais do curso do Salva-Corações
• Etapas para incorporar novas atualizações em várias configurações do curso
Embora todos os instrutores de SBV e Salva-Corações sejam bastante encorajados a concluir a P&CO
antes de ministrar o novo curso, isso não é obrigatório. A visualização da P&CO é mais útil se os
instrutores tiverem os novos materiais do curso em mãos durante a visualização.
Os materiais adicionais do curso podem ser acessados na Atlas. Para os ITC na Europa: entre em
contato com EUAregion@heart.org para obter mais informações.
Exame do Salva-Corações 2020
P:
R:

A AHA exige a realização de um exame para os cursos do Salva-Corações?
Não, a AHA não exige a realização de um exame para os cursos do Salva-Corações. No entanto, a
AHA oferece um exame para os alunos cujos locais de trabalho ou agências regulatórias exigirem a
realização de um exame. Antes da aula, os instrutores devem determinar quais alunos precisam
fazer o exame do Salva-Corações. O exame deverá abranger todas as seções ensinadas no curso.

P:
R:

Os alunos podem acessar os recursos ao fazer o exame do Salva-Corações?
A AHA adotou uma política de realização de exames com consulta. Exame com consulta significa
que os alunos podem usar recursos para consulta ao fazer o exame. Os recursos podem incluir o
manual do aluno, seja na forma impressa ou como eBook em dispositivos pessoais, quaisquer
anotações que o aluno tenha feito durante o curso, as Diretrizes da AHA para RCP e ACE, etc.
Exames com consulta não significam discussões abertas com outros alunos ou com o instrutor. Os
alunos não podem interagir uns com os outros durante o exame.

Especificações técnicas
P:
R:

Quais são os requisitos técnicos mínimos para os programas on-line de Primeiros Socorros e RCP
com DEA do Salva-Corações?
Os requisitos técnicos mínimos estão disponíveis em
https://elearning.heart.org/courseTechnicalRequirement/776

