
Manual oficial 
do curso em Inglês.

Por meio da prática em cenários de simulação e discussão de casos, o ACLS EP 
tem por objetivo:

- A avaliação sistemática e expandida do paciente para garantir os melhores 
resultados em emergências cardiovasculares, respiratórias, metabólicas e 
toxicológicas complexas.Trata-se de uma abordagem mais profunda dos algorit-
mos do ACLS tradicional melhorando o tempo do diagnóstico diferencial e a 
qualidade da tomada de decisões clínicas.
- Curso voltado para quem já domina os algoritmos deseja renovar seu certificado 
do ACLS Provider, agregando nova certificação, novas habilidades e conhecimentos.

- Suporte Básico de Vida;
- Acesso às vias aéreas;
- Avaliação secundária do ACLS;
- Emergências cardiovasculares;
- Emergências cérebro vasculares;
- Emergências respiratórias e metabólicas;
- Emergências em farmacologia 
   e toxicologia;

Discussões de casos clínicos com instrutores credenciados pela American Heart, 
estações práticas supervisionadas de atendimento utilizando manequins avança-
dos e todos os equipamentos usados na prática das habilidades.
Segue rigidamente o programa e conteúdo definido pela AHA.

 SUPORTE AVANÇADO DE VIDA 

 PARA PROVEDORES EXPERIENTES 

- Comunicação e dinâmica eficaz da 
   equipe de reanimação;
- Cenários de pré e intra hospitalar, 
   pronto-socorro;
- Cuidados pós reanimação.

O CURSO
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Ensinando a Salvar Vidas



Ensinando a Salvar Vidas

1 - Reembolso Integral:
Com até 30 dias de antecedência do curso.
2 - 60% do valor pago:
Com até 20 dias de antecedência do curso.
3 - Com menos de 20 dias de antecedência do curso não haverá reembolso.
O Aluno poderá solicitar transferência para próxima turma mediante pagamento de 
taxa no valor de 50% do curso.

Deseja levar esse curso para sua cidade?

11 97691-468511 4423-1541

8,5 horas

Após concluídas as avaliações com sucesso, o aluno recebe 2 certificações 
oficiais da AHA:
- Cartão Oficial de Conclusão do Curso ACLS EP
- Cartão Oficial de revalidação do Curso ACLS, válido por dois anos.

Médicos, Enfermeiros, Alunos de Medicina, Enfermagem de último ano, que 
tenham sido aprovados no curso ACLS.

São três as avaliações práticas:
1 - BLS/ DEA;
2 - Tratamento da Parada Respiratória;
3 - Megacodes.
Avaliação teórica:
- Avaliação online;
- Avaliação teórica do ACLS Provider. 

Unidade de Negócios
Rua Araés, 237
Jardim Cambuí - CEP: 09185-550  
Santo André/SP - Tel.: 11 4423-1541 

Unidade de Ensino
Rua Marechal Hermes, 44  
Bairro Jardim - CEP: 09090-230 
Santo André/SP - Tel.: 11 4902-1911

www.ipatre.com.brcontato@ipatre.com.br
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