
Manual oficial do curso em 
português atualizado com 
as diretrizes AHA 2015-2020.

Por meio da prática em cenários de simulação, o refresh do Suporte Avançado 
de Vida Cardiovascular tem por objetivo:

O curso ACLS refresh é uma versão que o IPATRE disponibiliza para profissionais que 
já possuem a certificão AHA e precisam apenas da renovação. Em apenas 1 dia (8 
horas), seguindo todas as diretrizes da American Heart Association os profissionais 
receberão as atualizações necessárias para revalidar a sua certificação.

- Visão geral e organização do curso de ACLS;
- Prática de BLS/DEA;
- Prática de manejo da via aérea;
- Revisão de tecnologia;
- Prática de Megacode;
- Teste de SBV de alta qualidade;
- Teste de manejo de via aérea;
- Teste de Megacode;

O curso ACLS Refresh é recomendado para profissionais que precisam renovar a 
certificação a cada 2 anos, ou que atuam regularmente no atendimento da Parada 
Cardiorrespiratória (PCR). A revalidação do certificado é importante para que o 
profissional se mantenha atualizado, capacitado e melhor preparado para o 
atendimento à essa emergência clínica em apenas um dia de atividades. 

  SUPORTE AVANÇADO DE VIDA 
CARDIOVASCULAR

O CURSO

MATERIAL DIDÁTICO

ESTAÇÕES

DINÂMICA DO CURSO

ACLS
refresh

8h

R
E

N
O

VE
 S

UA CERTIFICAÇÃO ACLS EM
 1 D

IA

American Heart
Association
Learn and Live

Ensinando a Salvar Vidas



8 horas

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

Médicos e Enfermeiros que possuem certificação ACLS (Obrigatória a 
apresentação da carteira AHA dentro do prazo de válidade de 2 anos).

São três as avaliações práticas:

1- Teste de SBV de alta qualidade;
2- Teste de manejo de via aérea;
3- Teste de Megacode.

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.

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

Deseja levar esse curso para sua cidade?
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