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

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

- Demonstrar e treinar habilidades de atendimento em situações de emergência 
pediátricas.
- Destaca o trabalho e comunicação em equipe, através de aulas vídeo dirigidas 
em grupo e estações de aprendizado prático em grupos menores.

- Controle não invasivo das vias 
aéreas e terapia elétrica;
- BLS/DEA;
- Controle invasivo das vias aéreas;
- Reconhecimento e tratamento 
das arritmias cardíacas pediátricas;

Curso essencialmente prático, onde os alunos assistem a um dvd em português 
sobre os diversos tópicos do curso e em seguida realizam o treinamento prático 
supervisionados por instrutores credenciados pela AHA, utilizando manequins 
avançados e todos os equipamentos usados na prática daquela habilidade.
Segue rigidamente o programa e conteúdo definido pela AHA.

 EM PEDIATRIA
 SUPORTE AVANÇADO DE VIDA 

- Acessos vasculares em pediatria;
- Prevenção, reconhecimento e 
tratamento da parada cardiorespi-
ratória da criança.

PALS

O CURSO

MATERIAL DIDÁTICO

ALGUMAS ESTAÇÕES

DINÂMICA DO CURSO
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Ensinando a Salvar Vidas



20 horas

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

Médicos, Enfermeiros, Alunos de Medicina e Enfermagem de último ano.

São três as avaliações práticas:
1 - RCP/DEA com um socorrista;
2 - RCP com um e dois socorristas no lactente;
3 - Megacodes (Casos Cardíacos e Respiratórios).
Avaliação teórica composta de cinquenta questões de múltipla escolha 
(mínimo de 84% para aprovação).

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?

PROVAS

CERTIFICAÇÕES

PÚBLICO ALVO

CARGA HORÁRIA

DESISTÊNCIAS e REMARCAÇÕES

11 97691-468511 4423-1541
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