
Curso essencialmente prático, onde os alunos assistem aulas sobre os diversos 
tópicos do programa e em seguida realizam o treinamento prático acompanhados 
por instrutores especializados, utilizando manequins avançados e todos os 
equipamentos usados na prática daquela habilidade. 

Livro Guia Prático de 
Acesso às Vias Aéreas.

Por meio da prática em cenários de simulação, o curso tem por objetivo:

- Fornecer suporte teórico e prático para treinamento, aquisição de destreza e fina 
habilidade para acesso seguro e efetivo às vias aéreas.

01. Principios do manuseio das vias aéreas: BVM/CNF/COF
02. Laringoscopia ótima;
03. Intubação segura baseada em evidencias;
04. Protocolo assistencial de IOT segura do ministério da saúde;
05. Dispositivos supraglóticos/videolaringoscopia; 
06. Algoritmo de VAD; 
07. Via Aérea Cirúrgica;
08. Situações especiais: Obesos, Gestante, Queimados e Crianças.
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Após concluídas as avaliações com sucesso, o aluno recebe:
- Certificação Oficial IPATRE por meio de seu Núcleo de Educação em Urgências (NEU).

Avaliação prática:
Checklist de habilidades

Avaliação teórica: 
Prova composta por questões de múltipla escolha 
(mínimo de 75% para aprovação).

1 - Reembolso Integral:
Com até 30 dias de antecedência do curso.
2 - 60% do valor pago:
Com até 15 dias de antecedência do curso.
3 - 30% do valor pago:
Com até 10 dias de antecedência do curso.
4 - Com menos de 10 dias de antecedência do curso não haverá reembolso.

10 horas

Médicos e outros profissionais da saúde

PROVAS

CERTIFICAÇÕES

PÚBLICO ALVO

CARGA HORÁRIA

DESISTÊNCIAS e REMARCAÇÕES

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?

Formação que faz a diferença

11 94755-042011 4423-1541


