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O nível II do programa “Capacitar para Salvar” é destinado às pessoas que 

concluíram com aproveitamento o nível I do programa e tem por objetivo aprofundar o 

estudo na área de emergências clínicas, abordando temas como assistência ao parto, 

acidente vascular encefálico (derrame), crise hipertensiva, convulsões,epilepsia e 

perda de consciência.  

O aluno terá a oportunidade de aprender a manusear alguns aparelhos, como o 

esfigmomanômetro (utilizado para aferir a Pressão Arterial-PA), o oxímetro de dedo 

(usado no monitoramento do nível de saturação de oxigênio no sangue e frequência 

cardíaca) e Desfibrilador Externo Automático-DEA (utilizado em parada 

cardiorrespiratória).  

As aulas serão ministradas em dois dias, com 10 horas/aula cada, sendo o 

primeiro dia com aulas teóricas e o segundo dia reservado inteiramente para a 

prática, quando serão montadas várias oficinas que abordarão os assuntos ensinados 

na teoria.  

A corporação visa capacitar a população para atuar nos assuntos abordados e 

poder criar uma cultura de segurança capaz de preservar e salvar a vida humana. 

A participação no curso é gratuita e a ação será realizada em algumas 

unidades operacionais do CBMGO, a serem divulgadas no site da corporação, com 

vagas limitadas. 

 

 Ementa: Curso de Primeiros Socorros 20h/aulas 

1) Avaliação primária e secundária com utilização do Desfibrilador Externo 
Automático – DEA, oxímetro e esfigmomanômetro. 
 
 - Conhecer e saber aplicar a avaliação primária e secundária  
  
2) Assistência ao parto e Emergências Clínica. (acidente vascular encefálico, crise 
hipertensiva, convulsões, epilepsia e perdas de consciência). 
 

- Assistência ao parto: Conhecer os principais conceitos e entendimentos relacionados à 
assistência ao parto e descrever as principais condutas realizadas na assistência ao 
parto. 

- Emergências clínicas: Definir as emergências clínicas, reconhecer seus sinais, 
sintomas e condutas durante o atendimento a vítima de emergência clínica. 
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CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS 10h/AULA TEÓRICA 

DISCIPLINA AULA TEÓRICA 

Avaliação Primária e Secundária (DEA, Oxímetro e 
Esfigmomanômetro) 

04 

Acidente Vascular Encefálico 02 

Crise hipertensiva 01 

Convulsões, epilepsia e perdas de consciência 02 

Assistência ao parto 01 

 

 CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS 10h/AULAS PRÁTICAS 

DISCIPLINA AULA PRÁTICA 

Avaliação Primária e Secundária 04 

Acidente Vascular Encefálico 02 

Crise hipertensiva 01 

Convulsões, epilepsia e perdas de consciência 02 

Assistência ao parto 01 

*Cada hora /aula corresponde a 45min. 

 


