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PEÇA O SEU HOJE MESMO! 

O SBV HeartCode da American Heart Association, um curso on-line e acessível 24 horas por dia, é 
uma alternativa flexível ao treinamento em sala de aula. Com foco nos componentes da RCP de 
alta qualidade, este programa instrucional on-line usa uma variedade de recursos de eLearning, 
como dramatizações, simulações eletrônicas, animações, aprendizagem autodidática e atividades 
interativas para ensinar aos alunos o conhecimento e as habilidades do SBV para um único socorrista 
e de suporte básico de vida em equipe.

Suporte Básico de Vida (SBV) 
HeartCode®

QUEM PODE PARTICIPAR DO CURSO? 
Este curso é direcionado a profissionais de saúde e outros funcionários que 
precisem saber como realizar RCP e outras habilidades de suporte básico de vida 
cardiovascular em vários cenários, tanto hospitalares como pré-hospitalares. 
O SBV HeartCode é direcionado a profissionais de saúde e outras pessoas que 
procuram um método alternativo para a conclusão do treinamento de SBV. 

ABRANGÊNCIA DO CURSO 
O Curso de SBV da AHA foi atualizado para refletir a nova ciência presente na 
Atualização das Diretrizes da American Heart Association de 2015 para RCP e 
Atendimento Cardiovascular de Emergência (Diretrizes da AHA 2015 para RCP 
e ACE). Este curso abrange as habilidades de suporte básico de vida em equipe 
e para um único socorrista, para aplicação em cenários hospitalares e pré-
hospitalares. Ao concluir com êxito o Curso de SBV, os alunos serão capazes de:

• Descrever a importância de RCP de alta qualidade e seu impacto sobre a
sobrevivência.

•  Descrever todas as etapas da Cadeia de sobrevivência e aplicar os conceitos
de SBV na Cadeia de sobrevivência.

• Reconhecer os sinais de alguém que precisa de RCP.

• Administrar uma RCP de alta qualidade em adultos, crianças e bebês

• Descrever a importância do uso precoce do DEA/DAE e demonstrar seu uso.

• Administrar ventilações eficazes usando um dispositivo de barreira.

•  Descrever a importância da dinâmica de equipe em ressuscitação com
múltiplos socorristas e desempenhar bem seu papel na equipe durante a
RCP com múltiplos socorristas.

•  Descrever a técnica de desobstrução da via aérea por corpo estranho
(asfixia) para adultos e bebês.

ADMINISTRAÇÃO DO CURSO
A parte cognitiva on-line do SBV HeartCode deve ser combinada com testes 
e avaliações práticos das habilidades, realizados por um Instrutor de SBV da 
AHA. Se disponível, os alunos também podem concluir a parte prática com 
um manequim assistido por voz (VAM, voice-assisted manikin). Os alunos que 
concluírem com êxito a parte on-line receberão um certificado que permite a 
entrada em uma sessão de testes e avaliações práticos das habilidades. Um 
certificado de Conclusão do Curso de SBV da AHA para Profissionais de Saúde 
será emitido após a conclusão bem-sucedida nas duas partes do curso.

eLEARNING

Os alunos têm acesso a todas as 
informações do curso por dois anos após 
a ativação da chave do curso. Isto inclui o 
Manual do Profissional de SBV, algoritmos 
para download, resumo das etapas de RCP, 
o Cartão de Consulta de Bolso de SBV, entre
outros.

Acesse Saiba Mais
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