CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS,
RCP & DEA

PROPÓSITO

É melhor saber e não precisar do que precisar e não
saber. Todas as pessoas precisam saber o que fazer e o
que não fazer em situações de emergências envolvendo
vítimas de trauma ou males súbitos. Este curso básico do
NSC é o mais eficaz e atualizado programa para
atendimento a emergências médicas.
O curso contém os fundamentos das ações que salvam
vidas e permite aos participantes desenvolver
habilidades e autoconfiança, necessárias ao controle de
reações emocionais à que ficam sujeitos os socorristas.

ABORDAGEM

O curso está direcionado às empresas, lares e
comunidades, com conteúdo apresentado de forma
simples e compreensível para todos os níveis
educacionais.

MATERIAL DIDÁTICO

O programa conta com alto nível de recursos didáticopedagógicos e instrutores com reconhecimento
internacional credenciado pelo NSC.

PÚBLICO ALVO

OBJETIVOS
Geral

Prestar os primeiros socorros de qualidade que podem
fazer a diferença entre a vida e a morte, entre uma
recuperação rápida ou hospitalização prolongada, e
ainda, entre uma incapacidade temporária ou invalidez.
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Atendendo a uma emergência
Prevenindo a transmissão de doenças
Avaliação da vítima
Suporte Básico de Vida e
Desfirbilador Externo Automático
Posição de recuperação
Engasgamento
Ataque cardíaco e dor torácica
Sangramento e ferimento
Estado de choque
Queimaduras
Lesão grave
Lesões em ossos, articulações e músculos
Mal súbito
Reação alérgica
Envenenamento
Emergência relacionada ao frio e calor
Resgate e remoção de vítimas

Este curso do NSC foi desenvolvido para formar a base
de uma sociedade responsável que atua em benefício
das vítimas.
Um programa essencial para preparar todos os cidadãos,
acima de 15 anos de idade, a prestar os primeiros
socorros no local de trabalho, no lar e na comunidade.
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