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ARGENTINA

PERU
ACES tem mais de três mil 
instrutores certificados en:

Canadá
Espanha
Noruega
Brasil
Argentina
Bolívia
El Salvador
Costa Rica
Guatemala

Chile
Paraguai
Uruguai
Colômbia
Peru
Equador
México 
Panamá

ACES se dedica ao ensino médico, treinamento em 
emergências, segurança e resgate, e também 
difunde programas de prevenção para especialis-
tas e profissionais da saúde. Desde a sua criação 
em 2000, a instituição trabalha continuamente 
para alcançar os mais altos padrões de excelência 
educacional.

Graças à qualidade da organização a ACES é membro 
da rede internacional de treinamento AIDER

A instituição oferece e ensinam mais de trinta 
cursos diferentes provenientes de instituições 
científicas e médicas amplamente reconhecidas.

A Associação para a Capacitação em Emergên-
cias e Socorros (ACES) é uma organização acadê-
mica sem fins lucrativos fundada no ano de 2000 
com suas matrizes na Argentina e Canadá.

Os cursos e os instrutores de ACES foram internacio-
nalmente certificados em diferentes ocasiões por 
ACES, AIDER Internacional, AAP (Academia America-
na de Pediatria), OPS (Organização Pan-americana da 
Saúde), AAOS (Academia Americana de Cirurgiões 
Ortopédicos), ACEP (Colégio Americano de Médicos 
de Emergências), ECSI (Emergency Care & Safety 
Institute), ACINDES, Cruz Vermelha Canadense e/ou 
Médicos do Mundo.
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AIDER é uma associação criada para oferecer 
publicações e treinamento internacional à comu-
nidade e aos profissionais da saúde e o resgate em 
mais de 50 títulos distribuídos em nove progra-
mas de atendimento às emergências, desastres e 
resgate, em todos os países onde se encontram os 
Centros Internacionais de Treinamento (Interna-
tional Training Centers – ITC).

Com sua casa matriz em Quebec, no Canadá, AIDER oferece aos 
seus membros o acesso aos principais cursos e certificações, com 
materiais e técnicas de treinamento atualizadas constantemente.
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CERTIFICAÇÃO
INTERNACIONAL
DE INSTRUTORES
ACES
O diploma ACES oferece a
informação em tempo real 
que o instrutor precisa para
demonstrar sua idoneidade,
experiência e formação.

Código QR
verificável

O certificado ACES
conta com um código
QR verificável na web
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BRONZE
PESSOAS

CAPACITADAS

ANOS DE INSTRUTOR
INTERNACIONAL

ANOS DE INSTRUTOR
INTERNACIONAL

Medalhas
em tempo real
As medalhas ACES oferecem informação 
e dão respaldo ao instrutor conforme   
sua experiência dentro de ACES.

5 Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903
Chile: (+56.2) 2582.4661

Medalha de Bronze
A medalha de bronze ativa-se quando um 
instrutor tem mais de 100 alunos certificados. 
Mostra em tempo real a quantidade 
de alunos certificados pelo instrutor.

Medalha de Prata
A medalha de prata ativa-se quando um  
instrutor tem mais de 10 certificações  
habilitadas como instrutor internacional. 
Mostra em tempo real o número de             
certificações.

Medalha de Ouro
A medalha de ouro ativa-se quando um 
instrutor tem mais de 3 anos dentro da 
instituição.
Mostra em tempo real o número de anos 
na ACES.
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ACES POINT

Mail: info@acesint.org
Whatsapp: +54 9 11 3397-1094
Facebook: acesoficial

www.acesint.org

ACES
POINT

Os membros ativos poderão emitir
ilimitadamente e sim custo

Certificações oficiais de ACES.

GUIA DIGITAL DO ALUNO ACES
DIPLOMAS DE PARTICIPAÇÃO

CREDENCIALES DE APROVAÇÃO
CÓDIGO QR PARA VERIFICAR
AS CERTIFICAÇÕES OFICIAIS

Certifique seus alunos sem custo
e de forma ilimitada!

Mariela De Paolo 

Mariela De Paolo 
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ACES POINT

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903

Chile: (+56.2) 2582.4661

www.acesint.org

ACES point o ajuda a produzir
seus flyers
publicitários oficiais.
Acrescente seu nome, dados de contato e dados do curso
Benefício para membros ativos ACES.
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Ambiente
Urbano
Dirigido à comunidade
e população em geral.

Certificação: 
Rede internacional AIDER.  

Cursos:
Primeiros Socorros com RCP e DEA 
Primeiros Socorros Pediátricos 
com RCP y DEA

Áreas
Remotas
Dirigido aos profissionais e 
amadores das zonas 
agrestes.

Certificação: 
Rede internacional AIDER. 

Cursos:
Primeiros Socorros em Locais Remotos  
(Wilderness First Aid – WFA)
Primeiros Socorros Avançados em 
Locais Remotos (Wilderness Advanced
First Aid – WAFA)
Socorrista em Locais Remotos 
(Wilderness First Responder – WFR)
Radiocomunicações em Zonas Agrestes

PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO

Mail: info@acesint.org
Whatsapp: +54 9 11 3397-1094
Facebook: acesoficial

www.acesint.org

ECEPPROGRAMAS
DE CAPACITAÇÃO

-
Dirigidos a médicos, profissionais da saúde, forças de segurança, 
socorristas, população geral e comunidade. Cada curso dos progra-
mas de capacitação é dirigido a um setor específico da população.



Empresas e
Instituições
Dirigido ao setor industrial, 
empresarial e de ONGs.

Certificação: 
Rede internacional AIDER

Cursos:
Primeiros Socorros com RCP e DEA
Programa de Sensibilização aos  
Primeiros Socorros com Manobra
Fundamental de RCP
Formação Integral de Brigadistas
Monitor de Áreas Cardio Seguras
Trauma e Resposta em Emergências
em Medicina Industrial

Atendimento
Hospitalar e
Pre-hospitalar
Dirigido aos profissionais
da saúde, socorristas
profissionais e especialistas.

Certificação: 
Rede internacional AIDER. 

Cursos:
RCP e DEA para Profissionais da Saúde
Manejo Básico/Avançados Pre-hospitalar 
do Trauma
Manejo Avançado das Emergências 
Cardiovasculares (CAEC)
Advanced Pediatrics Life Support (APLS)

9

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903

Chile: (+56.2) 2582.4661

www.acesint.org



CURSOS PARA
FORMAÇÃO
DE INSTRUTORES
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CURSOS PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES www.acesint.org

Curso de Instrutores
de Primeiros Socorros
com RCP e DEA
Descrição

-

 

A certificação inclui:
Acesso ao sistema ACES POINT para certificar 
alunos de forma ilimitada e gratuita. 
Inscrição como instrutor. 
Filiação anual para os novos instrutores. 
Acesso gratuito ao curso de Monitor de Áreas  
Cardio Seguras (ACS) e Formador de Brigadistas.

Materiais para os Instrutores
Guias do Programa de Socorrismo Urbano. 

Técnicas de ensino
sobre os Primeiros 
Socorros com RCP e DEA.

Conteúdo

Revisão de conceitos 
gerais e emergências 
especificas.

Conteúdos gerais de 
didática e pedagogia.

Últimas atualizações
internacionais.

Dirigido a pessoas com experiência /conhecimentos 
em Primeiros Socorros, RCP e/ou DEA. É destinado 
principalmente aos profissionais da saúde, forças de 
segurança, socorristas profissionais, professores e 
pessoas que já possuem conhecimentos na matéria.

Desenhado para que os futuros instrutores possam 
capacitar os alunos para reconhecer e tratar eficaz-
mente as emergências em adultos, crianças e bebês 
nos primeiros minutos críticos até a chegada do 
pessoal dos serviços de emergências médicas.

Modalidade Semipresencial
O curso é formado por três momentos, os quais 
devem ser realizados de maneira obrigatória e em sua 
totalidade:

Curso online: cada participante segue as lições no 
seu ritmo.
Jornada presencial: de um dia de duração. 
Exame: Uma vez finalizado o módulo presencial, o 
aluno terá acesso a um exame teórico online.

Opção 100% online disponível para instrutores ACES.

Certificações incluídas
Certificação Internacional de Instrutor de Primeiros 
Socorros com RCP e DEA outorgada pela rede inter-
nacional de treinamento AIDER - www.aider.org

A certificação inclui:
Diploma digital de assistência.
Credencial digital da aprovação do curso. Verifi-
cação de certificação no Website oficial de AIDER 
(www.aider.org).

A certificação de instrutor lhe permitirá certificar 
seus alunos em Primeiros Socorros, Reanimação 
Cardiopulmonar e/ou Desfibrilação Externa Auto-
mática através de uma certificação internacional.

Certificação Internacional de Instrutor de Primeiros 
Socorros com RCP e DEA outorgada por ACES – 
www.acesint.org

PowerPoint: abarcam o conteúdo do curso, contam 
com texto e imagens que fazem da apresentação 
uma experiência didática.
Sessões práticas para realizar cenários de simulação. 
Discussões em grupo: casos hipotéticos.
Exames de múltipla escolha. Entregam-se ao instru-
tor com a resolução (chave de respostas). 
Matriz de RCP e DEA: documento atualizado e abrevia-
do de RCP e DEA.
Desenho de parches AIDER de instrutor e de aluno. 
Vídeos: realizados em estúdio e em qualidade full HD.
Guia Pedagógico para instrutores AIDER: inclui 
conteúdos gerais de didática e pedagogia para que o 
instrutor possa ministrar um curso de forma clara e 
dinâmica .
Guia de anatomofisiologia humana para socorristas.
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Instrutor do Programa de
Socorrismo em Locais Remotos
Wilderness Emergency Care Instrutor (WECI)
Descrição

-

 

-

Materiais para os instrutores

-
-

CURSOS PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES

Conteúdo

Conteúdos gerais de 
didática e pedagogia.

Últimas atualizações  
internacionais.

Dirigido a pessoas com experiência /conhecimentos 
em socorrismo em locais remotos, como ser profissio-
nais dos locais remotos, aficionados aos esportes em 
zonas agrestes, profissionais rurais e profissionais da 
saúde em locais remotos.

Desenhado para que os candidatos a instrutores 
possam capacitar os alunos, para que estes obtenham 
os conhecimentos sobre como tratar uma emergên-
cia quando o centro de atendimento mais próximo 
estiver a mais de uma hora de distância.

Modalidade Presencial
Dois dias de curso. É requisito ter certificação de  Soco-
rrista em Locais Remotos atualizada.

Exame: Uma vez finalizado o módulo presencial, os 
candidatos a instrutores terão acesso ao exame que 
será realizado de forma online.

Certificações incluídas
Certificação Internacional de Instrutor do Programa de 
Socorrismo em Locais Remotos outorgada pela rede 
Internacional de treinamento AIDER - www.aider.org

Permitirá certificar seus alunos em:
WFA-B (Wilderness First Aid “Básico”): 22 horas. (2 dias). 
WFA-S (Wilderness First Aid “Padrão”): 33 horas. (3 dias). 
WAFA (Wilderness Advanced First Aid “Avançado”): 55 horas. 
(5 dias). 
WFR (Wilderness First Responder): 88 horas. (8 dias).

A certificação inclui:
Diploma digital de assistência.
Credencial digital da aprovação do curso. Verifi-
cação de certificação no website oficial de AIDER 
(www.aider.org).

Guias do Programa de Socorrismo em Locais 
Remotos.
PowerPoint: abarcam o conteúdo do curso, 
contam com texto e imagens que fazem da 
apresentação uma experiência didática.
Sessões práticas para realizar cenários de 
simulação.
Discussões em grupo: casos hipotéticos.      
Exames de múltipla escolha. Entregam-se ao 
instrutor com a resolução (chave de respos-
tas). Matriz de RCP e DEA: documento atuali-
zado e abreviado de RCP e DEA para Locais 
Remotos. Desenho de parches AIDER de 
instrutor e de aluno.
Vídeos: realizados em estudo e em qualidade 
full HD. Guia Pedagógico para Instrutores 
AIDER: inclui conteúdos gerais de didática e 
pedagogia para que o instrutor possa minis-
trar um curso de forma clara e dinâmica.
Guia de anatomofisiologia humana para 
socorristas.

Técnicas de ensino sobre 
os Primeiros Socorros em 
Locais Remotos.

Revisão de conceitos 
gerais e específicos 
em locais remotos.

Certificação Internacional de Instrutor do Programa 
de Socorrismo em Locais Remotos outorgada por 
ACES – www.acesint.org
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Curso de Instrutores
de RCP para Profissionais 
da Saúde 
Descrição

 

-
-

A certificação inclui: 
Inscrição como instrutor associado à ACES. 
Filiação anual de ACES. 
Acesso gratuito ao curso de Monitor de Áreas  
Cardio Seguras (ACS) e Formador de Brigadistas.

Materiais para Instrutores

Técnicas de ensino 
sobre RCP e DEA para 
Profissionais da  Saúde.

Conteúdo

Revisão de conceitos 
gerais y específicos 
de RCP para Profissionais
da Saúde.

Conteúdos gerais de 
didática e pedagogia.

Últimas atualizações  
internacionais de RCP para 
Profissionais da Saúde em 
adulto, criança e lactante.

Certificação Internacional de Instrutor de RCP para 
Profissionais da Saúde outorgada por ACES – 
www.acesint.org

Guia do Programa de RCP para Profissionais da Saúde. 
PowerPoint: abarcam o conteúdo do curso, contam 
com texto e imagens que fazem da apresentação 
uma experiência didática.
Exames de múltipla escolha. Entregam-se ao instru-
tor com a resolução (chave de respostas).
Matriz de RCP e DEA para Profissionais da Saúde: 
documento atualizado e abreviado de RCP e DEA 
para Profissionais da Saúde.
Matriz de afogamento.
Desenho de parches AIDER de instrutor e de aluno. 
Vídeos: realizados em estúdio e em qualidade full HD. 
Guia Pedagógico para Instrutores AIDER: inclui 
conteúdos gerais de didática e pedagogia, para que 
o instrutor possa ministrar um curso de forma clara 
e dinâmica.
Guia de anatomofisiologia humana para socorristas.

CURSOS PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES

Dirigido a pessoas com experiência/conhecimentos 
em RCP: profissionais da saúde, forças de segurança e 
socorristas profissionais.

Desenhado para que os instrutores possam capacitar 
os alunos, para que estes possam reconhecer e tratar 
eficazmente a parada respiratória e cardiorrespirató-
ria em adultos, crianças e lactantes no âmbito hospi-
talar e pré-hospitalar.

Modalidade Semipresencial
O curso é formado por três momentos, os quais 
devem ser realizados de maneira obrigatória e em 
sua totalidade:

Curso online: cada participante segue as lições no 
seu ritmo.
Jornada presencial: de um dia de duração. 
Exame: Uma vez finalizado o módulo presencial, o 
aluno terá acesso a um exame teórico online.

Opção 100% online disponível para instrutores ACES.

Certificações incluídas
Certificação Internacional de Instrutor de RCP para 
Profissionais da Saúde outorgada pela rede interna-
cional de treinamento AIDER - www.aider.org

A certificação inclui:
Diploma digital de assistência.
Credencial digital da aprovação do curso. Verificação 
de certificação no Website oficial de AIDER (www.ai-
der.org).

A certificação de instrutor lhe permitirá certificar seus 
alunos em Reanimação Cardiopulmonar e/ou Desfi-
brilação Externa Automática para profissionais da 
saúde através de uma certificação internacional.
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Curso de Instrutores
de Manejo Básico/Avançado 
Pre-hospitalar do Trauma 
Descrição

A certificação inclui:
Inscrição como instrutor associado à ACES.
Filiação anual para os novos instrutores.  

Materiais para os  instrutores

Conteúdo

Técnicas de ensino 
sobre Manejo Pre-
hospitalar do Trauma. 

Revisão de conceitos  
específicos de Manejo 
Pre-hospitalar do Trauma. 

Dirigido a pessoas com experiência/conhecimentos 
em Manejo BÁSICO/AVANÇADO Pré-hospitalar do 
Trauma: profissionais da saúde, forças de segurança 
e socorristas profissionais.

Desenhado para que os futuros instrutores possam 
capacitar os alunos para reconhecer e tratar eficaz-
mente as emergências traumáticas pré-hospitalares 
em adultos, crianças e lactantes previamente e duran-
te o traslado para o centro de atendimento definitivo.

O candidato a instrutor deve contar com um curso 
de aluno de Manejo BÁSICO/AVANÇADO Pré-hospi-
talar do Trauma atualizado.

Modalidade Semipresencial
O curso é formado por três momentos, os quais 
devem ser realizados de maneira obrigatória e em 
sua totalidade:

Curso online: cada participante segue as lições no 
seu ritmo.
Jornada presencial: de um dia de duração. 
Exame: Uma vez finalizado o módulo presencial, o 
aluno terá acesso a um exame teórico online.

Opção 100% online disponível para instrutores ACES.

Certificações incluídas
Certificação Internacional de Instrutor de Manejo 
BÁSICO/AVANÇADO Pré-hospitalar do Trauma 
outorgada pela rede internacional de treinamento 
AIDER - www.aider.org

A certificação inclui:
Diploma digital de assistência. Credencial digital 
de aprovação.
Verificação de certificação no website oficial
de AIDER (www.aider.org).

A certificação de instrutor de Manejo BÁSICO Pré- 
hospitalar do Trauma lhe permitirá certificar seus 
alunos em:

Manejo BÁSICO Pré-hospitalar do Trauma.

A certificação de instrutor de Manejo AVANÇADO 
Pré-hospitalar do Trauma lhe permitirá certificar a 
seus alunos em:

Manejo BÁSICO Pré-hospitalar do Trauma. 
Manejo AVANÇADO Pré-hospitalar do Trauma.

Certificação Internacional de Instrutor de Manejo 
BÁSICO/AVANÇADO Pré-hospitalar do Trauma 
outorgada por ACES – www.acesint.org

Guia de procedimentos do Manejo AVANÇADO 
Pré-hospitalar do Trauma.
PowerPoint: abarcam o conteúdo do curso, 
contam com texto e imagens que fazem da apre-
sentação uma experiência didática.
Sessões práticas para realizar cenários de simu-
lação.
Exames de múltipla escolha. Entregam-se ao 
instrutor com a resolução (chave de respostas). 
Matriz de RCP e DEA para Profissionais da Saúde: 
documento atualizado e abreviado de RCP e DEA 
para Profissionais da Saúde.
Matriz de afogamento.
Desenho de parches AIDER de instrutor e de
aluno.
Vídeos: realizados em estúdio e em qualidade full 
HD. Guia Pedagógico para Instrutores AIDER.
Guia de anatomofisiologia humana para socorristas.

CURSOS PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES
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Curso de Instrutores
de Primeiros Socorros Pediátricos
com RCP e DEA
Descrição

-

-

 

-

A certificação inclui: 
Inscrição como instrutor associado à ACES. 
Filiação anual para os novos instrutores. 

Materiais para Instrutores

Técnicas de ensino 
sobre los Primeiros 
Socorros Pediátricos com 
RCP e DEA.

Conteúdo

Revisão de conceitos 
gerais e emergências 
específicas.

Conteúdos gerais de 
didática e pedagogia.

Últimas atualizações 
internacionais.

Dirigido a pessoas com experiência/conhecimentos 
em Primeiros Socorros, RCP e/ou DEA. É destinado 
principalmente a profissionais da saúde, forças de 
segurança, socorristas profissionais, professores e 
pessoas que já possuem conhecimentos na matéria.

Desenhado para que os futuros instrutores possam 
capacitar os alunos para reconhecer e tratar           eficaz-
mente as emergências em adolescentes, crianças e 
bebês nos primeiros minutos críticos até a chegada do 
pessoal dos serviços de emergências médicas.

Modalidade Semipresencial
O curso é formado por três momentos, os quais devem 
ser realizados de maneira obrigatória e em sua totalidade:

Curso online: cada participante segue as lições no seu 
ritmo.
Jornada presencial: de um dia de duração. 
Exame: Uma vez finalizado o módulo presencial, o 
aluno terá acesso a um exame teórico online.

Opção 100% online disponível para instrutores ACES.

Certificações incluídas
Certificação Internacional de Instrutor de Primeiros Soco-
rros Pediátricos com RCP e DEA outorgada pela rede 
internacional de treinamento AIDER - www.aider.org

A certificação inclui:
Diploma digital de assistência. 
Credencial digital de aprovação.
Verificação de certificação no website oficial
de AIDER (www.aider.org).

A certificação de instrutor lhe permitirá certificar 
seus alunos em Primeiros Socorros Pediátricos, 
Reanimação Cardiopulmonar e/ou Desfibrilação 

Externa Automática através de uma certificação 
internacional.

Certificação Internacional de Primeiros Socorros 
Pediátricos com RCP e DEA outorgada por ACES 
www.acesint.org

Guia de Primeiros Socorros Pediátricos com RCP e 
DEA. 
PowerPoint: abarcam o conteúdo do curso, 
contam com texto e imagens que fazem da apre-
sentação uma experiência didática.
Exames de múltipla escolha. Entregam-se ao 
instrutor com a resolução (chave de respostas). 
Matriz de RCP e DEA: documento atualizado e 
abreviado de RCP e DEA.
Desenho de parches AIDER de instrutor e de aluno. 
Vídeos: realizados em estúdio e em qualidade full 
HD. 
Guia pedagógico para Instrutores AIDER.
Guia de anatomofisiologia humana para socorristas.

CURSOS PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES
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Curso de Instrutores
de Primeiros Socorros para
Cachorros e Gatos com RCP
Descrição

A certificação inclui:
Inscrição como instrutor associado à ACES. 
Filiação anual para os novos instrutores.

Materiais para os instrutores

Técnicas de ensino sobre os 
Primeiros Socorros para 
Cachorros e Gatos com RCP.

Conteúdo

Revisão de conceitos do curso de  
Primeiros Socorros para cachorros 
e Gatos com RCP. 

Dirigido a pessoas que tenham compromisso pelas 
mascotes e queiram divulgar o conhecimento de 
como reconhecer e como agir diante de doenças 
súbitas e lesões frequentes destas até a chegada do 
veterinário ou traslado para o hospital veterinário.

Não são necessários conhecimentos prévios.

Modalidade Semipresencial
O curso é formado por três momentos, os quais devem ser 
realizados de maneira obrigatória e em sua totalidade:

Curso online: cada participante segue as lições no 
seu ritmo.
Jornada presencial: de quatro horas.
Exame: Uma vez finalizado o módulo presencial, o 
aluno terá acesso a um exame teórico online.

Opção 100% online disponível para instrutores ACES.

Certificações incluídas
Certificação Internacional de Instrutor de Primeiros 
Socorros para Cachorros e Gatos com RCP outorgada 
pela rede internacional de treinamento AIDER 
www.aider.org

A certificação inclui:
Diploma digital de assistência. Credencial digital de 
aprovação.
Verificação de certificação no website oficial
de AIDER (www.aider.org).

A certificação de instrutor lhe permitirá certificar seus 
alunos em Primeiros Socorros para Cachorros e Gatos 
com RCP através de uma certificação internacional.

Certificação Internacional de Instrutor de Primeiros 
Socorros para Cachorros e Gatos com RCP outorga-
da por ACES – www.acesint.org

Guia de Primeiros Socorros para Cachorros e 
Gatos com RCP.
PowerPoint: abarcam o conteúdo do curso, 
contam com texto e imagens que fazem da apre-
sentação uma experiência didática.
Exames de múltipla escolha. Entregam-se ao 
instrutor com a resolução (chave de respostas). 
Matriz de RCP para Cachorros e Gatos: documen-
to atualizado e abreviado de RCP.
Desenho de parches AIDER de instrutor e de
aluno.
Guia Pedagógico para Instrutores AIDER: inclui 
conteúdos gerais de didática e pedagogia para 
que o instrutor possa ministrar um curso de 
forma clara e dinâmica.

CURSOS PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES



17Argentina: (+54.11) 4504.6462
Canadá: (+1) 514.750.1903

Chile: (+56.2) 2582.4661

www.acesint.org

Curso de Instrutores
de Manejo Avançado das
Emergências Cardiovasculares
Descrição A certificação inclui:

-

Material para os instrutores

Técnicas de ensino 
sobre o Manejo Avançado 
das Emergências 
Cardiovasculares.

Conteúdo

Revisão de conceitos 
gerais y emergências 
específicas.

Conteúdos gerais de 
didática e pedagogia.

Últimas atualizações  
internacionais.

O curso de Instrutor de Manejo Avançado das Emergên-
cias Cardiovasculares ajuda o conhecimento e a segu-
rança na hora de tomar decisões. Proporciona o material 
prático para o aluno e o acompanha no treinamento, 
num ambiente controlado e sob simulação.

Apresenta cenários onde o ambiente, o planejamento, o 
material de simulação (manequins, atores com maquia-
gem de efeitos especiais, gravações audiovisuais) e a 
capacitação dos instrutores facilitam e transformam um 
exercício numa experiência única, construtiva e repro-
duzível.

Está especialmente recomendado para profissionais da 
saúde que desenvolvem atividades com um alto com-
promisso, como ser médicos, enfermeiros, técnicos, etc.

Modalidade
O curso é formado por três momentos, os quais devem 
ser realizados de maneira obrigatória e em sua totalida-
de:

Curso online: cada participante segue as lições no seu 
ritmo.
Jornada presencial: de um dia de duração. 
Exame: Uma vez finalizado o módulo presencial o aluno 
terá acesso a um exame teórico online.

Certificação
Certificação Internacional de Instrutor de Manejo 
Avançado das Emergências Cardiovasculares outorgada 
pela rede internacional de treinamento AIDER - www.ai-
der.org

Diploma digital de assistência para todos os parti-
cipantes que compareceram ao curso.
Credencial digital de aprovação.
Verificação de certificação no website oficial de 
AIDER (www.aider.org).

Power point: abarca o conteúdo do curso, conta 
com texto e imagens que fazem da apresentação 
uma experiência didática.
Sessões práticas para pôr mãos à obra do explica-
do e realizar cenários de simulação. Exame: é de 
múltipla escolha e entrega-se ao instrutor com a 
resolução (chave de respostas). Matriz de RCP e 
DEA para Profissionais da Saúde: documento 
atualizado e abreviado de RCP e DEA para Profis-
sionais da Saúde.
Matriz de afogamento.
Desenho de parches AIDER de instrutor e de 
aluno.
Vídeos: realizados em estúdio e em qualidade full HD. 
Guia de anatomofisiologia humana para socorristas. 
Guia Pedagógico para Instrutores AIDER: inclui 
conteúdos gerais de didática e pedagogia para 
que o instrutor possa ministrar um curso de forma 
clara e dinâmica.

CURSOS PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES
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Curso de Instrutores
de Controle de Hemorragias
Descrição

Material para os instrutores

Técnicas de ensino 
sobre o Controle das 
Hemorragias.

Conteúdo

Revisão de conceitos 
gerais y emergências 
específicas.

Conteúdos gerais de 
didática e pedagogia.

Últimas atualizações 
internacionais.

O curso é dirigido a pessoas com experiência/conheci-
mentos em Primeiros Socorros. É destinado principal-
mente a Instrutores de Primeiros Socorros com RCP e 
DEA, médicos, profissionais da saúde, forças de segu-
rança, socorristas profissionais, professores e pessoas 
que já possuem conhecimentos na matéria.

Este curso é desenhado para que os futuros instruto-
res possam capacitar os alunos para reconhecer e 
tratar eficazmente uma hemorragia externa profusa/-
grave nos primeiros minutos críticos para a vida da 
vítima.
 
Modalidade Online
O curso é formado por dois momentos, os quais 
devem ser realizados de maneira obrigatória e em sua 
totalidade:

Curso online: cada participante segue as lições no 
seu ritmo.
Exame online: Uma vez finalizado o módulo, o aluno 
terá acesso a um exame teórico online.

Certificação
Certificação de Instrutor de Controle de hemorragias 
outorgada pela rede internacional de treinamento 
AIDER - www.aider.org

A certificação inclui:
Diploma digital de assistência. 
Credencial digital de aprovação.
Verificação de certificação no website oficial 
de AIDER (www.aider.org).

A certificação de instrutor lhe permitirá certificar seus 
alunos em Controle de Hemorragias através de uma 
certificação internacional.

Guia de Controle de Hemorragias.
PowerPoint: abarca o conteúdo do curso, conta 
com texto e imagens que fazem da apresentação 
uma experiência didática.
Sessões práticas para pôr mãos à obra o explicado 
e realizar cenários de simulação.                     
Exame: é de múltipla escolha e entrega-se ao 
instrutor com a resolução (chave de respostas).
Matriz de Controle de Hemorragias: incluída no guia. 
Desenho de parches AIDER de instrutor e de aluno. 
Vídeos: realizados em estúdio e em qualidade full HD. 
Guia Pedagógico para Instrutores AIDER: inclui 
conteúdos gerais de didática e pedagogia para que 
o instrutor possa ministrar um curso de forma clara 
e dinâmica.

CURSOS PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES
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     Monitor de
Áreas Cardio-
Seguras (ZCS)
Descrição

-

Certificação

     Formador de
Brigadistas
Descrição

     Instrutor de
Cuidadores de
Crianças
Descrição

Modalidade Online
Exame: realiza-se de maneira online. 

Certificação

Materiais
Guia para o cuidado da criança.
Exames para avaliar seus alunos.

Conteúdo

Destinado a instrutores membros ativos de ACES com 
certificação de Primeiros Socorros com RCP e DEA 
atualizada e/ou RCP e DEA para Profissionais da 
Saúde.

O Monitor de ACS poderá certificar instituições, organi-
zações e empresas como “Áreas Cardio Seguras”. A 
certificação de ACS determina que uma empresa ou 
instituição cumpra com um plano de capacitação e 
conta com equipamentos DEA.

Os monitores de ACS obtêm mais uma ferramenta para 
se aproximarem das grandes empresas e instituições 
públicas ou privadas, oferecendo um serviço integral de 
capacitação, equipamentos DEA e para ajudar a delimi-
tar uma área como cardio segura.

Certificação
Certificação de Monitor de ACS outorgada por ACES – 
www.acesint.org

Destinado a instrutores membros ativos de ACES com 
certificação de Primeiros Socorros com RCP e DEA 
atualizada.
Este curso lhe permitirá formar uma brigada numa 
empresa ou instituição e dar-lhe o seguimento corres-
pondente.

Uma brigada de emergências é um grupo de trabalha-
dores que estão devidamente organizados, treinados e 
equipados para identificar as condições de risco que 
possam gerar determinadas emergências. Estes trabal-
hadores são denominados brigadistas e estão treinados 
para agir oportunamente controlando ou minimizando 
os riscos identificados.

As Brigadas de Emergências de ACES são um padrão 
em um sistema de gestão da segurança e saúde no 
trabalho, destinado a permitir que as empresas e 
instituições controlem seus riscos para a segurança e 
saúde no trabalho e melhorem seu desempenho, tanto 
em matéria de prevenção de riscos como na atuação 
diante das lesões e doenças súbitas.

Certificação de Formador de Brigadistas outorgada 
por ACES – www.acesint.org

Desenhado para que os instrutores possam capacitar 
os alunos no cuidado de crianças de maneira segura e 
outorgando-lhes a confiança necessária para agir 
corretamente.

Certificação de Instrutor de Cuidadores de Crianças 
outorgada por ACES – www.acesint.org

O cuidado da criança - A pessoa ao cuidado da 
criança - A criança - A segurança durante o cuidado 
de crianças - As tarefas da pessoa ao cuidado de 
crianças - A entrevista com os pais - Primeiros 
Socorros Pediátricos com RCP e DEA

CURSOS PARA FORMAÇÃO DE INSTRUTORES
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Cursos de
Primeiros Socorros,
RCP / DEA
Descrição

Conteúdo

Programa de
Sensibilização aos   
Primeiros Socorros
com Manobra 
Fundamental 
de RCP
Descrição

Modalidade

Diploma
-

Conteúdo

Introdução – Ações numa emergência  – Identificar o
problema – Manobra fundamental de Reanimação
Cardiopulmonar (RCP). 

www.acesint.org

Oficina palestra de 45 minutos podendo se estender 
de acordo com as necessidades, até um máximo de 2 
horas, com uma demonstração da manobra funda-
mental de RCP.

Outorga-se um diploma de assistência digital para 
todos os participantes que compareceram ao curso e 
um diploma de reconhecimento digital para a empresa 
ou instituição que ofereça o programa.

Desenhado para capacitar os participantes para reconhe-
cer as emergências e poder contatar-se com o serviço de 
emergências médicas nos primeiros minutos.

Dirigido à população em geral e não requer nenhum 
tipo de instrução prévia. Está especialmente recomen-
dado para as empresas ou instituições que desejam 
sensibilizar seu pessoal e possam estar expostas a 
situações de emergência.

Desenhados para capacitar os participantes para 
reconhecer e tratar eficazmente as emergências em 
adultos, crianças e bebes nos primeiros minutos 
críticos até a chegada do pessoal dos serviços de 
emergências medicas. Os conteúdos são adaptados 
especificamente às necessidades de cada empresa 
ou instituição.

Modalidade
A carga horária do curso pode ser adaptada conforme 
as necessidades específicas e disponibilidade do 
pessoal.
Os cursos de ACES podem ter uma duração desde 1 
hora e meia até 32 horas. Consulte para maior infor-
mação.

Certificações incluídas  
Certificação Internacional outorgada por ACES – 
www.acesint.org

Todas as capacitações incluem:
Diploma digital de assistência.
Materiais descartáveis, práticas com manequins 
simulares e projeções multimídia.
Outorga-se um diploma digital de reconhecimen-
to para a empresa ou instituição que ofereça o 
programa.
Guia do aluno digital com as recomendações a 
seguir.

Introdução – Ações numa emergência – Identificar o 
problema - Reanimação Cardiopulmonar (RCP) – 
Desfibrilação Externa Automática (DEA) - Hemorragias 
e lesões - Choque - Queimaduras – Lesões na cabeça e 
na coluna – Lesões torácicas, abdominais e pélvicas – 
Lesões ósseas, articulares e musculares – Doenças 
súbitas (ataque cardíaco, ACV, problemas respiratórios, 
desmaios, convulsões, emergências diabéticas) - 
Intoxicações - Mordeduras e picaduras - Emergências 
relacionadas com calor e  frio - Resgate e mobilização 
de vítimas.
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