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Reconhecida como Utilidade  

Pública Internacional - Decreto 

n° 9.620, de 13/06/1912 

Curso de Resgate e Salvamento em Locais Difíceis  

 

Ementa: 

Objetivo: 

 
O curso visa à capacitação de profissionais que atuam em cenários de desastres para que estes 

possam executar com conhecimento, competência e segurança as manobras de resgate e 

salvamento em locais de difícil acesso, respeitando todo protocolo de atendimento a vítimas e 

em condições de ser transportadas até o socorro especializado ou até mesmo ao transporte aero 

médico. 

 

PRÉ-REQUISITOS:   

 O Aluno deverá possuir o certificado do curso de primeiros socorros com carga 
horária de 08 (oito) horas ou superior; 

 Ter idade mínima de 18 anos; 

 Carteira de vacinação em dia (tétano e hepatite); 

 Apresentar atestado médico apto a executar atividades físicas. 
 

Carga Horária: 

 40 horas 

Material pessoal do aluno: 

 Corda (06 metros); 

 Kit higiene: papel higiênico, pasta de dente, escova de dente, fio dental, sabonete, toalha 

e etc;; 

 Laço de Cabelo; 

 Lanterna; 

 Repelente e protetor solar; 

 Vestimenta: blusa, calça cumprida, casaco, capa de chuva e roupas reservas; 

 Abrigo: barraca (opcional), saco de dormir e etc; 

 Talher; 

 Cantil, Camelback ou garrafinha; 

 

Conteúdo Programático 

 Noções de Orientação com Bússola;  

 Prática de Abordagem de Vítimas e avaliação de Cena; 

 Protocolo de Parada Cardiorrespiratória; 
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 Protocolo de Afogamento; 

 Treinamento de Resgate de afogados; 

 Demonstração dos equipamentos usados no trauma e resgate; 

 Técnicas de Imobilização; 

 Controle de Hemorragias; 

 Intoxicação, Envenenamento e Acidente por animais peçonhentos 

 Acidente com Múltiplas Vítimas; 

 Confecção de nós, laços e amarrações para usar em pranchas; 

 Técnicas de arrastamento; 

 Rolamento 90 ° e 180º 

 Elevação a cavaleira; 

 Técnicas de transporte e resgate com e sem equipamentos 

 Locais com espaços reduzidos; 

 Locais com desníveis; 

 Salvamento em Locais de Difícil Acesso (Diurno e Noturno) 

 Retirada de vítimas em cenários urbanos; 

 Simulado em áreas de risco: vegetação; água; fumaça, fogo e estrutura 
colapsada; 

 

 

 

 


