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Bem-vindo ao Manual Administrativo do Centro de Treinamento 2020 

(TCAM) 

O resumo a seguir lista as mudanças substantivas feitas nas Normas do Centro de Treinamento nesta 

versão do TCAM. ATENÇÃO: Esta versão inclui a nova Norma do Programa de Treinamento de Resposta a 

Emergências de Violência Ativa (AVERT). Consequentemente, o AVERT agora aparece com frequência nas 

Normas do CT. Nem todas as instâncias de AVERT estão listadas abaixo, mas foram destacadas em todo o 

documento. 

Mudanças nas Normas do Centro de Treinamento 

1. Adicionadas as palavras destacadas às Definições de palavras-chave: 

a. Certificação falsificada: Cartões de certificação ou certificados que imitam um autêntico cartão

de certificação ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou certificado AVERT por um centro de

treinamento aprovado, instrutor autorizado ou outros com ou sem intenção de enganar.

b. Assédio: O assédio é um comportamento indesejável e ofensivo, intimidante, hostil ou abusivo.

c. Atualmente, a HSI não aceita reciprocidade para autorização como Instrutor AVERT.

2. Adicionadas as palavras destacadas aos Termos e Condições de Aprovação do Centro de Treinamento:

a. Os Diretores do Centro de Treinamento concordam que o envio e a aprovação de uma Inscrição

impressa ou eletrônica do Centro de Treinamento obriga a organização:

3. Adicionadas as palavras destacadas ao Centro de treinamento é necessário para:

a. … Atualmente, a HSI não aceita reciprocidade para autorização como Instrutor AVERT.

b. Pague o instrutor aplicável ou a taxa de autorização ou reautorização do instrutor treinador. O

período de autorização é de dois (2) anos, anualmente para AVERT.

c. … Fraude, falsificação ou deturpação dos registros do curso, cartões de autorização do instrutor,

cartões de certificação ou certificados AVERT.

d. … Reprodução, tradução, modificação ou duplicação não autorizada de materiais protegidos por

direitos autorais, incluindo cartões de certificação e certificados AVERT.

e. Emite legitimamente cartões de certificação HSI ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou

certificados AVERT (impressos ou digitais).

4. Adicionadas as palavras destacadas aos Termos e Condições para autorização Instrutor HSI ou Instrutor

Treinador: 

a. O envio e a aprovação de uma Inscrição de Instrutor ou Instrutor Treinador impressa ou

eletrônica obriga o candidato a:

b. O envio e a aprovação de uma aplicação impressa ou eletrônica indeniza, defende e isenta a

HSI de responsabilidade ...

c. Atualmente, a HSI não aceita reciprocidade para autorização como Instrutor AVERT.

A emergência de saúde pública COVID-19 pode exigir que certas Normas do Centro de 

Treinamento sejam temporariamente estendidas, suspensas ou dispensadas. A HSI está 

postando atualizações do COVID-19 que podem substituir essas Normas do CT publicados. 

Todos os Centros de Treinamento e Instrutores Autorizados aprovados são incentivados a 

monitorar o site COVID-19 do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Centros 

para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) para obter as atualizações de vírus mais 

recentes. Obrigado por tudo que você faz para ajudar a tornar nossos locais de trabalho e 

comunidades mais seguros. 
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d. Pague o instrutor aplicável ou a taxa de autorização ou reautorização do instrutor treinador. O

período de autorização é de dois (2) anos, anualmente para AVERT.

5. Adicionadas as palavras destacadas aos instrutores autorizados da HSI e instrutores treinadores são 

obrigados a:

a. O instrutor autorizado a ter ensinado (ou co-ensinado) pelo menos duas (2) aulas de treinamento

de nível de estudante da HSI durante o período de autorização de dois anos anterior

(anualmente para AVERT). Atualmente, a HSI não aceita reciprocidade para autorização como

Instrutor AVERT.

6. Adicionadas as palavras destacadas aos Termos e Condições para Certificação

a. O termo "certificação" significa a verificação de que na data de conclusão da aula indicada em

um cartão de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificado AVERT, o

participante do curso demonstrou…. 

7. Adicionadas as palavras destacadas aos Termos e Condições para Reclamações e Consultas de

Credenciais

a. Ao verificar as credenciais ou após a aceitação de uma reclamação por escrito, a HSI irá:…

Notificar o Diretor do Centro de Treinamento e o Instrutor Autorizado ou Instrutor treinador por

e-mail com entrega e recibo de leitura solicitado.

Mudanças nas Normas do programa de treinamento 

1. Adicionado a Norma do Programa de Treinamento de Resposta a Emergências de Violência Ativa

(AVERT)
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Seção 1: Perguntas frequentes e definições de palavras-chave  

Quem é o Health & Safety Institute? 

O Health and Safety Institute (HSI) é uma família de marcas de programa de treinamento que oferece 

treinamento completo em cuidados de emergência, educação continuada, treinamento de segurança e 

soluções de conformidade química com um objetivo: tornar o local de trabalho e a comunidade mais 

seguros. Os programas de educação continuada de treinamento em atendimento de emergência e serviço 

médico de emergência (EMS) da HSI são atualmente aceitos, aprovados ou reconhecidos como atendendo 

a quase 6.300 requisitos de agências reguladoras estaduais, conselhos de licenciamento ocupacional, 

associações profissionais, comissões e conselhos em mais de 550 ocupações e profissões. 

O que é TCAM? 

O TCAM é uma coleção de normas e diretrizes que estabelecem os critérios para garantia de qualidade e 

melhoria de desempenho da HSI, seus centros de treinamento aprovados e instrutores e instrutores 

Treinadores autorizados. 

Para quem é o TCAM? 

O TCAM é para centros de treinamento aprovados pela HSI e instrutores autorizados e instrutores 

treinadores que oferecem ou ensinam qualquer programa de treinamento de atendimento de 

emergência da HSI, incluindo programas American Safety & Health Institute ("ASHI"), MEDIC First Aid, 

EMS Safety and Active Violence Emergency Response Training ( “AVERT”). É também para qualquer 

pessoa interessada na garantia de qualidade e nas práticas de melhoria da HSI, incluindo autoridades 

regulatórias, conselhos de licenciamento ocupacional, organizações nacionais e internacionais, 

associações profissionais, credenciadores educacionais e participantes de aulas. 

Por que o TCAM é necessário? 

O TCAM documenta os critérios de garantia de qualidade e os procedimentos e processos que a HSI usa 

para melhorar continuamente a validade, a defensibilidade e a eficácia da HSI e de seus centros de 

treinamento aprovados e instrutores e instrutores treinadores autorizados. Ser capaz de demonstrar que 

a HSI tem um sistema de garantia de qualidade eficaz em funcionamento é frequentemente necessário 

para a aprovação ou aceitação dos programas de treinamento da HSI pelas autoridades regulatórias e 

outros aprovadores. Ele também pode ajudar a reduzir a exposição legal para a HSI, seus Centros de 

Treinamento e Instrutores e Instrutores Treinadores autorizados, identificando pontos fracos em normas 

operacionais, procedimentos e processos. Além disso, como a transparência é de extrema importância 

em questões de treinamento em saúde e segurança, o TCAM está disponível gratuitamente no site da HSI. 

O que é um Centro de Treinamento? 

Um Centro de Treinamento HSI é uma entidade autônoma que fornece treinamento e certificação em 

atendimento de emergência, fornecidos por um Instrutor HSI ou Instrutor treinador autorizado que possui 

o conhecimento necessário e capacidade de ensino para direcionar o aprendizado. Os Centros de 

Treinamento existem em uma ampla variedade de tamanhos e estruturas de negócios. Um Centro de 

Treinamento pode ser uma pequena empresa de propriedade de um indivíduo que administra suas 

operações diárias e fornece instruções com base em uma taxa por serviço, ou um Centro de Treinamento 

pode ser uma grande empresa, organização ou agência governamental cujo Instrutores de casa e 

instrutores treinadores fornecem treinamento para seus funcionários. 
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Qual é a relação entre o Centro de Treinamento e o Diretor do Centro de Treinamento? 

Cada Centro de Treinamento aprovado deve ter um Diretor do Centro de Treinamento. O Diretor do 

Centro de Treinamento é o proprietário da empresa, diretor executivo ou outro indivíduo associado à 

organização que é responsável por gerenciar a operação do Centro de Treinamento. 

Qual é a função do Diretor do Centro de Treinamento? 

O Diretor do Centro de Treinamento é responsável por garantir que todas as atividades de treinamento 

em atendimento de emergência para a organização estejam de acordo com as normas do Centro de 

Treinamento. 

O que é garantia de qualidade? 

A garantia de qualidade é um conjunto de normas projetados para monitorar e melhorar o desempenho 

do HSI, seus centros de treinamento aprovados e instrutores e instrutores treinadores autorizados para 

que o treinamento de atendimento de emergência fornecido atenda ou exceda consistentemente os 

requisitos do HSI, autoridades regulatórias e participantes da classe. 

Qual é a diferença entre uma norma e uma diretriz? 

Uma norma é “algo pronto e estabelecido por uma autoridade como uma regra para a medida de 

quantidade, peso, extensão, valor ou qualidade”. Uma diretriz é uma regra ou instrução que mostra ou 

diz como algo deve ser feito. Para o propósito destas Normas e Diretrizes para Garantia de Qualidade, 

uma norma é algo que um Centro de Treinamento aprovado, Instrutor Autorizado ou Instrutor Treinador 

é obrigado a fazer (obrigatório). Uma diretriz é uma declaração de prática desejada, boa ou recomendada 

(não obrigatória). 

As normas diferem entre os programas de treinamento? 

Existem algumas diferenças inerentes entre os programas de treinamento definidos nas normas do 

Programa (Seção 3). Caso contrário, as Normas se aplicam igualmente a cada marca de programa de 

treinamento. 

Qual é a relação entre a HSI e seus centros de treinamento? 

A HSI projeta e desenvolve programas de treinamento, aprova Centros de treinamento e autoriza os 

instrutores e instrutores treinadores a certificar os participantes das aulas de acordo com as normas mais 

recentes dos centros de treinamento. 
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A HSI aprova os Centros de treinamento e autoriza os instrutores e instrutores treinadores a certificar os 

participantes das aulas de acordo com as normas mais atuais dos centros de treinamento 

 

 

 

* CTs externos fornecem treinamento mediante o pagamento de uma taxa. Os CTs internos fornecem 

treinamento para funcionários / membros gratuitamente. As estruturas de negócios dos CTs incluem 

proprietários individuais, parcerias, corporações, LLCs, organizações sem fins lucrativos e agências 

governamentais. 

A HSI é uma franquia? 

Não, a HSI não é uma franquia. Os Diretores do Centro de Treinamento e Instrutores Autorizados e 

Instrutores treinadores não são funcionários, agentes, consultores, contratados, intermediários ou 

representantes legais da HSI. A HSI não concede territórios exclusivos ou protegidos. A HSI não impõe 

restrições aos bens e serviços que podem ser oferecidos para venda e, excluindo estas normas e Diretrizes 

para Garantia de Qualidade, não impõe controle ou fornece assistência significativa no método de 

operação. A HSI não controla o preço ou taxas que os Centros de Treinamento cobram pelos cursos. A HSI 

não compartilha nenhuma taxa que os Centros de Treinamento cobram ou pedem de seus alunos ou 

clientes. Exceto pelo custo dos materiais do curso e cartões de certificação adquiridos da HSI, qualquer 

receita derivada de um curso não representa receita para a HSI. Os preços dos cursos por aluno, incluindo 

materiais do curso e cartões de certificação, são determinados pelos Centros de treinamento individuais 

e não pela HSI. 

A HSI é credenciada? 

Sim. HSI é uma organização credenciada nacionalmente da Comissão de Credenciamento de Educação 

Continuada Pré-Hospitalar (CAPCE). CAPCE é o órgão nacional de credenciamento de cursos de educação 

continuada e provedores de cursos de Serviços Médicos de Emergência (EMS). O credenciamento CAPCE 

requer um processo de revisão por pares baseado em evidências para programas de educação continuada 

comparável a todos os credenciadores de saúde. 

Os programas de treinamento da HSI são baseados em evidências? 

Sim. Os programas de treinamento de atendimento de emergência ASHI, EMS Safety e MEDIC First estão 

em conformidade com: 

 

 

 

Participantes da classe

Instrutores autorizados e instrutores 
treinadores

Centros de treinamento* 
aprovados 

Normas do Centro 
de Treinamento

HSI
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1. 2015 Comitê de Ligação Internacional de Ressuscitação (ILCOR) Consenso Internacional sobre 

Reanimação Cardiopulmonar (CPR) Cuidado Cardiovascular de Emergência (ECC) Ciência com 

Recomendações de Tratamento 

2. Atualização das diretrizes da American Heart Association (AHA) de 2015 para RCP e ECC e a atualização 

anual das diretrizes. 

3. Atualização das diretrizes da AHA e ARC de 2015 para primeiros socorros e atualização anual das 

diretrizes. 

4. Noções básicas sobre cuidar de nossas crianças em 2015: bases de saúde e segurança para cuidados e 

educação na primeira infância. Administração para Crianças e Famílias, Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos dos EUA. 

5. normas de 2011 para treinamento em primeiros socorros e RCP da Academia Americana de Pediatria, 

Associação Americana de Saúde Pública e Centro Nacional de Recursos para Saúde e Segurança em 

Cuidados Infantis e Educação Infantil, Cuidando de Nossas Crianças: Normas nacionais de desempenho 

de saúde e segurança; Diretrizes para programas de cuidados e educação na primeira infância. 3ª edição 

(“CFOC3”) 

6. Critérios dos Escoteiros da América para o Currículo de Primeiros Socorros na Região Selvagem e 

Diretrizes Doutrinas 

7. normas de educação de serviços médicos de emergência nacional e o modelo de escopo de prática de 

SME nacional atualizado para o respondente de emergência médica 

8. Recomendações do Guia de Melhores Práticas da Administração Federal de Segurança e Saúde 

Ocupacional (OSHA): Fundamentos de um Programa de Primeiros Socorros no Local de Trabalho 

Os programas de treinamento ASHI, EMS Safety e MEDIC First são equivalentes aos programas de 

treinamento da American Heart Association®, Inc. e da American National Red Cross? 

Sim. Os programas de treinamento em primeiros socorros ASHI, EMS Safety e MEDIC são equivalentes aos 

oferecidos por ambas as empresas. 

Os programas de treinamento ASHI, EMS Safety e MEDIC First são aceitos? 

Sim. Os programas de treinamento de primeiros socorros ASHI, EMS Safety e MEDIC são atualmente 

aceitos, aprovados ou reconhecidos como uma credencial da indústria atendendo aos requisitos de mais 

de 5400 agências regulatórias estaduais e provinciais, conselhos de licenciamento ocupacional, 

associações profissionais, comissões e conselhos em mais de 550 ocupações e profissões. 

A emissão do cartão de certificação ASHI, EMS Safety e MEDIC First Aid exige uma avaliação presencial 

das habilidades práticas por um instrutor autorizado da HSI para verificar a competência da habilidade 

antes que um cartão de certificação seja emitido? 

Sim. Os programas de treinamento ASHI, EMS Safety e MEDIC First Aid que contêm objetivos de habilidade 

psicomotora requerem uma avaliação de habilidade presencial e prática para verificar a competência de 

habilidade antes da emissão de um cartão de certificação. 

O treinamento de primeiros socorros ou RCP somente online atende aos requisitos da OSHA (Federal 

Occupational Safety & Health Administration)? 

Não. O treinamento de primeiros socorros ou RCP somente online não atende aos requisitos da OSHA. 

Consulte esta Carta de Interpretação da OSHA de 2012. 

Com que frequência o TCAM é revisado? 

O TCAM é revisado conforme necessário. 
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E se eu tiver mais perguntas? 

Se você tiver perguntas adicionais, preencha uma solicitação de contato, envie um e-mail para 

customerservice@hsi.com ou ligue para EUA 800 447-3177 INTL 00-1-541-344-7099 
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Definições de palavras-chave 

As seguintes palavras-chave são definidas para aumentar sua clareza e significado na aplicação geral das 

normas do Centro de Treinamento. 

Afiliação: Afiliação significa conectar-se ou associar-se. Instrutores HSI ou Instrutores Treinadores 

autorizados devem manter afiliação com um Centro de Treinamento HSI primário e atualmente aprovado. 

Aprovação: A aprovação é a permissão concedida para operar como um Centro de Treinamento HSI e 

para oferecer programas de treinamento ASHI, Segurança EMS ou Primeiros Socorros MEDIC. Uma vez 

concedida, a Aprovação do Centro de Treinamento entrará em vigor até ser desativada, suspensa ou 

revogada 

Autenticidade: de origem indiscutível; genuíno. 

Autorização: A autorização é a permissão concedida pela HSI a uma pessoa qualificada para ensinar um 

programa de treinamento ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou AVERT. O período de autorização é de 

dois (2) anos. A autorização pode ser negada, suspensa ou revogada a qualquer momento, a critério 

exclusivo da HSI. 

Certificação: Certificação significa confirmar o cumprimento dos requisitos. Instrutor HSI ou Instrutor 

Treinador qualificados e autorizados emitem certificação autêntica para indivíduos que atendem aos 

requisitos das normas do Programa de Treinamento aplicável. 

Certificação falsificada: Cartões de certificação ou certificados que imitam um autêntico cartão de 

certificação ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou certificado AVERT por um centro de treinamento 

aprovado, instrutor autorizado ou outros com ou sem intenção de enganar. 

Assédio: O assédio é um comportamento indesejável e ofensivo, intimidante, hostil ou abusivo. 

Inativo: Inativo significa não ativo ou em uso. A autorização de um instrutor HSI ou de um instrutor 

treinador torna-se inativa quando ele ou ela se esquece de concluir uma atualização necessária ou de 

manter a afiliação com um CT. Um Centro de treinamento aprovado se torna inativo quando não tem 

mais pelo menos um instrutor ou instrutor treinador afiliado, atualmente autorizado, ou quando não 

possui mais pelo menos um programa de treinamento HSI atual. 

Qualificado: Qualificado significa que um indivíduo possui a habilidade, experiência e conhecimento 

necessários para ministrar um programa de treinamento HSI. Indivíduos qualificados tornam-se elegíveis 

para autorização atendendo aos requisitos para conclusão bem-sucedida de um Curso de 

Desenvolvimento HSI Instrutor ou Instrutor Treinador (IDC / ITDC) ou por Reciprocidade (a aceitação de 

credenciais atuais e válidas de outra organização ou instituição). Atualmente, a HSI não aceita 

reciprocidade para autorização como Instrutor AVERT. 

Reautorização: Reautorização significa autorizar novamente. Um Instrutor HSI autorizado ou Instrutor 

Treinador que deseja continuar ensinando os programas de treinamento ASHI, Segurança SME ou 

Primeiros Socorros MEDIC e emitir cartões de certificação autênticos ASHI, Segurança SME e Primeiros 

Socorros MEDIC deve reautorizar a cada dois (2) anos. Os instrutores do AVERT devem reautorizar 

anualmente. 

Renovação: Renovar significa fazer de novo (repetir). Uma classe de renovação é projetada para 

indivíduos que atualmente são certificados e desejam ou são obrigados a manter a certificação. Um 

período de carência de 30 dias é permitido para a entrada em uma classe de renovação. No entanto, este 

período de carência não estende o período de certificação. 
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Requalificar: Requalificar significa qualificar novamente. Um Instrutor Autorizado HSI ou Instrutor 

treinador cuja autorização expirou 90 dias ou mais deve se requalificar antes de reautorizar. 

Atualizar: Atualizar significa fornecer a um Instrutor HSI ou Instrutor Treinador autorizado as informações 

mais recentes sobre algo. Ocasionalmente, os instrutores e instrutores treinadores são obrigados a 

concluir um curso de atualização patrocinado pela HSI para garantir que estejam familiarizados e 

ensinando as informações mais atualizadas. Por exemplo, um Curso de Atualização geralmente é 

necessário quando as diretrizes de primeiros socorros, RCP ou cuidados cardíacos de emergência são 

revisadas. A conclusão de um curso de atualização qualifica o instrutor ou instrutor treinador para 

reautorização. 

Upgrade: Atualizar significa aumentar o nível de autorização de um Instrutor ou Instrutor Treinador HSI. 

Por exemplo, um instrutor HSI pode desejar atualizar para o nível de autorização de instrutor treinador 

enviando credenciais de instrutor treinador válidas de outra organização ou instituição reconhecida 

(reciprocidade), ou atendendo aos requisitos para a conclusão bem-sucedida do curso de 

desenvolvimento de instrutor HSI. 
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Seção 2:Normas do Centro de Treinamento 

Termos e Condições de Aprovação do Centro de Treinamento 

1. A aprovação do Centro de Treinamento é um privilégio, não um direito, e pode ser negado, suspenso 

ou revogado a qualquer momento a critério exclusivo da HSI. 

2. A Aprovação do Centro de Treinamento concede permissão para oferecer programas de treinamento 

HSI. Um aplicativo impresso ou digital do CT é necessário para aprovação. 

3. A evidência de falsificação de qualquer informação fornecida na aplicação do Centro de Treinamento 

resultará na negação ou revogação da aprovação. 

4. O Centro de Treinamento deve nomear um Diretor do Centro de Treinamento. Pode haver apenas um 

Diretor do Centro de Treinamento por Centro de Treinamento. 

5. Os programas de treinamento HSI que acontecem em outras filiais, divisões ou locais do Centro de 

Treinamento HSI são de responsabilidade do Diretor do Centro de Treinamento. 

6. Os Diretores do Centro de Treinamento concordam que o envio e a aprovação de uma Inscrição 

impressa ou eletrônica do Centro de Treinamento obriga a organização: 

a. Cumprir as Normas do Centro de Treinamento e do Programa, e; 

b. Cumprir todas as leis locais, estaduais, provinciais, federais e regras administrativas que regem a 

operação de seu negócio de treinamento e a aprovação, entrega e administração do treinamento 

profissional exigido. 

7. A prática de qualquer ato ilegal, desonesto, antiético, ofensivo ou não profissional ou condenação de 

qualquer crime substancialmente relacionado aos deveres, qualificações ou funções do Diretor do Centro 

de Treinamento, incluindo, sem limitação, a condenação de um crime sexual ou a exigência de registrar-

se como um agressor sexual, pode resultar na recusa, suspensão ou revogação da aprovação do Centro 

de Treinamento a qualquer momento. 

8. Se o Diretor do Centro de Treinamento jurou nolo contendere (sem contestação) ou foi condenado por 

um crime em qualquer estado, antes ou durante seu período de aprovação de HSI ou teve uma licença 

governamental ou profissional, permissão, certificação, designação oficial, ou autorização prévia 

suspensa, revogada ou negada, ele ou ela deve apresentar uma explicação detalhada das circunstâncias. 

Tais circunstâncias não impedem absolutamente a aprovação, mas estão sujeitas à revisão e decisão do 

Conselho de Garantia de Qualidade da HSI. Não fazer isso é motivo para revogação. 

9. A aprovação do Centro de treinamento permanecerá em vigor até ser desativada, suspensa ou 

revogada. A inativação, suspensão ou revogação entrarão em vigor no momento da notificação. 

10. A HSI tem o direito de comunicar a situação do Centro de Treinamento (em boa situação, inativo, 

suspenso e revogado) aos encarregados da aplicação da lei, reguladores, conselhos de licenciamento 

ocupacional, associações profissionais e outros, conforme a HSI considerar adequado. 

11. Os Diretores do Centro de Treinamento concordam em indenizar, defender e isentar de 

responsabilidade a HSI de e contra todas as reivindicações, perdas e causas de ação, responsabilidade, 

danos e despesas declaradas por terceiros relacionados ou decorrentes de quaisquer atos ou omissões 

do CT ou seus instrutores aprovados pela HSI afiliados, ou instrutores treinadores. 

12. Materiais de treinamento adicionais ou dispositivos de treinamento que não são produzidos pela HSI 

podem ser usados para complementar os programas da HSI, a critério do Diretor do Centro de 

Treinamento. Para garantir a integridade do sistema instrucional, esses materiais ou dispositivos 

complementares; 

a. Não pode ser usado no lugar dos materiais de treinamento HSI. 
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b. Não pode ser usado para encurtar ou de outra forma alterar a norma do Programa de 

Treinamento HSI aplicável. 

c. Deve ser claramente diferenciado dos materiais do programa de treinamento HSI. Deve ficar 

claro que os materiais complementares de treinamento ou dispositivos de treinamento não são 

um produto, diretriz ou invenção da HSI. 

13. Os logotipos ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid e HSI "Approved Training Center" fornecidos pela HSI 

são os únicos logotipos que podem ser usados para anunciar na mídia impressa e na Internet 

a. Quando usado eletronicamente, o (s) logotipo (s) deve (m) conter um hiperlink para 

www.hsi.com. 

b. A declaração “O logotipo ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid e HSI Training Center é uma marca 

registrada do Health & Safety Institute ou de suas afiliadas. Todos os direitos reservados." deve 

ser incluído como parte do Aviso Legal do site, Termos de Uso ou outra seção adequada no site 

que lista informações de propriedade de marca registrada. Se o site do Training Center não tiver 

essa seção, esse idioma deverá ser incluído na (s) mesma (s) página (s) do (s) logotipo (s) do CT. 

c. O CT não transferirá ou atribuirá esses direitos limitados de uso dos logotipos aprovados do 

Centro de Treinamento a terceiros. 

d. O Centro de Treinamento não contestará a propriedade de quaisquer direitos autorais, marcas 

comerciais (Marcas) ou outros direitos de propriedade intelectual envolvendo a família de marcas HSI, 

incluindo ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou programas AVERT, cartões de autorização de instrutor ou 

instrutor treinador, cartões de certificação , Certificados AVERT, materiais de treinamento e produtos 

vendidos pela HSI ou suas afiliadas. 

14. O Centro de Treinamento não colocará nenhum nome de marca ou logotipo HSI, incluindo o nome 

ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou AVERT, nome do programa, logotipo ou logotipo do CT Aprovado 

em qualquer instrutor ou cartão de autorização de instrutor treinador, cartão de certificação , certificado, 

curso, programa, material de treinamento ou produto em qualquer formato, inventado, criado ou 

produzido pelo Centro de Treinamento ou outros, de modo a dar a impressão de que o instrutor, cartão 

de certificação, certificado, curso, programa, materiais ou produtos foram criados, endossados, 

recomendados, aprovados, autorizados ou vendidos pela HSI ou suas afiliadas. 

15. O Centro de Treinamento não usará Marcas, incluindo o nome ASHI, EMS Safety, HSI, MEDIC First Aid 

ou AVERT, logotipos, logotipos do Centro de Treinamento Aprovado, palavras ou outros símbolos 

confusamente semelhantes a Marcas em conexão com qualquer nome comercial do Centro de 

Treinamento , nome da empresa ou nome comercial, nem como marca comercial ou marca de serviço, 

nem o Centro de Treinamento deve exibir o logotipo do Centro de Treinamento Aprovado em uma posição 

mais proeminente do que seu próprio logotipo ou nome. 

O Centro de Treinamento é obrigado a: 

1. Mantenha o acesso à Internet e um endereço de e-mail válido e atualizado. Não fazer isso é motivo 

para suspensão ou revogação. 

2. Manter uma lista de instrutores e instrutores treinadores afiliados atualmente autorizados com 

informações de contato. 

3. Notifique imediatamente o HSI se o atual Diretor do Centro de Treinamento for substituído por um 

novo Diretor do Centro de Treinamento usando o Formulário de Atualização do Centro de Treinamento. 

a. Para evitar a substituição não autorizada do Diretor do Centro de Treinamento, o atual Diretor 

do Centro de Treinamento deve conceder permissão ao seu sucessor. Se as condições impedirem 

isso, as circunstâncias devem ser descritas. 

4. Abster-se de se envolver ou permitir que Instrutores ou Instrutores Treinadores afiliados se envolvam 

em conduta ilegal, desonesta, antiética, ofensiva ou não profissional, incluindo, mas não se limitando a; 
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a. Emissão de cartões de certificação desatualizados, não adquiridos, fotocopiados ou alterados de 

outra forma. 

b. Retenção de cartões de certificação devidamente obtidos. 

c. Fraude, falsificação ou deturpação dos registros do curso, cartões de autorização do instrutor, 

cartões de certificação ou certificados AVERT. 

d. Anúncio falso. 

e. Discriminação. 

f. Reprodução, tradução, modificação ou duplicação não autorizada de materiais protegidos por 

direitos autorais, incluindo cartões de certificação e certificados AVERT. 

g. Má conduta financeira ou comercial. 

h. Assédio de instrutores e instrutores treinadores do HSI, diretores do centro de treinamento, 

participantes da classe ou funcionários do HSI. 

5. Ter pelo menos um Instrutor Autorizado HSI ou Instrutor Treinador em boas condições, afiliado ao 

Centro de Treinamento aprovado. O Diretor do Centro de Treinamento pode ser o único instrutor afiliado 

ou pode haver muitos instrutores afiliados. O Diretor do Centro de Treinamento pode escolher aceitar ou 

recusar a afiliação de um Instrutor. 

6. Certifique-se de que todos os instrutores que ensinam para o Centro de treinamento sejam 

qualificados, atualizados e devidamente autorizados, seja pela conclusão bem-sucedida de um curso de 

desenvolvimento de instrutor HSI (IDC / ITDC) ou por reciprocidade. 

a. Atualmente, a HSI não aceita reciprocidade para autorização como Instrutor AVERT. 

7. Certifique-se de que todas as credenciais usadas para a autorização de instrutor ou instrutor treinador 

por reciprocidade são atuais, adquiridas de forma adequada e legítimas (consulte as Diretrizes para 

instrutor ou autorização de instrutor treinador para obter detalhes). 

a. Atualmente, a HSI não aceita reciprocidade para autorização como Instrutor AVERT. 

8. Certifique-se de que todos os instrutores ou  instrutores treinadores autorizados afiliados ao Centro de 

treinamento sejam devidamente reautorizados pela HSI. A reautorização é responsabilidade do Centro de 

treinamento e / ou do instrutor ou instrutor treinador, não do HSI (consulte os Termos e condições para 

reautorização do instrutor ou instrutor treinador para obter detalhes). 

9. Manter a responsabilidade pelos instrutores e instrutores treinadores afiliados. 

10. Pague o instrutor aplicável ou a taxa de autorização ou reautorização do instrutor treinador. O período 

de autorização é de dois (2) anos, anualmente para AVERT. 

11. Garanta a compra de pelo menos um programa de treinamento HSI atual. 

12. Oferecer treinamento e emitir certificação apenas para o (s) programa (s) HSI adquirido. 

13. Certifique-se de que cada Instrutor ou Instrutor treinador autorizado afiliado ao Centro de 

Treinamento ou compartilhado com outro Centro de Treinamento: 

a. Tem acesso, entende e está em conformidade com as Normas do Centro de Treinamento e do 

Programa de Treinamento. 

b. Fornece aos alunos a versão atual do livro do aluno e materiais de aula relacionados do programa 

de treinamento HSI apropriado, um por aluno, impresso ou digital. 

c. Tem acesso à versão atual do Guia de Instrutor HSI para o (s) curso (s) que está autorizado a 

ministrar (um por instrutor, impresso ou digital). 

d. Preserva a proporção máxima de aluno para instrutor para sessões de habilidade em 

circunstâncias normais. 

e. Fornece a cada aluno a oportunidade de avaliar seu curso usando os formulários digitais ou 

impressos de avaliação do curso “Avalie seu programa”. 
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f. Emite legitimamente cartões de certificação HSI ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou certificados 

AVERT (impressos ou digitais). 

g. Mantenha todos os manequins de RCP e dispositivos de treinamento em bom estado de 

funcionamento, limpos e desinfetados de acordo com as instruções do fabricante. 

14. Monitorar o desempenho de Instrutores Autorizados e Instrutores Treinadores afiliados e 

compartilhados para garantir que ele ou ela; 

a. É proficiente, atualizado e ensina de acordo com os objetivos de conhecimento e habilidade 

exigidos do programa de treinamento HSI apropriado e mais atual 

b. Mantém uma boa higiene pessoal e uma aparência profissional e adequada ao ambiente da aula. 

c. Cria um ambiente de aprendizagem fisicamente seguro, livre de discriminação, assédio, 

preconceito e culturalmente sensível. 

d. Toma as precauções adequadas para evitar lesões nos alunos e para minimizar o risco de 

transmissão de doenças infecciosas. 

e. Possui manequins de RCP, dispositivos de treinamento e suprimentos suficientes para garantir a 

prática adequada das habilidades psicomotoras exigidas por cada aluno. 

f. Usa apenas a versão mais atual dos exames escritos ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid 

i) Quando um exame escrito não é exigido pelo Norma do Programa aplicável ou por uma agência 

reguladora, ele é opcional. 

ii) Um exame opcional pode ser usado nas aulas como uma ferramenta de aprendizagem ativa; no 

entanto, a pontuação do participante em um exame opcional não pode ser usada para reter um cartão 

de certificação devidamente obtido. 

a. Toma precauções razoáveis para garantir a segurança dos cartões de certificação impressos ou 

digitais e a integridade dos exames impressos ou digitais (ou seja, protegê-los contra o uso não 

autorizado, roubo e duplicação). 

b. Os exames escritos ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid não podem ser alterados de forma 

alguma; incluindo aumentar ou diminuir a pontuação de aprovação (corte) ou publicar o exame 

na Internet. 

15. Notificar prontamente a HSI se um Instrutor ou Instrutor treinador autorizado não for afiliado do 

Centro de Treinamento por violação destas normas, teve uma licença, permissão, certificação ou 

designação oficial suspensa, revogada ou negada ou prometeu nolo contendere (não concurso) ou foi 

condenado por um crime durante o período de autorização. Não fazer isso é motivo para suspensão ou 

revogação. 

16. Responder pronta e totalmente às reclamações de autoridades regulatórias, alunos, clientes, 

instrutores e instrutores treinadores afiliados e HSI. 

17. Trabalhar em cooperação com as autoridades regulatórias, policiais, estudantes, clientes, instrutores 

afiliados, instrutores treinadores e HSI para investigar e corrigir qualquer situação que coloque em risco 

a boa vontade associada à HSI, seus programas de treinamento, centros de treinamento aprovados ou 

instrutores e instrutores treinadores autorizados. 

18. Fornecer acomodação razoável a todas as pessoas com deficiência que buscam acesso aos programas 

HSI de acordo com a Lei dos Americanos com Deficiências (ADA). 

19. Oferecer horas de educação continuada (CEH) para provedores do SME que completem os programas 

credenciados da Comissão de Credenciamento de Educação Continuada Pré-hospitalar (CAPCE) da HSI 

(consulte Educação Continuada do SME) 

20. Cumprir as Normas e critérios do Programa de Aprovação para Educação Continuada (PACE) da 

Academy of General Dentistry (AGD) ao oferecer educação continuada em odontologia (CDE) para 

profissionais de odontologia (consulte Educação Odontológica Continuada). 
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21. Mantenha as listas de cursos claras, legíveis e organizadas, incluindo as listas de cursos de 

desenvolvimento de instrutor (em papel ou eletrônico) por no mínimo três (3) anos ou conforme 

necessário para conformidade com um determinado regulamento estadual ou federal. 

22. O ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou AVERT Class Roster mais atual é o principal registro de 

treinamento. 

23. Certifique-se de que uma Lista de Classe completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da 

classe de treinamento seja assinada pelo Instrutor Autorizado ou Instrutor Treinador ou enviada 

eletronicamente através do Sistema de Informações e Treinamento Online (Otis) para cada ASHI , EMS 

Safety ou MEDIC First Aid ou classe AVERT. 

a. A lista de classes deve ser concluída dentro de 30 dias da aula de treinamento. Este prazo pode 

ser estendido até 60 dias em circunstâncias atenuantes. 

24. Use uma lista de classes com os mesmos campos de dados e declaração de atestado que os mais atuais 

ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou AVERT Class Roster (ao usar uma lista de classes de centros de 

treinamento próprios). 

25. A avaliação de desempenho é um registro secundário de treinamento. Quando um formulário de 

avaliação de desempenho assinado por um instrutor não é exigido por uma agência reguladora, ele é 

opcional. 

a. Mantenha uma cópia do Formulário de Inscrição para Instrutor ou Instrutor Treinador e todas as 

credenciais de reciprocidade associadas ou a documentação de conclusão do Curso de 

Desenvolvimento de Instrutor por no mínimo três anos ou conforme necessário para 

conformidade com um determinado regulamento estadual ou federal. 

b. Se o instrutor ou instrutor treinador obtiver autorização por meio de reciprocidade, o Centro de 

treinamento deve manter uma cópia da autorização original que foi usada (por exemplo, seu 

cartão de instrutor de suporte básico de vida da American Heart Association®, Inc.). 

c. O instrutor ou instrutor treinador não é obrigado a manter a certificação atual nas credenciais 

recíprocas, desde que o instrutor ou instrutor treinador cumpra os termos e condições para 

instrutor ou reautorização instrutor treinador. 

26. Responder prontamente a uma solicitação de Revisão de Garantia de Qualidade (QAR). 

a. Uma solicitação de QAR exige que o Centro de treinamento envie documentação incluindo, mas 

não necessariamente limitado a lista das últimas duas (2) aulas conduzidas e a documentação do 

instrutor ou instrutor treinador identificada acima. 

b. O QAR não pretende ser punitivo; no entanto, devido ao seu importante propósito de garantia 

de qualidade, a falha em responder ou recusa em cooperar em um QAR resultará na suspensão 

ou revogação da aprovação do Centro de Treinamento. 

c. Um Centro de Treinamento pode ser selecionado para um QAR apenas uma vez a cada dois anos, 

a menos que especificado de outra forma pelo Acordo de Conformidade Legal (consulte os 

Termos e Condições para Consultas de Credenciais e Reclamações). 

27. Trabalhar com a HSI para desenvolver e cultivar um relacionamento comercial forte e mutuamente 

benéfico, baseado em transações comerciais honestas e respeitosas. 

28. O não pagamento de uma fatura inadimplente é motivo para suspensão ou revogação da aprovação 

do Centro de Treinamento. 
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Termos e Condições para Autorização de Instrutor HSI ou Instrutor Treinador 

1. A autorização de instrutor ou instrutor treinador é um privilégio, não um direito, e pode ser negada, 

suspensa ou revogada a qualquer momento a critério exclusivo da HSI. 

2. A autorização concede permissão para ministrar um programa de treinamento HSI e emitir cartões de 

certificação ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou certificados AVERT autênticos para pessoas que 

concluírem o curso com sucesso. É necessário um aplicativo assinado para autorização. O período de 

autorização é de dois (2) anos, anualmente para AVERT. 

3. A autorização de instrutor ou instrutor treinador só pode ser obtida atendendo aos requisitos para a 

conclusão bem-sucedida de um curso de desenvolvimento de instrutor HSI (IDC / ITDC) ou por 

reciprocidade. Atualmente, a HSI não aceita reciprocidade para autorização como Instrutor AVERT. 

(consulte as Diretrizes para Instrutor ou Autorização de Instrutor Treinador para obter detalhes). 

a. As inscrições devem ser enviadas dentro de 6 meses após a conclusão bem-sucedida de um IDC 

/ ITDC. Este prazo pode ser estendido até 1 ano em circunstâncias atenuantes. 

b. Após um ano, os aplicativos IDC / ITDC não serão aceitos para autorização. 

4. O envio e a aprovação de uma Inscrição de Instrutor ou Instrutor Treinador impressa ou eletrônica 

obriga o candidato a: 

a. Cumprir os termos e condições do Instrutor ou Autorização do Instrutor Treinador e; 

b. Cumprir todas as leis e normas administrativas locais, estaduais, provinciais e federais aplicáveis 

que regem a aprovação, entrega e administração do treinamento profissional exigido, seja 

dentro ou fora da América do Norte. 

5. Todas as credenciais (licenças, certificações ou registros) usadas para autorização devem ser atuais, 

obtidas de forma adequada e legítimas. A evidência de falsificação de qualquer informação no aplicativo 

resultará na negação ou revogação da autorização. 

6. A prática de qualquer ato ilegal, desonesto, antiético, ofensivo ou não profissional ou condenação de 

qualquer crime substancialmente relacionado aos deveres, qualificações ou funções de um Instrutor 

Autorizado HSI ou Instrutor Treinador, incluindo, sem limitação, a condenação de um crime sexual ou a 

exigência de registro como agressor sexual pode resultar na negação, suspensão ou revogação da 

autorização de instrutor ou instrutor Treinador a qualquer momento. 

7. Se o instrutor autorizado ou instrutor de treinamento jurou nolo contendere (sem contestação) ou foi 

condenado por um crime em qualquer estado, antes ou durante seu período de autorização ou teve uma 

licença, autorização, certificação governamental, profissional ou privada , designação oficial ou 

autorização prévia suspensa, revogada ou negada, ele ou ela deve apresentar uma explicação detalhada 

das circunstâncias. Tais circunstâncias não impedem absolutamente a autorização, mas estão sujeitas à 

revisão e decisão do Conselho de Garantia de Qualidade da HSI. Não fazer isso é motivo para suspensão 

ou revogação. 

8. A HSI tem o direito de comunicar o status do Instrutor Autorizado ou do Instrutor treinador (em boa 

situação, inativo, suspenso e revogado) aos encarregados da aplicação da lei, reguladores, conselhos de 

licenciamento ocupacional, associações profissionais e outros conforme a HSI considerar adequado. 

Todos os instrutores e instrutores de treinamento consentem com a liberação dessas informações como 

condição de autorização. 

9. O envio e a aprovação de um aplicativo impresso ou eletrônico indeniza, defende e isenta a HSI de e 

contra todas as reivindicações, perdas e causas de ação, responsabilidade, danos e despesas declaradas 

por terceiros relacionadas ou decorrentes de quaisquer atos ou omissões do instrutor autorizado ou do 

instrutor treinador. 

Instrutores e instrutores treinadores autorizados pela HSI são obrigados a: 
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1. Mantenha um e-mail válido e um endereço físico para correspondência com a HSI. Não fazer isso é 

motivo para suspensão ou revogação. 

2. Manter afiliação com um Centro de Treinamento primário e atualmente aprovado. 

3. Ser proficiente, atualizado, atualmente autorizado e ensinar de acordo com os objetivos de 

conhecimento e habilidade exigidos e o padrão do programa de treinamento do programa de treinamento 

HSI mais atual usado. 

a. Após 31 de dezembro de 2016, os programas de treinamento G2010 ASHI, EMS Safety ou MEDIC 

First Aid que foram substituídos por programas de treinamento G2015 não podem mais ser 

oferecidos ou ensinados e seus cartões de certificação G2010 não podem mais ser emitidos 

legitimamente. 

4. Ter uma boa higiene pessoal e uma aparência profissional e adequada ao ambiente da aula. 

5. Fornecer aos alunos acesso aos livros mais atuais do aluno e materiais de treinamento de classe 

relacionados do programa de treinamento HSI apropriado (impresso ou digital) para uso durante e após 

o curso. 

6. Garantir que o ambiente de aprendizagem seja fisicamente seguro, livre de discriminação, assédio, 

preconceito e culturalmente sensível. 

7. Tome as precauções adequadas para evitar lesões nos alunos e minimizar o risco de transmissão de 

doenças na sala de aula. 

8. Ter manequins de RCP, dispositivos de treinamento e suprimentos suficientes para garantir a prática 

adequada das habilidades psicomotoras exigidas por cada aluno. 

9. Dê aos alunos a oportunidade de avaliar seu curso HSI usando a avaliação digital ou em papel do curso 

“Classifique o seu programa”. 

10. Use apenas a versão mais atual dos exames escritos ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid (quando 

necessário). 

11. Tome as precauções razoáveis para evitar trapacear em exames escritos (quando necessário). 

12. Assine ou envie eletronicamente uma Lista de Classe completa, precisa e legível refletindo a (s) data 

(s) real (is) da classe para cada ASHI, Segurança EMS, Primeiros Socorros MEDIC ou AVERT. 

13. A Lista de Classe ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou AVERT mais atual é o registro principal do 

treinamento. 

14. Assinar ou enviar eletronicamente uma Lista de Classe para uma classe ASHI, EMS Safety, MEDIC First 

Aid ou AVERT é a confirmação de que todos os participantes listados cumpriram os Termos e Condições 

para Certificação. 

15. Evite se envolver em conduta ilegal, desonesta, antiética, ofensiva ou não profissional, incluindo, mas 

não se limitando a: 

a. Emissão de cartões de certificação ou certificados AVERT desatualizados, não adquiridos, 

fotocopiados ou alterados de outra forma indevidamente. 

b. Retenção de cartões de certificação ou certificados AVERT devidamente obtidos. 

c. Fraude, falsificação ou deturpação de registros de cursos HSI, cartões de certificação, cartões de 

autorização de instrutor ou certificados AVERT. 

d. Anúncio falso. 

e. Discriminação. 

f. Reprodução, tradução, modificação e duplicação não autorizadas de materiais protegidos por 

direitos autorais, incluindo cartões de certificação ou certificados AVERT. 



  18 de setembro de 2020 

g. Má conduta financeira ou comercial. 

h. Assédio de outros instrutores autorizados pela HSI e instrutores treinadores, diretores do centro 

de treinamento, participantes da classe ou funcionários da HSI. 

i. Para instrutores treinadores; reter cartões de autorização de instrutor devidamente obtidos ou 

não enviar prontamente as inscrições de instrutor sem um bom motivo. 

16. Responder pronta e totalmente às reclamações da HSI, Diretores do Centro de Treinamento, 

autoridades regulatórias, alunos, clientes e outros. 

17. Trabalhar em cooperação com o Diretor do Centro de Treinamento, autoridades regulatórias, policiais, 

estudantes, clientes e HSI para investigar e corrigir qualquer situação que coloque em risco a boa vontade 

associada ao HSI, suas marcas de programa de treinamento, Centros de Treinamento aprovados e 

Instrutores Autorizados e Instrutores Treinadores. 

18. Fornecer acomodação razoável para todas as pessoas com deficiência que buscam acesso a uma aula 

de treinamento HSI 

19. Os instrutores autorizados e os instrutores treinadores que estão ensinando atualmente não são 

obrigados a manter a certificação de nível de participante (aluno / provedor). 

a. Se um Instrutor Autorizado HSI ou Instrutor treinador deve mostrar evidência de certificação de nível 

de participante para atender a licenciamento ocupacional ou outros requisitos, então ele ou ela deve 

atender aos objetivos de conhecimento e habilidade necessários para a conclusão bem-sucedida do curso 

de nível de participante. 

b. Como um instrutor ou instrutor treinador autorizado da HSI não pode avaliar adequadamente suas 

próprias habilidades e conhecimentos, a avaliação deve ser conduzida por um instrutor ou instrutor 

treinador autorizado diferente e ser devidamente documentada assinando ou enviando eletronicamente 

uma lista de classes. 

20. Instrutores e instrutores treinadores autorizados pela HSI podem ensinar em quantos Centros de 

treinamento desejarem, mas devem manter afiliação a um Centro de treinamento principal. Eles também 

podem estabelecer um novo Centro de Treinamento ou mudar sua afiliação ao Centro de Treinamento a 

qualquer momento. 

 

Termos e Condições para o Instrutor HSI ou Reautorização do Instrutor Treinador 

1. Garantir que todos os instrutores ou instrutores treinadores autorizados afiliados ao Centro de 

treinamento sejam devidamente reautorizados pela HSI é responsabilidade do Centro de treinamento 

e / ou do instrutor ou instrutor treinador, não da HSI. 

2. A reautorização obriga o instrutor ou instrutor treinador aos Termos e condições para a autorização de 

instrutor ou instrutor treinador. A reautorização requer; 

a. O instrutor ou instrutor treinador a ser afiliado a um Centro de treinamento atualmente 

aprovado que tenha adquirido pelo menos um programa HSI atual. 

b. O instrutor autorizado a ter ensinado (ou co-ensinado) pelo menos duas (2) aulas de treinamento 

de nível de estudante da HSI durante o período de autorização de dois anos anterior (anualmente 

para AVERT). 

c. O instrutor autorizado a ter ensinado (ou co-ensinado) pelo menos dois (2) cursos de 

desenvolvimento de instrutor da HSI durante o período de autorização. 

3. Os instrutores e instrutores treinadores autorizados devem documentar os programas de treinamento 

HSI ensinados durante o período de autorização e fornecer esta evidência de ensino ao Diretor do Centro 

de Treinamento para reautorização. “Evidência” significa pelo menos duas (2) escalas de classe ASHI, EMS 

Safety, MEDIC First Aid ou AVERT. 
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4. Após dois anos, a autorização de instrutor ou instrutor treinador expirou e não é mais válida (um (1) 

ano para AVERT). Um instrutor ou instrutor treinador com uma autorização vencida não pode emitir 

legitimamente cartões de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificados AVERT. 

5. A HSI não reconhece nenhum cartão de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificado 

AVERT emitido por um Instrutor ou Instrutor Treinador com uma autorização expirada, suspensa ou 

revogada, nem aceita responsabilidade ou obrigação pela qualidade ou competência do Instrutor ou 

Instrutor Treinador ou a adequação, aprovação, reconhecimento, conteúdo, qualidade ou resultado do 

curso. 

6. Um instrutor autorizado ou instrutor treinador que atendeu aos requisitos mínimos de ensino para 

reautorização durante o período de autorização tem um período máximo de carência de 90 dias após a 

data de expiração de sua autorização para reautorizar. Este período de carência não estende o período 

de autorização 

7. A partir de 15 de junho de 2019, um instrutor autorizado ou instrutor treinador que não atendeu aos 

requisitos mínimos de ensino para reautorização durante o período de autorização ou que expirou 90 dias 

ou mais deve se requalificar antes de reautorizar. A requalificação pode ser realizada por: 

a. Conclusão bem-sucedida do Curso de Requalificação de Instrutor HSI online, ou 

b. Apresentando outras credenciais de professores e fornecedores atuais e aceitáveis 

(reciprocidade). 

8. Um instrutor autorizado ou instrutor treinador que tenha expirado um ano ou mais deve atender aos 

termos e condições para autorização de instrutor ou instrutor treinador. Isso pode ser feito por: 

a. Conclusão bem-sucedida do curso de desenvolvimento de instrutor HSI combinado (online e 

presencial), ou 

b. Apresentar outras credenciais de professores e fornecedores atuais e aceitáveis (reciprocidade). 

9. Master Instructor Trainer Emeritus é uma designação honorária que reconhece aqueles que foram 

anteriormente ASHI ou MEDIC First Aid Master Instructor Trainers (MITs). Para conduzir programas de 

treinamento de primeiros socorros ASHI ou MEDIC, um MIT Emérito deve ser um Instrutor ou Instrutor 

Treinador ativo e atual. A HSI retirou a designação do MIT em 2013 e não está mais nomeando os MITs. 

 

Termos e Condições para Certificação 

1. O termo "certificação" significa a verificação de que na data de conclusão da aula indicada em um 

autêntico cartão de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificado AVERT, o participante 

do curso demonstrou ter alcançado o conhecimento necessário e habilidade prática objetivos de acordo 

com os requisitos de certificação da Norma do Programa de Treinamento aplicável para a satisfação de 

um Instrutor HSI ou Instrutor Treinador qualificado e atualmente autorizado. A certificação não garante 

desempenho futuro nem implica licenciamento ou credenciamento. 

2. O Instrutor Autorizado e o Instrutor Treinador são obrigados a emitir legitimamente ASHI, EMS Safety 

ou MEDIC First Aid impressos ou cartões de certificação digital ou certificados AVERT em todos os cursos 

anunciados como ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou AVERT. “Emitir legitimamente” significa que o 

cartão de certificação ou certificado AVERT: 

a. Possui o nome e logotipo do certificado ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou AVERT e foi 

projetado, produzido e vendido pela HSI. 

b. É prontamente concedido apenas a um indivíduo que participou de um curso inicial, de 

renovação, combinado ou de desafio de primeiros socorros ASHI, EMS Safety ou MEDIC ou curso 

AVERT projetado, produzido ou vendido pela HSI e ministrado por um Instrutor HSI ou Instrutor 

Treinador devidamente autorizado que avaliou pessoalmente o conhecimento e a competência 
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de habilidade do indivíduo e os determinou como aceitáveis de acordo com os requisitos de 

certificação da Norma do Programa de Treinamento aplicável. 

c. É atual, completo, preciso e legível. Deve conter o nome do participante e do instrutor 

autorizado, o número de registro do instrutor, a data de conclusão da aula, a data de validade, o 

número de telefone do centro de treinamento e o número de identificação do centro de 

treinamento (TCID). 

d. É emitido dentro de 30 dias após a conclusão do curso. 

3. Uma impressão ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou cartão de certificação digital ou certificado 

AVERT não pode ser alterado de nenhuma maneira. Alterar o conteúdo ou a aparência do cartão de 

certificação ASHI ou MEDIC First Aid torna-o inválido e é motivo para suspensão ou revogação. 

4. A data de validade para um cartão de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificado 

AVERT não pode exceder dois anos a partir do mês de emissão, a menos que este período de certificação 

seja substituído por uma Norma do Programa de Treinamento específico ou por estatutos estaduais ou 

federais ou regulamentos. 

5. Cartões de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificados AVERT podem ser 

legitimamente emitidos e válidos por menos de dois anos. A justificativa para qualquer política ou prática 

do Centro de Treinamento em relação à redução dos períodos de certificação deve ser disponibilizada aos 

participantes da classe. 

6. A HSI não reconhece nenhum cartão de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificado 

AVERT emitido para um participante que não atendeu aos requisitos de certificação da Norma do 

Programa de Treinamento. 

7. Uma classe de renovação de ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid é projetada para indivíduos que 

atualmente são certificados e desejam ou são obrigados a manter a certificação. Indivíduos sem 

certificação atual não podem participar de ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid Renewal Class. 

8. Os cartões de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificados AVERT podem não ser 

legitimamente emitidos para a conclusão bem-sucedida em cursos que não sejam ASHI, EMS Safety, 

MEDIC First Aid ou AVERT 

9. Nenhum outro cartão de certificação ou certificado pode ser legitimamente emitido como um 

substituto para um cartão de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificado AVERT em 

cursos que são anunciados como ASHI, EMS Safety, MEDIC First Aid ou curso AVERT. 

10. A HSI não pode emitir legitimamente um cartão de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid 

ou certificado AVERT em nome do Diretor do Centro de Treinamento, Instrutor Autorizado ou Instrutor 

Treinador. A emissão legítima de cartões de certificação ou certificados AVERT é de responsabilidade do 

Diretor do Centro de Treinamento e do Instrutor Autorizado ou Instrutor Treinador que avaliou 

pessoalmente o conhecimento do indivíduo e competência de habilidade, não HSI. 

11. A responsabilidade de emitir legitimamente cartões de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First 

Aid ou certificados AVERT não pode ser atribuída ou transferida a ninguém que não seja o Diretor do 

Centro de Treinamento e / ou Instrutores Autorizados ou Instrutores treinadores. 

12. Uma vez que um cartão de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificado AVERT foi 

legitimamente obtido por um aluno, ele permanece válido até o vencimento declarado. 

13. Cobrar o pagamento de cursos e deixar de emitir legitimamente cartões de certificação ASHI, EMS 

Safety ou MEDIC First Aid ou certificados AVERT é motivo para suspensão ou revogação. A HSI encorajará 

as partes afetadas a buscar auxilio, relatando o incidente à unidade de crime econômico da agência local 

de aplicação da lei. 
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14. Em circunstâncias em que a emissão de um cartão de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid 

depende de um acordo contratual entre o Centro de Treinamento e seu cliente, o documento de 

"Reconhecimento de Participação" pode ser emitido para os alunos até que o cartão de certificação seja 

emitido de acordo com os termos do contrato com o cliente. Em circunstâncias em que o Centro de 

Treinamento tenha um relacionamento de funcionário com participantes que tenham emitido os cartões 

de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid, o Centro de Treinamento tem o direito de reter o 

cartão de certificação de acordo com as políticas e práticas de emprego. 

15. Qualquer um pode comprar e ensinar com ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou materiais de 

treinamento AVERT e optar por não emitir cartões de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou 

certificados AVERT, ou optar por emitir ou não emitir um certificado ou cartão de certificação de sua 

própria fabricação. NO ENTANTO, NESTES CASOS, A HSI NÃO: 

a. Permita que o nome, logotipos ou marcas registradas ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou 

AVERT apareçam em qualquer lugar em anúncios de cursos, sites, listas, cartões de certificação 

ou certificados de parede. 

b. Permitir que os cartões de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou certificados AVERT 

sejam emitidos para os participantes do curso. 

c. Reconhecer o curso, cartões de certificação ou certificados emitidos. 

d. Aprove o Centro de treinamento ou autorize o instrutor ou instrutor treinador. 

e. Aceite qualquer responsabilidade ou obrigação pelo Centro de Treinamento, pela qualidade ou 

competência do Instrutor ou Instrutor Treinador ou pela adequação, aprovação, 

reconhecimento, conteúdo, qualidade ou resultado do curso. 

Termos e Condições para Reclamações e Consultas de Credenciais 

1. Uma reclamação é uma alegação por escrito de que um Diretor do Centro de Treinamento ou um 

Instrutor Autorizado ou Instrutor Treinador cometeu um ato desonesto, antiético, ofensivo ou não 

profissional ou violou uma lei, regra ou regulamento aplicável. 

2. Uma consulta de credencial é uma solicitação formal da HSI para verificar as credenciais usadas para 

autorização de um instrutor ou instrutor de treinamento. 

3. Qualquer pessoa pode enviar uma consulta de credencial por escrito ou reclamação contra um Diretor 

de Centro de Treinamento Aprovado pela HSI, Instrutor Autorizado ou Instrutor Treinador, incluindo a 

HSI. 

4. Reclamações e solicitações de credenciais devem ser enviadas em inglês e por escrito. A HSI não atua 

com base em reclamações ou consultas de credenciais que não sejam em inglês, anônimas ou verbais. 

5. As Normas do Centro de Treinamento vigentes são aquelas em vigor no momento em que a reclamação 

ou consulta de credencial é enviada. Nenhum outro cartão de certificação ou certificado pode ser 

legitimamente emitido como um substituto para um cartão de certificação ASHI, EMS Safety, MEDIC First 

Aid ou certificado AVERT em cursos que são anunciados como um curso ASHI, EMS Safety ou MEDIC First 

Aid. 

6. A prática da HSI é manter a identidade do reclamante em sigilo durante todo o processo. No entanto, 

devido à natureza específica dos eventos envolvidos, algumas reclamações ou consultas de credenciais 

são difíceis ou impossíveis de manter em sigilo. 

7. Aqueles com um inquérito de credencial legítimo ou reclamação não devem esperar ou sofrer 

retaliação. Se houver evidência razoável para sugerir que um Diretor do Centro de Treinamento ou 

Instrutor Autorizado ou Instrutor Treinador retaliou o reclamante, a HSI pode optar, entre outras ações, 

por suspender ou revogar a aprovação ou autorização da entidade ou pessoa (s) em retaliação. 

8. Consultas de credenciais ou reclamações descobertas pela HSI como falsamente feitas com intenção 

maliciosa são motivos para suspensão ou revogação. 



  18 de setembro de 2020 

9. Para comprovar as reclamações, a HSI se reserva o direito de participar e avaliar anonimamente as 

aulas ministradas por Instrutores Autorizados e Instrutores treinadores da HSI. 

Processo 

1. Assim que a HSI recebe uma reclamação, nós a avaliamos. Podemos entrar em contato com o 

reclamante para obter informações adicionais, se necessário. 

a. Exceto por violações claras e documentadas das Normas do Centro de Treinamento, a HSI não se 

envolve e não se envolverá na resolução de disputas comerciais, incluindo, mas não se limitando 

a, gestão de funcionários ou contratados, cobrança de dívidas comerciais, disposições 

contratuais ou representação verdadeira - todas são regidos por lei. Nesses casos, consulte um 

advogado. 

2. A HSI pode decidir não aceitar a reclamação. 

a. A decisão de não aceitar a reclamação não implica que ela carece de mérito. Isso pode significar 

apenas que a HSI já considerou o assunto ou que a HSI não tem recursos adequados ou 

autoridade adequada para lidar com isso. 

b. Se a HSI recusar a reclamação, o reclamante será imediatamente notificado. 

3. Se a HSI aceitar a reclamação, conduziremos nosso processo de reclamação de maneira 

profissional, razoável, justa e consistente. 

4. Ao verificar as credenciais ou após a aceitação de uma reclamação por escrito, a HSI irá: 

a. Inicie o processo imediatamente. 

b. Notifique o Diretor do Centro de Treinamento e o Instrutor Autorizado ou Instrutor Treinador 

por e-mail com a entrega e recibo de leitura solicitado. 

c. Solicite uma resposta por escrito completa e explícita dentro de um período de tempo razoável. 

5. O Diretor do Centro de Treinamento e / ou instrutor (es) autorizado (s) são obrigados a responder 

pronta e totalmente em inglês e por escrito dentro do prazo estabelecido. 

6. Para a proteção legal do Reclamante, Diretor do Centro de Treinamento e / ou instrutor ou Instrutor 

Treinador, bem como do HSI, todas as comunicações, incluindo questões relacionadas à consulta ou 

reclamação, devem ser feitas por escrito. A EQUIPE DA HSI NÃO DISCUTIR QUESTÕES CREDENCIAIS OU 

RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE. 

7. A não resposta completa e explícita por escrito dentro do prazo estabelecido resultará na suspensão 

da aprovação do Centro de Treinamento e / ou autorização do Instrutor ou Instrutor Treinador. 

8. A falta de resposta em 90 dias resultará na revogação da aprovação do Centro de Treinamento e / ou 

autorização do Instrutor ou Instrutor Treinador. 

9. Após notificar o Diretor do Centro de Treinamento e / ou instrutor ou Instrutor Treinador sobre a 

consulta ou reclamação e durante todo o processo, a HSI pode: 

a. Solicite e verifique a documentação adicional conforme necessário. 

b. Restringir, negar ou permitir a venda de cartões de certificação para o Centro de treinamento ou 

seus instrutores ou instrutores treiandores afiliados. 

c. Restringir, negar ou permitir a substituição do Diretor do Centro de Treinamento. 

d. Restringir, negar ou permitir a autorização ou reautorização do Instrutor ou Instrutor Treinador 

para o Centro de Treinamento. 

10. Após a revisão da resposta, o Conselho de Garantia de Qualidade HSI (QAB) pode: 

a. Rejeitar o inquérito ou reclamação sem qualquer ação adicional. 
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b. Exigir que o Diretor do Centro de Treinamento e / ou Instrutor Autorizado ou Instrutor Treinador 

execute um Acordo de Conformidade legalmente vinculativo especificando ações corretivas que 

devem ser tomadas para manter a aprovação e / ou autorização. 

c. Suspenda ou revogue a aprovação do Training Center. 

d. Faça downgrade, suspenda ou revogue a autorização do instrutor ou do instrutor treinador. A 

menos que especificado de outra forma, qualquer rebaixamento, suspensão ou revogação se 

aplica igualmente a ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid. 

e. 10. A HSI fará o acompanhamento com todas as partes em tempo hábil em relação à decisão do 

QAB. Reclamações que envolvem autoridades regulatórias ou procedimentos legais formais 

podem resultar em atrasos inevitáveis. 

f. 11. A HSI responderá prontamente às ordens formais por escrito emitidas por um órgão 

competente com jurisdição. 

g. 12. Após a suspensão ou revogação da Aprovação do Centro de Treinamento, todo o treinamento 

de ASHI, Segurança EMS e / ou Primeiros Socorros MEDIC deve ser interrompido. 

10. A HSI fará o acompanhamento com todas as partes em tempo hábil em relação à decisão do QAB. 

Reclamações que envolvem autoridades regulatórias ou procedimentos legais formais podem resultar em 

atrasos inevitáveis. 

11. A HSI responderá prontamente às ordens formais por escrito emitidas por um órgão competente com 

jurisdição. 

12. Após a suspensão ou revogação da Aprovação do Centro de Treinamento, todo o treinamento de ASHI, 

Segurança EMS e / ou Primeiros Socorros MEDIC deve ser interrompido. 

a. O Centro de Treinamento não pode mais representar que está autorizado a fornecer cursos de 

ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid ou emitir cartões de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC 

First Aid. 

b. O Centro de Treinamento também deve parar de usar, de qualquer outra forma, o nome, marcas, 

símbolos e outras características de identificação do ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid. 

c. Todos os instrutores ou instrutores treinadores autorizados afiliados atuais e ativos serão 

notificados da revogação e incentivados a se afiliar a outro Centro de treinamento ou a iniciar o 

seu próprio. 

d. A suspensão ou revogação do Training Center não terá reflexos negativos em nenhum instrutor 

afiliado ou instrutor treinador não associado à reclamação. 

13. Após a suspensão ou revogação da autorização, o instrutor ou instrutor treinador deve parar de 

ministrar os cursos de ASHI, segurança EMS ou primeiros socorros de MEDIC. O instrutor ou instrutor 

treinador não pode mais representar que está autorizado a fornecer cursos ASHI, EMS Safety ou MEDIC 

First Aid ou emitir cartões de certificação ASHI, EMS Safety ou MEDIC First Aid. 

Apelação 

1. Uma aprovação do Centro de treinamento e / ou uma autorização de instrutor ou instrutor treinador 

que foi suspensa ou revogada pode ser apelada. 

2. O Diretor do Centro de Treinamento e / ou instrutor ou Instrutor Treinador deve enviar um apelo por 

escrito convincente e sério ao QAB para reintegração dentro de 30 dias. Este prazo pode ser estendido 

até 60 dias em circunstâncias atenuantes. 

3. Depois de analisar o recurso, a QAB pode: 

a. Restabeleça a aprovação ou autorização sem outras ações. 

b. Restabeleça a aprovação ou autorização e exija que o Diretor do Centro de Treinamento e / ou o 

Instrutor Autorizado ou o Instrutor Treinador assinem um Acordo de Conformidade legalmente 

vinculativo que especifica as ações corretivas que devem ser tomadas. 
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c. Negue o apelo. 

4. Se o recurso não for recebido em 30 dias ou for negado, a HSI não considerará a restauração da 

aprovação ou autorização por um período de 5 anos. 

5. Após 5 anos, o Diretor do Centro de Treinamento e / ou instrutor ou Instrutor treinador suspenso ou 

revogado pode apelar novamente. O processo de apelação será repetido conforme descrito acima. 

6. A HSI comunicará prontamente sua decisão ao Diretor, instrutor ou Instrutor Treinador do Centro de 

Treinamento. 

Garantia de Qualidade Internacional 

1. A garantia de qualidade MEDIC Primeiros Socorros na Grécia, Japão e Nova Zelândia é fornecida por 

escritórios nesses países. 

2. A aprovação do centro de treinamento, a autorização do instrutor ou instrutor treinador e a supervisão 

da garantia de qualidade fora dos Estados Unidos são fornecidas pela HSI. 

3. Diretores de centros de treinamento e instrutores autorizados e instrutores treinadores fora dos 

Estados Unidos concordam em cumprir estas Normas dos centros de treinamento. 

a. Isso inclui o requisito de cumprir todas as leis e regras administrativas locais, estaduais, 

provinciais, nacionais ou federais aplicáveis à aprovação, entrega e administração do 

treinamento necessário. 

b. A HSI não busca proativamente a aprovação de seus programas de treinamento para uso fora 

dos Estados Unidos. Os centros de treinamento interessados em obter a aprovação de um 

programa de treinamento HSI em estados ou províncias fora dos Estados Unidos devem entrar 

em contato com a agência governamental responsável pelo licenciamento, certificação, registro 

ou qualificação ocupacional específica desejada. A HSI ajudará conforme solicitado e prático. 

c. A HSI fará exceções e adaptações razoáveis a essas Normas do Centro de Treinamento quando 

necessário para cumprir as leis, regulamentos, tratados, costumes ou realidades operacionais 

específicas do país. 

4. Tradução 

a. Autorizar uma tradução (fazer um trabalho derivado) dos materiais do programa de treinamento 

da HSI é direito exclusivo da HSI e requer permissão por escrito. A tradução não autorizada 

constitui violação de direitos autorais. 

b. Os livros do aluno e as apresentações de slides podem ser traduzidos para uso local. A tradução 

é limitada a apenas texto, palavra por palavra, e pode ser fornecida em formato impresso ou 

eletrônico. Uma cópia do livro do aluno traduzido ou das apresentações de slides deve ser 

fornecida à HSI. 

c. Cada aluno que receber um livro do aluno traduzido apenas em texto, palavra por palavra, 

também deve receber uma versão em inglês do livro do aluno que foi criado e vendido pela HSI 

ou suas afiliadas. 

d. A HSI não permite o uso dos logotipos ou marcas registradas da ASHI, EMS Safety ou MEDIC First 

Aid em qualquer lugar do livro do aluno traduzido. A tradução pode não dar a impressão de que 

foi criada, produzida ou vendida pela HSI. 

e. A HSI não aceita qualquer responsabilidade ou obrigação pela precisão, equivalência, adequação, 

aprovação ou reconhecimento da tradução. 

f. Para obter permissão de tradução dos materiais do programa de treinamento da HSI, exceto 

livros do aluno e apresentações de slides, consulte Copyright of HSI Training Materials. 
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Seção 3: Normas do Programa de Treinamento 

Normas do programa de treinamento ASHI 

IMPORTANTE: PLACAS DE LICENCIAMENTO OCUPACIONAL, AGÊNCIAS REGULATÓRIAS E OUTRAS 

APROVADORAS PODEM EXIGIR HORAS ESPECÍFICAS DE INSTRUÇÃO E PROIBIR O USO DE TREINAMENTO 

ONLINE OU MISTO E OUTRAS PRÁTICAS. OS INSTRUTORES DEVEM CUMPRIR TODAS AS LEIS LOCAIS, 

ESTADUAIS, PROVINCIAIS, FEDERAIS E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS À APROVAÇÃO, ENTREGA E 

ADMINISTRAÇÃO DO TREINAMENTO NECESSÁRIO. ACESSE O OTIS PARA PESQUISAR NOSSO BANCO DE 

DADOS EXTENSO PARA DETERMINAR O STATUS ATUAL DE APROVAÇÃO OU ACEITAÇÃO DE UM 

PROGRAMA DE TREINAMENTO ASHI. 

 

G2015 ASHI Basic First Aid (BFA) 

Audiência pretendida 

Indivíduos que não são prestadores de cuidados de saúde ou socorristas profissionais e desejam, ou são 

profissionalmente exigidos, ser treinados e certificados em primeiros socorros básicos. Este programa não 

foi projetado para atender aos requisitos regulamentares de treinamento de primeiros socorros 

pediátricos e não deve ser usado para essa finalidade 

Requisito do instrutor  

Um instrutor ASHI autorizado atual e ativo, nível 1 ou 3 (ou superior) 

Duração da aula (ver notas) 

Programas ASHI descontinuados, cartões de certificação não podem mais ser emitidos de forma legítima 

para: 

• G2010 ASHI Patógenos Transmitidos Pelo Sangue (BBP) 

• G2010 ASHI Basic First Aid (BFA) 

• G2010 ASHI RCP e DEA (RCP DEA) 

• G2010 ASHI RCP, DEA e Primeiros Socorros Básicos (Combo) 

• G2010 ASHI RCP Pediátrico, DEA, e Primeiros Socorros (PEDS) 

• G2010 ASHI RCP Pro para o Socorrista Profissional (CPRPRO) 

• G2010 ASHI Suporte Avançado de Vida Pediátrico (PALS) 

• G2010 ASHI Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) 

• G2010 ASHI Primeiros Socorros em Locais Remotos e Selvagens (WFA) 

• G2010 Segurança de Crianças e Babás (CABS) 

• G2010 ASHI Sistema Médico de Emergência (SME) 

• Curso de Desenvolvimento de Instrutor ASHI (ASHI IDC) 

• ASHI Primeiro Socorrista em Locais Remotos e Selvagens (WFR) 

• Atualização ASHI Locais Remotos e Selvagens EMT (WEMTU) 
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1. Aula inicial ministrada por instrutor: cerca de 2 horas e meia 

2. Renovação: cerca de 1 a 1,25 horas. 

3. Combinado: Componente online: Cerca de 1,5 horas. Componente face a face: Cerca de 1 hora. 

Pré-requisitos do participante 

Nenhum. 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte a Lista de Requisitos, Equipamentos e Materiais do Guia do Instrutor BFA. 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Requisitos de certificação de estudante 

Demonstre corretamente: 

1. Remoção de luvas contaminadas 

2. Avaliação primária de uma pessoa responsiva 

3. Controle de hemorragia externa grave usando pressão direta e curativo de pressão  

Exame escrito: Opcional, exceto quando exigido por uma agência reguladora ou quando desafiar o curso. 

1. Pontuação de aprovação: 72% * 

2. A menos que um método alternativo seja usado para cobrir adequadamente todo o conteúdo do 

conhecimento central em um curso de certificação de renovação, é necessário o uso do exame escrito 

como uma ferramenta de aprendizagem ativa. 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de classe exigida 

Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe BFA, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente através do Online Training & Information System 

(Otis). 

Notas 

1. A duração inicial das aulas é baseada nas lições básicas (o mínimo exigido para a certificação) e não 

inclui o tempo para o exame escrito. A duração do curso também é influenciada pela preparação, 

equipamento disponível e eficiência do instrutor. 

2. A duração da aula de renovação inclui 35-45 minutos para revisão do conteúdo de conhecimento. 

3. O tempo para completar a parte online de uma aula combinada é uma estimativa baseada nos tempos 

de execução do vídeo e uma velocidade média de leitura de um adulto de 200 palavras por minuto. O 

tempo de conclusão de um aluno pode variar. 

4. Este programa está atualmente disponível em inglês e espanhol. 
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* A pontuação de aprovação válida reflete o nível mínimo aceitável de competência de conhecimento. 

Aumentar subjetivamente a pontuação é impróprio, pois pode fazer com que uma pessoa com um nível 

adequado de conhecimento seja reprovada no exame. 

G2015 ASHI Controle de Hemorragia Avançado 

Audiência pretendida 

Indivíduos que desejam ou são obrigados a receber treinamento no uso de dispositivos de controle 

comerciais e improvisados para o manejo imediato de hemorragias externas graves. 

Requisito do instrutor 

Um Instrutor ASHI Autorizado de Nível 1 ou Nível 3 (ou acima) atual e ativo 

Pré-requisitos do participante 

Nenhum 

Duração da aula (ver notas) 

1. Aula ministrada por instrutor: cerca de 2 horas 

2. Combinado: componente online: cerca de 40-60 minutos. Componente face a face: cerca de 1-1,5 horas 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte o Guia do Instrutor de Controle de Sangramento Avançado, Requisitos de Classe, Lista de 

Equipamentos e Materiais. 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte o Guia do Instrutor de Controle de Sangramento Avançado, Requisitos de Classe, Lista de 

Equipamentos e Materiais. 

Requisitos de certificação de estudante 

Demonstre corretamente: 

1. Controle a hemorragia externa grave usando pressão direta. 

2. Controle a hemorragia externa grave com um torniquete. 

3. Etapas para controlar a hemorragia externa em uma emergência.  

Exame escrito: opcional, exceto quando exigido por agência reguladora.  

1. Pontuação de aprovação: 72% * 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de classe exigida 

Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe ASHI, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente por meio do Online Training & Information System 

(Otis). 
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Notas 

1. Este programa pode ser usado para treinamento independente sobre controle de hemorragia ou como 

um suplemento para treinamento básico de primeiros socorros. Pode ser usado como um segmento de 

treinamento alternativo para o segmento de Controle de Hemorragia existente no ASHI Basic First Aid 

2. A duração inicial das aulas é baseada nas lições básicas (o mínimo exigido para a certificação para a 

faixa etária ensinada) e não inclui o tempo para o exame escrito. A duração do curso também é 

influenciada pela preparação, a variedade de dispositivos de controle de hemorragia usados, o 

equipamento disponível e a eficiência do instrutor. 

3. O tempo para completar a parte online de uma aula combinada é uma estimativa baseada nos tempos 

de execução do vídeo e uma velocidade média de leitura de um adulto de 200 palavras por minuto. O 

tempo de conclusão de um aluno pode variar. 

4. Este programa está disponível apenas em inglês 

* A pontuação de aprovação válida reflete o nível mínimo aceitável de competência de conhecimento. 

Aumentar subjetivamente a pontuação é impróprio, pois pode fazer com que uma pessoa com um nível 

adequado de conhecimento seja reprovada no exame. 

G2015 ASHI RCP e DEA (RCPDEA) 

Audiência pretendida 

Indivíduos que não são provedores de saúde ou socorristas profissionais e desejam, ou são 

ocupacionalmente exigidos, ser treinados e certificados em RCP e DEA 

Requisito do instrutor 

Um instrutor autorizado ASHI de nível 2 (ou acima) atual e ativo 

Pré-requisitos do participante 

Nenhum 

Duração da aula (ver notas) 

1. Aula inicial ministrada por instrutor, somente para adultos: Cerca de 2 horas. Todas as idades: cerca de 

3,5 horas. 

2. Renovação, somente para adultos: Cerca de 1,5 horas. Todas as idades: cerca de 2,5 horas. 

3. Combinado, componente online, adulto ou apenas, todas as idades: Cerca de 1 hora. Componente cara 

a cara, apenas para adultos: cerca de 1 hora. Todas as idades: cerca de 2 horas. 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte o Guia do Instrutor de RCP DEA, Requisitos de Classe, Lista de Equipamentos e Materiais. 

Requisitos de certificação de estudante 

Demonstre corretamente: 

1. Remoção de luvas contaminadas 

2. Compressões torácicas de alta qualidade 
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3. Respirações de resgate de alta qualidade usando uma máscara ou escudo de RCP 

4. Avaliação primária para uma pessoa que não responde, RCP de alta qualidade e uso de um DEA como 

um único provedor 

5. Avaliação primária de uma pessoa responsiva Exame escrito: Opcional, exceto quando exigido por uma 

agência reguladora ou quando desafiar o curso. 

1. Pontuação de aprovação: 75% * 

2. A menos que um método alternativo seja usado para cobrir adequadamente todo o conteúdo do 

conhecimento central em um curso de certificação de renovação, é necessário o uso do exame escrito 

como uma ferramenta de aprendizagem ativa. 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de classe exigida 

Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe ASHI, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente por meio do Online Training & Information System 

(Otis). 

Notas 

1. A duração inicial das aulas é baseada nas lições básicas (o mínimo exigido para a certificação para a 

faixa etária ensinada) e não inclui o tempo para o exame escrito. A duração do curso também é 

influenciada pela preparação, equipamento disponível e eficiência do instrutor. 

2. A duração da aula de renovação inclui 20-40 minutos para revisão do conteúdo de conhecimento. 

3. O tempo para completar a parte online de uma aula combinada é uma estimativa baseada nos tempos 

de execução do vídeo e uma velocidade média de leitura de um adulto de 200 palavras por minuto. O 

tempo de conclusão de um aluno pode variar. 

4. ASHI CPR AED é aprovado para Educação Odontológica Continuada (CDE) (consulte Educação 

Odontológica Continuada) 

5. Este programa está disponível em inglês e espanhol. 

* A pontuação de aprovação válida reflete o nível mínimo aceitável de competência de conhecimento. 

Aumentar subjetivamente a pontuação é impróprio, pois pode fazer com que uma pessoa com um nível 

adequado de conhecimento seja reprovada no exame. 

G2015 ASHI RCP, DEA e Primeiros Socorros Básicos (Combo) 

Audiência pretendida 

Indivíduos que não são prestadores de cuidados de saúde ou socorristas profissionais e desejam, ou são 

ocupacionalmente exigidos, ser treinados e certificados em RCP, DEA e primeiros socorros básicos. 

Primeiros Socorros Básicos ASHI não foi projetado para atender aos requisitos regulamentares de 

treinamento de primeiros socorros pediátricos e não deve ser usado para essa finalidade. 

Requisito do instrutor 

Um Instrutor ASHI Autorizado de Nível 3 (ou superior), atual e ativo 

Duração da aula (ver notas) 
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1. Aula inicial ministrada por instrutor: Somente para adultos, cerca de 4 horas. Todas as idades: cerca de 

5 horas e meia. 

2. Renovação, apenas para adultos: cerca de 2 horas e meia. Todas as idades: cerca de 3 horas e meia. 

3. Combinado, Componente Online: Cerca de 2,5 horas. Componente face a face: somente adultos, sobre 

2 horas Todas as idades: cerca de 3 horas. 

Pré-requisitos do participante 

Nenhum. 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte Guia do Instrutor RCP, DEA e SBV Requisitos de classe, lista de equipamentos e materiais. 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Requisitos de certificação de estudante 

Demonstre corretamente: 

1. Remoção de luvas contaminadas 

2. Compressões torácicas de alta qualidade 

3. Respirações de resgate de alta qualidade usando uma máscara ou escudo de RCP 

4. Avaliação primária para uma pessoa que não responde, RCP de alta qualidade e uso de um DEA como 

um único provedor 

5. Controle de hemorragia externa grave usando pressão direta e uma bandagem de pressão 

6. Avaliação primária de uma pessoa responsiva 

Exame escrito: opcional, exceto quando exigido por uma agência reguladora ou quando desafiar o curso. 

1. Pontuação de aprovação: RCP e AED 75%, BFA 72%. Exame combinado: 72% ou melhor. * 

2. A menos que um método alternativo seja usado para cobrir adequadamente todo o conteúdo do 

conhecimento central em um curso de certificação de renovação, é necessário o uso do exame escrito 

como uma ferramenta de aprendizagem ativa. 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de classe exigida 

Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) da (s) aula (s) de CPR, AED e BFA, 

assinada pelo instrutor autorizado ou enviada eletronicamente através do Online Training & Information 

System (Otis). 

Notas 

1. A duração inicial das aulas é baseada nas aulas principais (o mínimo exigido para a certificação) e inclui 

intervalos, mas não inclui o tempo para o exame escrito. A duração do curso também é influenciada pela 

preparação, equipamento disponível e eficiência do instrutor. 
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2. A duração das aulas de renovação inclui intervalos e 45-55 minutos para revisão do conteúdo de 

conhecimento. 

3. O tempo para completar a parte online de uma aula combinada é uma estimativa baseada nos tempos 

de execução do vídeo e uma velocidade média de leitura de um adulto de 200 palavras por minuto. O 

tempo de conclusão de um aluno pode variar. Os tempos combinados não incluem os tempos de exame. 

4. Este programa está disponível apenas em inglês 

* As notas de aprovação válidas refletem o nível mínimo aceitável de competência de conhecimento. 

Aumentar subjetivamente a pontuação é impróprio, pois pode fazer com que uma pessoa com um nível 

adequado de conhecimento seja reprovada no exame. 

G2015 ASHI RCP pediátrico, DEA e Primeiros Socorros (Peds) 

Audiência pretendida 

Indivíduos que desejam ou são obrigados a ser certificados em RCP pediátrica, DEA e primeiros socorros. 

Requisito do instrutor 

Instrutor ASHI Autorizado Nível 3, atual e ativo. 

Pré-requisitos do participante 

Nenhum. 

Duração da aula (ver notas) 

1. Aula inicial ministrada por instrutor: cerca de 6 horas 

2. Renovação: cerca de 3 horas 

3. Combinado: Componente online: Cerca de 3 horas. Componente face a face: cerca de 2 horas e meia. 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Materiais de treinamento necessários 

Consulte o Guia do Instrutor Peds, Requisitos de Classe, Lista de Equipamentos e Materiais. 

Requisitos de certificação de estudante 

Demonstre corretamente: 

1. Remoção de luvas contaminadas 

2. Compressões torácicas de alta qualidade 

3. Respirações de resgate de alta qualidade usando uma máscara ou escudo de RCP 

4. Avaliação primária para uma criança que não responde, RCP de alta qualidade e uso de um DEA como 

um único provedor 

5. Tratamento de primeiros socorros para um bebê engasgado 

6. Avaliação primária de uma criança responsiva 

7. Controle de hemorragia externa grave 

Exame escrito: opcional, exceto quando exigido por uma agência reguladora ou quando desafiar o curso. 
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1. Pontuação de aprovação: 72% * 

2. A menos que um método alternativo seja usado para cobrir adequadamente todo o conteúdo do 

conhecimento central em um curso de certificação de renovação, é necessário o uso do exame escrito 

como uma ferramenta de aprendizagem ativa. 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de classe exigida 

1. Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe Peds, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente através do Sistema de Informações e Treinamento 

Online (Otis). 

Notas 

1. A duração das aulas é baseada nas lições básicas (o mínimo exigido para a certificação) e é influenciada 

pela preparação, equipamento disponível e eficiência do instrutor. 

2. O tempo para completar a parte online de uma aula combinada é uma estimativa baseada nos tempos 

de execução do vídeo e uma velocidade média de leitura de um adulto de 200 palavras por minuto. O 

tempo de conclusão de um aluno pode variar. 

3. A proporção máxima aluno-manequim / treinador de DEA para a prática de habilidades de RCP é de 3: 

1. Ao usar uma prática guiada por vídeo para habilidades de RCP, a razão aluno-manequim necessária é 

de 1: 1. 

4. Este programa está disponível apenas em inglês 

5. OS PROGRAMAS ASHI SÃO APROVADOS PARA FORNECEDORES DE CUIDADOS DE CRIANÇAS PARA 

MOTORISTAS DE ÔNIBUS ESCOLAR NA CALIFÓRNIA. A HSI determinou que o custo operacional de manter 

a aprovação regulamentar de cuidados infantis da EMSA da Califórnia para programas de treinamento 

ASHI não é fiscalmente sustentável. Os instrutores e centros de treinamento podem continuar a usar o 

programa MEDIC First Aid PediatricPlus aprovado pela EMSA para atender aos requisitos de treinamento 

para provedores de cuidados infantis na Califórnia. 

6. Os regulamentos de Connecticut para treinamento de primeiros socorros e RCP de provedores de 

cuidados infantis exigem que a duração do curso de primeiros socorros seja de seis (6) horas, não incluindo 

a parte de RCP. Tópicos específicos devem ser apresentados. Consulte os Estatutos e Regulamentos de 

Licenciamento de Creches Infantis ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente da HSI para obter 

mais informações. 

7. Os regulamentos do Estado de Nova York para treinamento de primeiros socorros em acampamentos 

infantis exigem que a duração do curso de primeiros socorros seja de no mínimo 3 horas, sem incluir a 

parte de RCP. Devem ser apresentados tópicos específicos e é obrigatório o exame escrito. Consulte o 

documento Regulamentos do Estado de Nova York para acampamentos infantis na Otis ou entre em 

contato com o Atendimento ao Cliente da HSI para obter mais informações. 

8. American Camping Association, Inc. Atende as Normas da ACA para acampamentos que atendem a 

todas as idades quando o acesso ao SME é de 30 minutos ou menos. 

G2015 ASHI RCP de Alta Qualidade 

Audiência pretendida 
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Indivíduos que não são profissionais de saúde, mas desejam ou são obrigados a ser treinados e 

certificados em técnicas de RCP de alta qualidade baseadas em equipes. 

Requisito do instrutor 

Um instrutor autorizado ASHI de nível 2 (ou acima) atual e ativo 

Pré-requisitos do participante 

Certificação atual em RCP e DEA de adultos, ou suporte básico de vida em saúde (SBV) 

Duração da aula (ver notas) 

1. Aula ministrada por instrutor: cerca de 2 horas 

2. Combinado: Componente online: Cerca de 40 minutos. Componente face a face: cerca de 1,25 horas 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte o Guia do Instrutor de RCP de Alto Desempenho, Requisitos da Classe, Lista de Equipamentos e 

Materiais. 

Requisitos de certificação de estudante 

Demonstre corretamente: 

1. Compressões torácicas de alta qualidade usando um dispositivo de feedback de RCP 

2. Respirações de resgate de alta qualidade usando uma máscara de RCP 

3. RCP como membro de uma equipe de dois ou mais membros 

4. Mude a função do compressor durante a RCP 

5. Atuar como membro da equipe em um esforço integrado de ressuscitação. Exame escrito: Opcional, 

exceto quando exigido por uma agência reguladora. 

1. Pontuação de aprovação: 78% * 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de classe exigida 

Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe ASHI, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente por meio do Online Training & Information System 

(Otis). 

Notas 1. 

A duração inicial das aulas é baseada nas lições básicas (o mínimo exigido para a certificação para a faixa 

etária ensinada) e não inclui o tempo para o exame escrito. A duração do curso também é influenciada 

pela preparação, equipamento disponível e eficiência do instrutor. 

2. O tempo para completar a parte online de uma aula combinada é uma estimativa baseada nos tempos 

de execução do vídeo e uma velocidade média de leitura de um adulto de 200 palavras por minuto. O 

tempo de conclusão de um aluno pode variar. 
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3. Este programa está disponível apenas em inglês 

* A pontuação de aprovação válida reflete o nível mínimo aceitável de competência de conhecimento. 

Aumentar subjetivamente a pontuação é impróprio, pois pode fazer com que uma pessoa com um nível 

adequado de conhecimento seja reprovada no exame. 

G2015 ASHI Uso e Administração de Autoinjetores de Epinefrina (EAI) 

Audiência pretendida 

Indivíduos que não são provedores de saúde ou socorristas profissionais, mas desejam ou são obrigados 

a ser certificados. 

Requisito do instrutor 

Um instrutor autorizado ASHI de nível 2 (ou acima) atual e ativo 

Pré-requisitos do participante 

Nenhum. Primeiros socorros / RCP / DEA fortemente recomendados. 

Materiais de treinamento necessários 

1. Guia do instrutor ASHI EAI (um por instrutor, impresso ou digital) 

2. ASHI EAI Livro do Aluno (um por aluno, impresso ou digital) 

3. Lista de cursos ASHI EAI 

Duração da aula (ver notas) 1. Aula inicial ministrada por instrutor: cerca de 40 minutos. 

2. Aula combinada inicial: Componente online: 20-25 minutos; componente face a face, 20-35 minutos 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte o Guia do Instrutor EAI, Requisitos de Classe, Lista de Equipamentos e Materiais. 

Requisitos de certificação de estudante 

Demonstre corretamente: 

1. Como usar um autoinjetor EpiPen e / ou uma injeção de epinefrina, autoinjetor USP, Exame escrito: 

Opcional, exceto quando exigido por uma agência reguladora ou quando desafiar o curso. 

1. Pontuação de aprovação: 70% 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de classe exigida 

1. Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe ASHI, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente por meio do Online Training & Information System 

(Otis). 

Notas 

1. A duração da aula é influenciada pela preparação, equipamento disponível e eficiência do instrutor. 
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2. O tempo para completar a parte online de uma aula combinada é uma estimativa baseada nos tempos 

de execução do vídeo e uma velocidade média de leitura de um adulto de 200 palavras por minuto. O 

tempo de conclusão de um aluno pode variar. 

3. Os regulamentos sobre a administração de epinefrina variam muito de estado para estado. Alguns 

estados exigem a prática de habilidades práticas que faz parte da sala de aula tradicional ou a entrega 

combinada do programa. Para obter mais informações sobre o status atual se houver aprovação 

regulamentar neste programa, visite http://emergencycare.hsi.com/epinephrine-auto-injectors 

4. Este programa foi aprovado pela California Emergency Medical Services Authority (EMSA). Na 

Califórnia, os socorristas leigos treinados para usar um autoinjetor de epinefrina devem ser certificados 

em RCP e DEA (para bebês, crianças e adultos) e completar um programa de treinamento aprovado pela 

EMSA. Cada pessoa também deve solicitar e pagar $ 15 à EMSA por um cartão de certificação de epinefrina 

e manter certos registros para receber proteção de responsabilidade civil. Os regulamentos da EMSA não 

se aplicam a um distrito escolar ou secretaria municipal de educação, ou a seu pessoal. 

5. Este programa está disponível apenas em inglês. 

G2015 ASHI Primeiros Socorros em Lugares Remotos e Selvagens (WFA) 

Audiência pretendida 

Indivíduos que requerem ou desejam conhecimentos e habilidades de primeiros socorros em lugares 

remotos, mas não são profissionais de resposta; incluindo guias de aventura, entusiastas de atividades ao 

ar livre, conselheiros e administradores de acampamento, participantes de acampamento, guardas 

florestais e de parques e outras ocupações que funcionam em um ambiente selvagem 

Pré-requisitos do instrutor 

Um Instrutor ASHI Autorizado de Nível 3 (ou superior), atual e ativo 

Pré-requisitos do participante 

1. RCP e DEA em adultos são recomendados e necessários para a Boy Scouts of America WFA. Os primeiros 

socorros básicos são recomendados. 

2. Os alunos devem ter 14 anos de idade (atende aos requisitos de idade para participação no 

acampamento de aventura alta dos escoteiros da América e aos requisitos de certificação de primeiros 

socorros em áreas selvagens). 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte o Guia do Instrutor de Primeiros Socorros em Lugares Remotos e Selvagens, Requisitos de Classe, 

Lista de Equipamentos e Materiais. 

Duração do curso  

16 horas para atender aos objetivos essenciais de conhecimento e habilidade. 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Requisitos de certificação de estudante 

Exame escrito: opcional, exceto quando exigido por uma agência reguladora. 

1. Pontuação de aprovação quando necessário: 73% ou melhor Avaliação de desempenho: necessária 

Período de Certificação 

http://emergencycare.hsi.com/epinephrine-auto-injectors
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Até 3 anos (recomendado a cada 2 anos). A prática mais frequente de habilidades é fortemente 

recomendada. 

Documentação de classe exigida 

1. Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe ASHI, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente por meio do Online Training & Information System 

(Otis). 

Notas 

1. American Camping Association, Inc. (ACA) Os Primeiros Socorros em Lugares Remotos e Selvagens ASHI 

atendem as normas da ACA quando o acesso ao EMS é de 30 minutos ou mais. 

2. Os participantes devem saber ler e falar inglês. 

1. Cada aluno ou equipe de alunos deve demonstrar corretamente todos os objetivos de habilidade na 

sequência apropriada de acordo com os critérios de habilidade conforme aparecem na Folha de 

Habilidades do Livro do Aluno, Folha de Cenário ou Folha de Avaliação de Desempenho. 

G2015 ASHI Suporte Básico de Vida (SBV, anteriormente CPRPro Para o Socorrista 

Profissional) 

Audiência pretendida 

Prestadores de serviços de saúde e socorristas profissionais que exigem certificação em suporte básico de 

vida. 

Requisito do instrutor 

Um instrutor autorizado ASHI de nível 4 (ou acima) atual e ativo 

Pré-requisitos do participante 

Nenhum 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte o Guia do Instrutor de SBV; Requisitos de classe, lista de equipamentos e materiais. 

Duração da aula (ver notas) 

1. Aula inicial ministrada por instrutor: Cerca de 4 horas e meia. 

2. Aula de renovação ministrada por instrutor: Cerca de 3 horas e meia. 

3. Combinado, Componente Online: Cerca de 1 ¾ horas. 

4. Componente face a face: cerca de 2 horas e meia 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Requisitos de certificação de estudante 

Exame escrito: obrigatório 

1. Pontuação de aprovação: 70% no exame ASHI BLS * 

Avaliação de desempenho: necessária. Demonstrar corretamente 

1. Cuidados com a parada cardíaca - Adulto 
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2. Cuidando da parada cardíaca – bebê 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Horas de educação continuada (CEH) disponíveis 

Serviços médicos de emergência (ver notas # 3) 

Documentação de classe exigida 

Uma lista de aula completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da aula de SBV, assinada pelo 

instrutor autorizado ou enviada eletronicamente por meio do Online Training & Information System 

(Otis). 

Notas 

1. A duração inicial da aula é baseada nas aulas principais e inclui intervalos. A duração do curso também 

é influenciada pela preparação, equipamento disponível e eficiência do instrutor. 

2. O tempo para completar a parte online de uma aula combinada é uma estimativa baseada nos tempos 

de execução do vídeo e uma velocidade média de leitura de um adulto de 200 palavras por minuto. O 

tempo de conclusão de um aluno pode variar. 

3. CEH fornecido por meio do HSI, uma organização credenciada pela Comissão de Credenciamento de 

Educação Continuada Pré-Hospitalar (CAPCE). 

a. 4,25 horas. CEH Básico para o Curso Inicial. 

b. 3,25 horas CEH Básico para o Curso de Renovação 

4. ASHI SBV é aprovado para Educação Odontológica Continuada (CDE) (consulte Educação Odontológica 

Continuada) 

5. OS CENTROS DE TREINAMENTO SÃO NECESSÁRIOS PARA COLETAR E ENVIAR INFORMAÇÕES DE TODOS 

OS PROFISSIONAIS DE SME QUE PREENCHEM ASHI SBV. Veja Educação Continuada 

6. ASHI SBV está incorporado ao curso de treinamento de salva-vidas da YMCA dos EUA e como pré-

requisito para outros cursos aquáticos da Y-USA. A pontuação de aprovação válida no exame escrito ASHI 

SBV para o YMCA é de 80%. Os exames escritos da YMCA destinam-se específica e exclusivamente ao 

curso de treinamento de salva-vidas da YMCA e aos cursos aquáticos da Y-USA. A política da YMCA proíbe 

exames com livros abertos. 

7. Este programa está disponível apenas em inglês. 

* A pontuação de aprovação válida reflete o nível mínimo aceitável de competência de conhecimento. 

Aumentar subjetivamente a pontuação é impróprio, pois pode fazer com que uma pessoa com um nível 

adequado de conhecimento seja reprovada no exame. 

G2015 ASHI Patógenos Transmitidos Pelo Sangue (BBP) 

Audiência pretendida 

Indivíduos que são treinados como profissionais de RCP e / ou primeiros socorros ou têm uma classificação 

de trabalho identificada na qual existem tarefas ou procedimentos que aumentam o risco de exposição a 

patógenos transmitidos pelo sangue. 

Pré-requisitos do instrutor 

Um instrutor autorizado ASHI de nível 1 (ou acima), atual e ativo 
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Pré-requisitos do participante 

Nenhum. 

Equipamentos e materiais necessários 

1. Consulte o Guia do Instrutor BBP; Requisitos de classe, lista de equipamentos e materiais. 

Duração da aula (ver notas) 

1. Aula inicial ministrada por instrutor: Cerca de 1 hora. 

2. Combinado, Componente Online: Cerca de 30 minutos. 

3. Componente face a face: cerca de 30 minutos 

Requisitos de certificação de estudante 

Exame escrito: opcional, exceto quando exigido por uma agência reguladora. 

1. Pontuação de aprovação quando necessário: 70% ou melhor Avaliação de Desempenho: 

1. Opcional, exceto quando exigido por uma agência reguladora. O período de certificação não pode 

exceder 1 ano a partir do mês de emissão. Consulte OSHA 1910,1030 (g) (2) (ii) (B) 

Documentação de classe exigida 

Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe BBP, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente por meio do Sistema de Informações e 

Treinamento Online (Otis). 

Notas 

1. Os regulamentos do DOL / OSHA dos EUA exigem que a pessoa que realiza o treinamento tenha 

conhecimento do assunto no que se refere ao local de trabalho do funcionário. Os instrutores também 

devem atender a requisitos específicos para registros de treinamento, incluindo a documentação de suas 

qualificações e o conteúdo do programa de treinamento, entre outros requisitos. Consulte OSHA 

1910.1030 (padrão de patógenos transmitidos pelo sangue) para obter mais informações. 

2. A proficiência em práticas microbiológicas padrão para instalações de produção e pesquisa de HIV e 

HBV está além do escopo deste programa. 

3. Nenhuma proporção aluno-instrutor, o máximo da sessão de habilidade é identificado, pois não há 

avaliação necessária da competência da habilidade. 

4. ASHI BBP é aprovado para Educação Odontológica Continuada (CDE) (consulte Educação Odontológica 

Continuada) 

5. Este programa está disponível apenas em inglês. 

G2010 ASHI Oxigênio de Emergência  

Audiência pretendida 

Indivíduos que desejam ou são obrigados a ser certificados na administração de oxigênio de emergência. 

Pré-requisitos do instrutor 

Um instrutor ASHI devidamente autorizado e em boas condições. 

Pré-requisitos do participante 
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É necessário que um curso de treinamento em RCP ou RCP / primeiros socorros seja concluído nos 24 

meses anteriores ao curso de treinamento de Oxigênio para Emergências. 

Materiais de treinamento necessários 

1. Guia do instrutor de oxigênio de emergência ASHI (um por instrutor, impresso ou digital) 

2. Pacote de oxigênio de emergência da ASHI para estudantes (um por aluno, impresso ou digital) 

3. Mídia de apresentação ASHI Emergency Oxygen (PowerPoint®, DVD ou Combinado) 

Duração do curso 

1. Varia por tipo de classe (inicial, renovação) e método (sala de aula, desafio). 

2. Aula inicial, cerca de 1,5 a 2 horas. 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

12: 1 (6: 1 recomendado) 

Requisitos de certificação de estudante 

Exame escrito - opcional, exceto quando exigido por uma agência reguladora 1. Pontuação de aprovação 

quando necessária: 70% ou melhor 

Avaliação de desempenho: necessária. Demonstrar corretamente como realizar: 

1. Fornecimento de oxigênio para uma pessoa que respira. 

2. Fornecimento de oxigênio para uma pessoa que não respira. 

3. Uso de luvas e máscara de ventilação. 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de classe exigida 

1. Uma lista de aula completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da aula de SBV, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente através do Sistema de Informações e Treinamento 

Online (Otis). 

G2010 ASHI Primeiros Socorros Avançados (AFA) 

Audiência pretendida 

Este curso é projetado para socorristas não-SME, incluindo governo, corporativo, indústria, salva-vidas, 

pessoal de segurança, policiais, pessoal de correção ou outros indivíduos que não são SME ou prestadores 

de cuidados de saúde, mas desejam ou exigem certificação em Primeiros Socorros Avançados. 

Pré-requisitos do instrutor 

Um instrutor ASHI devidamente autorizado e em boas condições. 

Pré-requisitos do participante 

Certificação SBV de nível profissional válida. Pode ser incorporado / conduzido em conjunto com o 

programa AFA. 

Materiais de treinamento necessários 
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1. Suporte Básico de Vida ASHI (quando incorporado) 

a. Um por participante: Manual do Aluno 

b. Um por Instrutor: Guia do Instrutor 

c. Um por Centro de Treinamento: mídia de apresentação audiovisual aprovada pela ASHI 

2. Kit de recursos digitais avançados de primeiros socorros ASHI 

a. Um por Centro de Treinamento: 

i. Documentos de recursos do programa 

ii. Preparatório 

iii. Apresentações em PowerPoint® 

iv. Documentos de exame 

E 

3. Texto do aluno BRADY 

a. Um por participante: Respondente de Emergência: Primeiros Socorros Avançados para Pessoal 

Não-SGA, (Le Baudour, © 2012 Pearson). 

Duração do curso 

1. Aula inicial cerca de 17 horas; curso de renovação de cerca de 7 horas. A conclusão bem-sucedida é 

baseada no cumprimento dos objetivos principais de aprendizagem, e não no tempo de instrução 

prescrito. 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (6: 1 recomendado) 

Requisitos de certificação de estudante 

Exame escrito: obrigatório 

1. 70% ou melhor no Exame Avançado de Primeiros Socorros da ASHI. Avaliação de desempenho: 

necessária. Demonstrar corretamente como: 

1. Trabalhando como o Respondente Líder em uma configuração de equipe baseada em cenários, 

direcionar adequadamente a avaliação primária e cuidar de: 

a. Avaliação / gestão de pacientes - Trauma. 

b. Avaliação / gestão do paciente - Médica. 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de classe exigida 

1. Uma lista de aula completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da aula de SBV, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente através do Sistema de Informações e Treinamento 

Online (Otis). 

G2015 ASHI Sistema Médico de Emergência (SME) 

Audiência pretendida 
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Indivíduos que buscam atender aos requisitos de treinamento de primeiros socorros no local de trabalho, 

mas desejam aprender mais do que primeiros socorros básicos, sem a necessidade de certificação ou 

licenciamento SME. 

Pré-requisitos do instrutor 

Um instrutor autorizado ASHI de nível 7 (ou acima) atual e ativo 

Pré-requisitos do participante 

Certificação de Suporte Básico de Vida de nível profissional válida (pode ser feita simultaneamente). 

Materiais de treinamento necessários * 

* Os materiais ASHI SBV são necessários apenas quando o ASHI SBV é feito simultaneamente. 

1. Guia do instrutor ASHI G2015 SBV (um por instrutor, impresso ou digital) 

2. Manual do aluno ASHI G2015 SBV (um por aluno, impresso ou digital) 

3. Mídia de apresentação ASHI G2015 SBV (PowerPoint®, DVD ou combinada) 

E 

1. Kit de recursos digitais de resposta médica de emergência ASHI 

a. Um por Centro de Treinamento: 

i. Guia de recursos do instrutor de resposta médica de emergência 

ii. Lista de classes 

iii. Documentos de avaliação de desempenho 

iv. Documentos de exame escritos 

v. Avalie a avaliação da classe do seu programa 

E 

1. Socorrista de Emergência Médica: Primeiros Materiais de Instrução na Cena, 11ª Ed., Le Baudour, 

Pearson © 2018 (um por Centro de Treinamento). 

a. Planos de aula 

b. Apresentações de slides de capítulo 

c. Folhetos do Capítulo 

2. Sistema Médico de Emergência: First on Scene Text, 11th Ed., Le Baudour, Pearson © 2018 (um por 

aluno, impresso ou digital). 

Duração do curso 

1. Aula inicial 47-50 horas; método de sala de aula apenas (não incluindo SBV) 

2. Aula de renovação 16 horas; método de sala de aula apenas 

3. Renovação pelo método CE - 16 horas 

Proporção aluno-instrutor máximo da sessão de classe cognitiva 

24: 1 

Proporção aluno-instrutor máximo da sessão de aula de habilidade 
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12: 1 (6: 1 recomendado) 

Requisitos de Certificação de Aluno Inicial e Renovação 

Exame escrito: obrigatório 

1. 74% ou melhor em 100 perguntas do Exame de Resposta Médica de Emergência da ASHI. Avaliação de 

desempenho: necessária. Demonstrar corretamente como: 

1. Trabalhe como o socorrista líder em uma configuração de equipe baseada em cenários para direcionar 

adequadamente a avaliação primária e os cuidados de: 

a. Parada respiratória com uso de bolsa-máscara 

b. Parada Cardíaca em Adultos com Uso de DEA 

c. Parada cardíaca infantil 

d. Lesão traumática (responsiva ou sem resposta) 

e. Emergência médica (responsiva ou sem resposta) 

Nota: Para os cenários de lesão traumática e emergência médica, a pessoa que está sendo avaliada deve 

completar um cenário como um paciente que não responde e um cenário como um paciente que 

responde. 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Documentação de aula inicial necessária 

1. Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a avaliação da (s) data (s) de certificação da 

classe do Sistema Médico de Emergência inicial assinada pelo Instrutor Autorizado ou enviada 

eletronicamente por meio do Online Training & Information System (Otis). 

2. Quando o SBV está incluído: Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real 

(is) da aula de SBV assinada pelo instrutor autorizado ou enviada eletronicamente através do Sistema de 

Informações e Treinamento Online (Otis). 

Documentação de renovação necessária 

1. Um registro completo, preciso e legível do CE (por aluno, se usado) 

2. Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a avaliação da (s) data (s) de certificação da 

renovação assinada pelo instrutor autorizado ou enviada eletronicamente por meio do Sistema de 

informações e treinamento online (Otis). 

3. Quando o SBV está incluído: Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) de 

aula real (is) da classe de renovação de SBV assinada pelo Instrutor Autorizado ou enviada 

eletronicamente através do Sistema de Informação e Treinamento Online (Otis). 

Notas 

1. Supervisão Médica. Com base nas leis e regulamentações estaduais, o conteúdo suplementar pode 

exigir ou se beneficiar do uso de supervisão médica de um médico ou outro profissional de saúde 

altamente credenciado. Os Centros de Treinamento que oferecem aulas de treinamento do Sistema 

Médico de Emergência da ASHI devem investigar e compreender as leis e regulamentos relacionados ao 

conteúdo suplementar nos estados em que realizam o treinamento. 

2. Licenciamento e credenciamento regulamentados pelo estado. Não é intenção do programa de 

Resposta Médica de Emergência da ASHI cruzar o escopo de prática do EMS regulamentado pelo estado. 

Um indivíduo que foi treinado e certificado em SME ASHI não será licenciado ou credenciado para praticar 
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cuidados médicos de emergência como provedor de SME dentro de um sistema SME estadual organizado. 

O licenciamento e o credenciamento do provedor de SME são atividades legais realizadas pelo estado, 

não pela ASHI. Indivíduos que exigem ou desejam licenciamento e credenciamento dentro do sistema 

SME estadual devem preencher requisitos específicos estabelecidos pela autoridade reguladora - 

normalmente, uma agência SME estadual dentro do departamento de saúde estadual. O programa do 

Sistema Médico de Emergência da ASHI não se destina a preparar indivíduos para a certificação nacional, 

licenciamento ou credenciamento como provedor de SME. Consequentemente, a ASHI não busca 

proativamente a aprovação do SME para este programa do Sistema Médico de Emergência. 

3. Os participantes devem saber ler e falar inglês. 

G2015 ASHI Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) 

Audiência pretendida 

Profissionais de saúde treinados e qualificados que dirigem ou participam de emergências 

cardiopulmonares e esforços de ressuscitação. 

Requisito do instrutor 

Um Instrutor ASHI Autorizado Nível 8 atual e ativo 

Pré-requisitos do participante 

Todos os participantes devem ser previamente treinados, qualificados e capazes de: 

1. Realizar suporte básico de vida pediátrico de alta qualidade (PBLS) 

2. Leia e interprete eletrocardiogramas básicos (ECGs) 

3. Compreender a farmacologia básica da ressuscitação, preparar e administrar medicamentos essenciais. 

Equipamentos e materiais necessários 

Consulte o Guia do Instrutor ASHI ACLS; Requisitos de classe, lista de equipamentos e materiais. 

Duração da aula (ver notas) 

1. Aula inicial ministrada por instrutor: Cerca de 15 horas. 

2. Aula ministrada por instrutor de renovação: Cerca de 7 horas. 

3. Aula online combinada: cerca de 6 a 7 horas. 

a. Componente face a face: Cerca de 8 horas. 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (8: 1 recomendado) 

Requisitos de certificação de estudante 

Exame escrito: obrigatório 

1. Pontuação de aprovação: 75% no exame ASHI ACLS * 

Avaliação de desempenho: necessária. Demonstrar corretamente 

1. SBV de alta qualidade (RCP / DEA) 

2. Parada respiratória 
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3. Gerenciamento do ritmo cardíaco, incluindo VT / VF sem pulso e 2 outros ritmos (por exemplo, 

"Megacode"). 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Horas de educação continuada (CEH) disponíveis 

Serviços médicos de emergência (ver notas # 2) 

Documentação de classe exigida 

Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe ACLS, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente através do Sistema de Informações e Treinamento 

Online (Otis). 

Notas 

1. Os tempos de aula declarados são baseados na cobertura das aulas obrigatórias e no tempo de 

avaliação. Os tempos de aula são influenciados pela preparação do aluno e instrutor, equipamento 

disponível, eficiência do instrutor e número de alunos. Os instrutores podem ajustar o plano de aula 

conforme necessário para alcançar alunos com habilidades e experiências variadas. 

2. Comissão de Credenciamento de Educação Continuada Pré-Hospitalar (CAPCE), Horário de Educação 

Continuada (CEH) 

a. 15 horas CEH Avançado para o Curso Inicial. 

b. 7 horas CEH Avançado para o Curso de Renovação. 

c. 6.0 CEH para o curso combinado 

3. OS CENTROS DE TREINAMENTO SÃO NECESSÁRIOS PARA COLETAR E ENVIAR INFORMAÇÕES DE TODOS 

OS PROFISSIONAIS DO SME QUE PREENCHEM ASHI ACLS. Veja Educação Continuada. 

4. Este programa está disponível apenas em inglês. 

* A pontuação de aprovação válida reflete o nível mínimo aceitável de competência de conhecimento. 

Aumentar subjetivamente a pontuação é impróprio, pois pode fazer com que uma pessoa com um nível 

adequado de conhecimento seja reprovada no exame. 

G2015 ASHI Suporte Avançado de Vida Pediátrico (PALS) 

Audiência pretendida 

Profissionais de saúde treinados e qualificados que dirigem ou participam do gerenciamento de 

emergências respiratórias e cardiovasculares em crianças 

Requisito do instrutor 

Um Instrutor ASHI Autorizado Nível 8 atual e ativo 

Pré-requisitos do participante 

Todos os participantes devem ser previamente treinados, qualificados e capazes de: 

1. Realizar suporte básico de vida pediátrico de alta qualidade (PBLS) 

2. Leia e interprete eletrocardiogramas básicos (ECGs) 

3. Compreender a farmacologia cardiovascular, preparar e administrar medicamentos cardiovasculares 

essenciais. 
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Equipamentos e materiais necessários 

Consulte o Guia do Instrutor ASHI PALS; Requisitos de classe, lista de equipamentos e materiais. 

Duração da aula (ver notas) 

1. Aula inicial ministrada por instrutor: Cerca de 15 horas. 

2. Aula ministrada por instrutor de renovação: Cerca de 7 horas. 

Relação aluno-instrutor máximo da sessão de habilidades 

10: 1 (8: 1 recomendado) 

Requisitos de certificação de estudante 

Exame escrito: obrigatório 

1. Pontuação de aprovação: 70% no exame ASHI PALS * 

Avaliação de desempenho: necessária. Demonstrar corretamente 

1. PBLS infantis de alta qualidade 

2. PBLS infantis de alta qualidade 

3. Ventilação com máscara-bolsa 

4. Uma das avaliações respiratórias (Obstrução das Vias Aéreas Superiores, Obstrução das Vias Aéreas 

Inferiores, Doença do Tecido Pulmonar, Controle Ventilatório Desordenado), ou Uma das avaliações de 

choque (Choque Hipovolêmico, Choque Distributivo, Choque Cardiogênico, Choque Obstrutivo), e 

5. Uma das avaliações cardíacas (Bradicardia Sintomática Taquicardia com Perfusão Adequada, 

Taquicardia com Perfusão Inadequada, Ritmos Ausentes / Sem Pulsação). 

Período de Certificação 

Não pode exceder 2 anos a partir do mês de emissão. A prática mais frequente de habilidades é 

fortemente recomendada. 

Horas de educação continuada (CEH) disponíveis 

Serviços médicos de emergência (ver notas # 2) 

Documentação de classe exigida 

Uma lista de classes completa, precisa e legível refletindo a (s) data (s) real (is) da classe PALS, assinada 

pelo Instrutor Autorizado ou enviada eletronicamente por meio do Online Training & Information System 

(Otis). 

Notas 

1. Os tempos de aula declarados são baseados na cobertura das aulas obrigatórias e no tempo de 

avaliação. Os tempos de aula são influenciados pela preparação do aluno e instrutor, equipamento 

disponível, eficiência do instrutor e número de alunos. Os instrutores podem ajustar o plano de aula 

conforme necessário para alcançar alunos com habilidades e experiências variadas. 

2. 14 horas. CEH avançado para ASHI PALS Curso inicial e 6,25 horas. CEH avançado para o curso de 

renovação ASHI PALS. O CEH é fornecido por meio da HSI, organização credenciada pela Comissão de 

Credenciamento de Educação Continuada Pré-Hospitalar (CAPCE). OS CENTROS DE TREINAMENTO SÃO 

NECESSÁRIOS PARA COLETAR E ENVIAR INFORMAÇÕES DE TODOS OS PROFISSIONAIS DE EMS QUE 

PREENCHEM ASHI PALS. Veja Educação Continuada. 
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3. Este programa está disponível apenas em inglês 

* A pontuação de aprovação válida reflete o nível mínimo aceitável de competência de conhecimento. 

Aumentar subjetivamente a pontuação é impróprio, pois pode fazer com que uma pessoa com um nível 

adequado de conhecimento seja reprovada no exame. 

 

 

 


