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NOTA INFORMATIVA

Nº 0 2 2

__________________________________________________________________________________________

Para conhecimento de todos os Clubes Filiados, Órgãos de Comunicação Social e demais
Entidades interessadas, comunica-se o seguinte:

PROTOCOLO
AFL | BLUE OCEAN MEDICAL
No âmbito dos dois protocolos estabelecidos entre a Associação de Futebol de Lisboa e a Blue Ocean
Medical Lda., dos quais demos conta anteriormente, os nossos clubes filiados vão poder agora beneficiar
de condições vantajosas no acesso à formação de SBV DAE e à implementação de Programas DAE.
O Suporte Básico de Vida é uma sequência de passos que permite reanimar uma vítima em paragem
cardiorrespiratória (PCR).
Consiste, essencialmente, em reconhecer a PCR, ligar o 112, iniciar manobras de reanimação
cardiorrespiratória (compressões e ventilações) e desfibrilhar rapidamente.
Ocorrem em Portugal todos os anos cerca de dez mil casos de morte súbita cardíaca, em que apenas 3%
das vítimas sobrevive, é fundamental que o maior número de pessoas obtenha competências em SBV-DAE,
só assim poderemos esperar mais vidas salvas no nosso país.
Através da plataforma RENATA (www.renata.pt), os nossos clubes filiados podem solicitar os
esclarecimentos necessários, assim como inscreverem-se nos cursos de formação.
Se faz parte de um dos nossos clubes filiados, entre em contato com os Serviços da Associação de Futebol
de Lisboa (direccao@afl.pt) para receber o voucher que lhe permitirá ter 50% de desconto na formação.

O Vice-Presidente da Direção
ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LISBOA

(António Silva)

EM CASO DE
PARAGEM CARDIORRESPIRATÓRIA,
ESTAMOS PREPARADOS!
FÁCIL. BARATO. SALVA VIDAS.

DESFIBRILHAÇÃO, PORQUÊ?
Em Portugal ocorrem todos os anos 10.000 casos de paragem cardiorrespiratória (PCR)
de origem cardíaca, mais frequentes em grupos de risco, mas também podem afetar pessoas
aparentemente saudáveis, de qualquer idade, género ou condição física.

O TEMPO É CRÍTICO, LIGAR 112 NÃO CHEGA!
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PROGRAMA DAE *

* Início de manobras de SBV e desfibrilhação < 3 minutos

O QUE É?
Suporte básico de vida (SBV) é uma sequência de passos que permite reanimar uma vítima
em paragem cardiorrespiratória. Consiste essencialmente em reconhecer a PCR, ligar 112,
iniciar manobras de reanimação cardiorrespiratória (compressões e ventilações) e desfibrilhar rapidamente.

Desfibrilhador automático externo (DAE) é um
dispositivo médico portátil que em situações de paragem
cardiorrespiratória analisa o ritmo cardíaco e, nos casos
indicados, aplica um choque elétrico com o intuito de se
restabelecer um ciclo cardíaco normal e evitar assim
a morte da vítima.

Programa DAE possibilita que num determinado local
existam desfibrilhadores e socorristas, capazes de assegurar
manobras de SBV e desfibrilhação nos primeiros minutos
após a ocorrência de uma paragem cardiorrespiratória
e até à chegada do 112.

IMPLEMENTAÇÃO
DE UM PROGRAMA DAE
1. Formar e certificar os socorristas
2. Licenciar o Programa DAE no INEM (ou Proteção Civil)
3. Instalar os DAE nos locais definidos
4. Garantir a existência de um Responsável Médico e de
um sistema de controlo de qualidade e manutenção

O PROGRAMA DAE INCLUI

ASSOC

ALUGUER

150 € /trimestre
IVA incluído

FUTEBOL

1 desfibrilhador: Aluguer ou Compra
Preç
especio
Cabine, sinalética e kit DAE
parcer al
ia!
Conceção do Programa DAE e licenciamento
DE
RENTES
Instalação
Responsável Médico
Sistema de controlo de qualidade (inclui 2 visitas por ano)
Plataforma online de gestão de Programas DAE
Consumíveis e manutenção
Reposição de elétrodos/bateria/kit DAE em caso de PCR
Solução chave na mão
Prazo de implementação: 4 semanas
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COMPRA

75€ /trimestre

+ 1075€ pelo desfibrilhador
IVA incluído

Contrato 2 anos. Débito direto trimestral Jan / Abr / Jul / Out.
Formação e certificação em SBV-DAE: 180€, grupo 6 pessoas, nas instalações distritais da DAE Express.
Formação noutros locais, acresce valor da deslocação.

Os nossos desfibrilhadores:

OM-002-05JUN20

HeartStart FRx

214 140 400 I futebol@daex.pt I www.daex.pt I facebook.com/daex.pt

