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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.

DESFIBRILHAÇÃO, PORQUÊ?

O TEMPO É CRÍTICO, LIGAR 112 NÃO CHEGA!

TAXA DE SOBREVIVÊNCIA PCR EXTRA-HOSPITALAR

* Início de manobras de SBV e desfibrilhação < 3 minutos

LOCAL COM 
PROGRAMA DAE*

74%

PORTUGAL

3%

25%

NORUEGA

 

100%

0%
1 10 min2 3 4 5 6 7 8 9

Ta
x

a
 s

ob
re

vi
vê

nc
ia

Sem manobras de SBV e desfibrilhação

Lesões cerebrais



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

Formar e certificar os socorristas

Licenciar o Programa DAE no INEM (ou 
Proteção Civil)

Instalar os DAE nos locais definidos

Garantir a existência de um Responsável 
Médico e de um sistema de controlo de 
qualidade e manutenção

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.
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Preçoespecialparceria!

COMPRA 90 €/trimestre
+ 1075€ pelo desfibrilhador

• 1 desfibrilhador: Aluguer ou Compra
• Cabine, sinalética e kit DAE
• Conceção do Programa DAE e licenciamento
• Instalação      
• Responsável Médico
• Sistema de controlo de qualidade (inclui 2 visitas presenciais por ano)
• Plataforma online de gestão de Programas DAE
• Manutenção do DAE
• Curso e-learning gratuito de 6 em 6 meses
• Consumíveis com reposição ilimitada de elétrodos/bateria/kit DAE
• Solução chave na mão
• Prazo de implementação: 4 semanas

O PROGRAMA DAE INCLUI

ALUGUER /trimestre180 €
IVA incluído

IVA incluído

Contrato 2 anos. Débito direto trimestral Jan / Abr / Jul / Out. 
Formação e certificação em SBV-DAE: 270€, grupo 6 pessoas, se nas instalações

de Lisboa ou Porto da Ocean Medical. Formação noutros locais, acresce valor da deslocação.

DESFIBRILHADOR:

350P


