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CURSO FIRST AID – DFAPRO 

POWERED BY DAN 
Diving First Aid for Professional Divers 

 

Devido à exigência de haver uma estrutura para que pudesse ser mantido constantemente 

atualizado de maneira ágil, o curso NAUI Tradicional, embora reconhecidamente completo 

e de alto nível de  qualidade, foi substituído em 2019 pelo treinamento com o sistema de 

ensino DAN.  Uma vez que o mètier da NAUI é o ensino do mergulho e o da DAN a 

medicina do mergulho, a parceria entre elas, permitiu que a NAUI focasse na atividade de 

mergulho e fornecer o treinamento de Primeiros Socorros atualizado com os protocolos 

vigentes. A plataforma de ensino on-line incorpora as atualizações imediatamente, fornece 

preparo e base acadêmica antes da aula presencial, permitindo que o maior tempo seja 

orientado para as habilidades práticas. 

 
 

Visão Geral 

 

O curso Diving First Aid for Professional Divers (DFA Pro) foi desenvolvido especificamente 

para indivíduos que mergulham como parte de suas atividades profissionais e que podem 

ser obrigados a seguir as normas da OSHA (U.S. Occupational Safety and Health 

Administration) ou outras exigências institucionais. Isto inclui mergulhadores profissionais, 

mergulhadores científicos, mergulhadores de segurança pública assim como 

mergulhadores que trabalham ou são voluntários em aquários. Como grande parte do 

conteúdo faz parte dos cursos de primeiros socorros da DAN, este programa também é 

adequado para profissionais do mergulho como divemasters e instrutores de mergulho. 

Acidentes de mergulho são raros, mas quando ocorrem podem requerer ações imediatas e 

específicas. Este curso aborda tópicos exigidos pelas normas da OSHA, incluindo 

patógenos transmitidos pelo sangue. Outros tópicos incluem segurança da situação, 

administração de oxigênio, avaliação neurológica, RCP - incluindo o uso de desfibriladores 

externos automáticos (DEAs), e primeiros socorros para acidentes com animais marinhos. 

Este curso assume que o mergulhador acidentado já foi retirado da água e que todo o 

equipamento de mergulho ou outro tipo de equipamento já foi removido; esse tipo de 

treinamento é oferecido por outras agências. A sequência de tópicos vai de um cenário 

“mais provável” até um de “urgência”. Os cuidados secundários são discutidos na última 

parte deste material. Concluir com sucesso o curso de Diving First Aid for Professional 

Divers (DFA Pro) requer a demonstração de competência nas habilidades ensinadas e a 
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aprovação em uma avaliação escrita de conhecimentos. Ao concluir o curso você receberá 

uma certificação de provedor indicando que você recebeu treinamento em suporte básico 

de vida (incluindo RCP) e medidas de primeiros socorros. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

VISÃO GERAL DO CURSO 

INTRODUÇÃO  

BASES CIENTÍFICAS  

• Anatomia e Fisiologia  

• Respiração e Circulação 

• Sistema Nervoso 

• Gases Atmosféricos 

• Questões de Revisão  

• Mal Descompressivo 

PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS DE MERGULHO  

• Patógenos Transmitidos pelo Sangue 

• Planos de Ação de Emergência 

• Levantando e Movendo  

RESPOSTA E AVALIAÇÃO  

• Avaliação da Segurança da Situação e Precauções Padrão  

• Avaliação Inicial e Posição para Cuidados  

• Avaliação Neurológica  

• Condução de Uma Avaliação Neurológica  

• As Quatro Áreas Funcionais de Uma Avaliação Neurológica  

PRIMEIROS SOCORROS COM OXIGÊNIO PARA ACIDENTES DE MERGULHO  

1. Oxigênio e Acidentes de Mergulho  

2. Manuseio Seguro do Oxigênio  

3. Sistemas de Fornecimento de Oxigênio e seus Componentes 

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR  

• Ressuscitação Cardiopulmonar 

• Iniciando a RCP: Suporte à  
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• Continuando a RCP: Suporte à Respiração  

• Uso de DEAs Durante a  

• Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho 

CUIDADO SECUNDÁRIO  

• Avaliações Gerais e Emergências Médicas 

• Lesões Relacionadas à Temperatura  

• Escorregões, Quedas e Avaliação Secundária: Fraturas e  

• Queimaduras  

PRIMEIROS SOCORROS PARA ACIDENTES COM ANIMAIS MARINHOS PERIGOSOS  

• Introdução aos Acidentes com Animais Marinhos Perigosos  

• Envenenamentos e Toxinas 

• Vertebrados 

• Invertebrados 

• Lesões Traumáticas 

• Intoxicações por Frutos do Mar  

• Complicações que Oferecem Risco de Vida  

• Como Evitar Acidentes com Animais Marinhos Perigosos  


