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QUEM SOMOS NÓS!

APH TREINAMENTOS, é uma empresa que busca auxiliar
seus clientes na prestação de serviços, trazendo satisfação
nos seus mais de 10 anos no mercado treinamento
profissionais da área da saúde , SAMU, empresas e outros.
Nossos treinamentos envolve aulas práticas com
equipamentos e manequins modernos adequado para
simulações. Instrutores com vivencia nos assuntos
abordados.
Somos Credenciado no Corpo de Bombeiros e
Internacionalmente pela ASHI –EUA.
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PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS 
E CRECHES
Lei 13.722/2018

A Lei 13.722/2018 conhecido como Lei Lucas que torna obrigatório a capacitação
em primeiros socorros dos professores e funcionários de instituições de ensino
públicas e privadas e estabelecimentos de recreação infantil.
A lei foi aprovado após a morte da criança Lucas Begalli de 10 anos sofrer um
acidente em um passeio escolar ele acabou perdendo a vida por ao comer um
cachorro quente vindo a engasgar e não ter pessoas aptas para o socorrer.
O objetivo da lei é assegurar a presença de pessoas aptas a prestarem os
atendimentos iniciais em casos de emergência.



APH TREINAMENTOS
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ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES “Lei Lucas”
Nós Treinamentos com aula prática



Treinamento de alguns  professores da Escola Maria e João em Vinhedo  
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Treinamento de alguns  professores da Creche Escola Abracesolidário
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Treinamento de  professores da Escolinha Alegria e Cia em Campinas  
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APH TREINAMENTOS
O GRUPO SAMECH, é uma empresa que busca 

auxiliar seus clientes na presta 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• A importância dos Primeiros Socorros nas Escolas

• Considerações legais;

• Mecanismos de acidentes com crianças e 

adolescentes;

• Prevenção de acidentes;

• Reconhecer as urgências e emergências e 

acionamento do suporte externo;

• Desmaios, parada respiratória (PR) ou parada 

cardiorrespiratória (PCR) aprenda identificar ?

• Atendimento a vitima de PR-PCR e desmaios;

• Queimaduras o que fazer ?

• Emergência por obstrução de vias aéreas na 

criança e no adulto, o que fazer ?

• Ferimentos e hemorragias;

• Reconhecendo casos de acidentes graves , toca ou 

não toca na vitima ?



APH TREINAMENTOS
O GRUPO SAMECH, é uma empresa que busca 

auxiliar seus clientes na presta 

Nós ajudamos você a Socorrer!
Todos nós estamos suscetíveis a possíveis acidentes estejam reparados !



APH TREINAMENTOS 

Rua Miguel Alves Feitosa Filho, nº 49 Vila Joaquim 
Inácio – Campinas –São Paulo.

CNPJ 32.514.098/0001-91

Contato (19) 3221-7914
Whatsapp (19) 98210-9541

www.gruposamech.com
www.aphtreinamento.com.br


