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SUPORTE AVANÇADO DE VIDA
EM QUEIMADOS SAVQⓇ
O SAVQ é um curso centrado no desenvolvimento de competências necessárias para uma
correta avaliação, reanimação, estabilização e transporte de uma vítima de trauma por
queimaduras.

• Resposta nacional ao grande queimado
• Abordagem e assistência emergentes
• Lesão inalatória e abordagem da via aérea
• Abordagem à ferida por queimadura
• Choque e ﬂuidos
• Bancas práticas: via aérea básica; via aérea avançada; via aérea difícil; cricotirotomia;
abordagem ao queimado; acesso intra-ósseo; área queimada e ﬂuidoterapia; gestão da ferida;
escarotomia.
• Queimadura química e lesão elétrica
• Casos clínicos

A TMA Medical
A TMA Medical Services Lda é uma empresa fundada em 2017 que assegura uma cobertura
nacional de formação premium certiﬁcada em emergência e reanimação dirigida a médicos,
enfermeiros, outros proﬁssionais de saúde e população em geral.
Reúne um grupo de formadores, médicos e enfermeiros, com mais de 10 anos de experiência com
o doente crítico, tornando-a diferenciada no atual panorama formativo.
No dia-a-dia este grupo de proﬁssionais mantém uma atividade ao nível da emergência médica
pré-hospitalar e intra-hospitalar (serviço de urgência polivalente e unidade de cuidados intensivos)
acumulando, individualmente, mais de 2000 horas/ano de contacto com o doente crítico.
Integridade, competência, qualidade e inovação são os pilares da praxis da TMA Medical.

“Realizei o curso SAVQ quando frequentava o último ano da licenciatura em
enfermagem. Após terminar a licenciatura concorri ao Hospital de Santa Maria.
Na entrevista de seleção o facto de ter esta certiﬁcação foi critério para ter sido
selecionada para trabalhar na Unidade de Queimados desta unidade hospitalar.”
Joana Mousaco, Enfermeira

Sobre o SAVQⓇ
O Suporte Avançado de Vida em Queimados
foi criado em 2015 com o intuito de suprir
uma lacuna na formação dos proﬁssionais de
saúde que assistem a pessoa vítima de
trauma por queimadura.

Competências a desenvolver
Compreender a resposta nacional ao grande
queimado;
Estabelecer prioridades na abordagem e
assistência emergentes da pessoa vítima de
trauma por queimadura;

O objetivo do curso passa por fornecer
informações factuais suﬁcientes sobre a
apresentação, diagnóstico e tratamento inicial
da vítima com queimaduras graves, por forma
a permitir que tanto médicos como
enfermeiros lidem de forma competente com
este problema que ameaça a vida.

Identiﬁcar a lesão inalatória e permeabilizar a
via aérea com recurso a técnicas básicas,
avançadas e cirúrgicas;
Abordar de forma competente as diferentes
lesões por queimadura;
Calcular a área queimada e a ﬂuidoterapia a
instituir;
Executar técnicas de colocação de acesso
intra-ósseo e escarotomia.

O curso SAVQⓇ

DESTINATÁRIOS

PRÉ-REQUISITOS

DURAÇÃO e RÁCIOS

Licenciados em Medicina
ou Enfermagem, bem como
finalistas destas licenciaturas.

Não existem

8 horas
1 dia de formação
1 formador
por cada 4 formandos

ACREDITAÇÕES
e CERTIFICAÇÕES

LOCAL, DATA, HORÁRIO
e INSCRIÇÃO

DGERT

www.tmamedical.eu
(+351) 917 065 217

PREÇO
250 € (isento de IVA)
A inscrição só é considerada
válida após pagamento

“Excelente formação. Vem preencher umas das maiores lacunas ao nível da
formação em emergência médica quer hospitalar quer pré-hospitalar. Permite a
aquisição de novos conhecimentos/competências e sua aplicabilidade na
prática clínica diária”.
Nuno Santos, Médico Anestesiologista

MATERIAL INCLUÍDO

MANUAL
DO CURSO

CERTIFICADO

Estrutura Curricular
UNIDADES DE FORMAÇÃO

MINUTOS

Resposta nacional ao grande queimado

15 mn

Abordagem e assistência emergentes

20 mn

Lesão inalatória e abordagem da via aérea

15 mn

Abordagem à ferida por queimadura

15 mn

Choque e ﬂuidos

15 mn

Bancas práticas: via aérea básica; via aérea avançada; via aérea difícil; cricotirotomia;
abordagem ao queimado; acesso intra-ósseo; área queimada e ﬂuidoterapia;
gestão da ferida; escarotomia
Queimadura química e lesão elétrica

135 mn

20 mn

Casos clínicos

120 mn

Avaliação teórica e prática

115 mn

Total

8 horas

“Ótima organização, bom manual, esforçaram-se na caracterização dos
simulacros e nas bancas práticas. Curso muito bom!”
Vânia Máximo, Médica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Alteração da data de frequência do curso
Data do novo curso deverá ser nos 6 meses seguintes

62,5€

Cancelamento do curso
Ao formando é permitido alterar a data de frequência do curso desde que efetue um pagamento suplementar no valor de 62,5 euros. Não é
possível cancelar a inscrição e obter o reembolso da mesma. A TMA Medical pode ter que adiar a data do curso por insuﬁciência de formandos
inscritos ou por outro motivo de força maior. Sempre que possível os formandos serão avisados com mais de 1 semana de antecedência.
Nestas situações o formando pode optar por realizar o curso numa nova data ou pedir o reembolso integral do valor pago, sendo para isso
necessário devolver o manual do curso em boas condições.

Repetição integral do curso para formandos sem aproveitamento
Data do novo curso deverá ser nos 6 meses seguintes

Taxa de urgência
Emissão de certiﬁcado em 48h

2a via certiﬁcado
Aplica-se também a todos os pedidos realizados 2 meses após a frequência do curso

62,5€

25€

15€

