
Suporte Avançado de Vida Queimados 
______________________________________ 
 
Data de realização 

16-05-2019   
 

Condições de realização 

Para participantes no Congresso: 230,00 € (PVP: 250,00 €) 

 
Local 

Tagus Park 
 
 

Apresentação do Curso 

http://www.ocean-medical.pt/wp-content/uploads/2015/11/OM_Curso_SAVqueimados-4.pdf  

O Curso de Suporte Avançado de Vida Queimados (SAVQ®) foi desenvolvido com o intuito de 
suprir uma lacuna na formação de médicos e enfermeiros no que à pessoa vítima de trauma por 
queimadura diz respeito. São inúmeros os cursos na área do trauma mas nenhum dá enfoque 
especial às particularidades da pessoa queimada. 

Estudos referem que a correta assistência à pessoa queimada diminui exponencialmente a 
mortalidade e morbilidade e, inevitavelmente, os custos associados à mesma. 

Torna-se então vital a identificação precoce destas vítimas, assim como uma atuação 
sistematizada e competente. 

A assistência a este tipo de vítimas requer treino e uma organização que permita, neste tipo de 
cenários uma intervenção adequada, eficaz e eficiente. 

O Curso de Suporte Avançado de Vida Queimados (SAVQ®) é considerado um curso inovador 
que foca a importância da continuidade de cuidados ao longo do continuum da assistência. É 
um curso centrado no trabalho de equipa, valorizando a primeira abordagem médica no tratar 
e cuidar das vítimas de queimadura. 

Baseia-se em estações práticas, discussão em grupo e casos clínicos simulados, que encorajam 
a participação dos formandos, treinando todas as técnicas-chave individualmente, em equipa, e 
como líderes de equipa. 

É um curso realizado num único dia, com a duração de 8 horas, e é dirigido a licenciados em 
Medicina e Enfermagem bem como finalistas destas licenciaturas. 

Contéudos Programáticos 
• Domínio da abordagem da pessoa vítima de trauma; 
• Reconhecimento precoce da lesão inalatória e respetivo risco de compromisso da via aérea; 
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• Despiste de situações que comprometem a ventilação e respiração; 
• Identificação e tratamento dos diferentes tipos de queimaduras; 
• Correta instituição de fluidoterapia; 
• Despiste de compromisso neurovascular; 
• Abordagem e gestão da queimadura; 
• Dinâmicas de equipa. 

A inscrição no curso inclui o manual de Suporte Avançado de Vida em Queimados. 

Curso com certificação DREQP. 

 


