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FORMAÇÃO 2022

SUPORTE INTERMÉDIO DE VIDA
EM QUEIMADOS SIVQⓇ
Ao frequentar o curso SIVQ pretende-se por parte do formando uma aquisição de
conhecimentos sobre o trabalho em equipa valorizando a abordagem técnica na
assistências às vítimas de queimadura.

• Resposta nacional ao grande queimado
• Abordagem e assistência emergentes
• Bancas práticas:
-

via aérea básica e suspeita de lesão da via aérea;

-

gestão da ferida I;

-

gestão da ferida II;

-

abordagem ao queimado;

-

cálculo da área queimada;

-

intoxicação por monóxido de carbono e cianeto.

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.
Ética, competência, qualidade e inovação são os pilares da praxis da TMA Medical.

“Simplesmente fantástico!”
Luis Mendes Gomes, TAS

Sobre o SIVQⓇ
O Suporte Intermédio de Vida em Queimados
foi criado em 2019 com o intuito de suprir
uma lacuna na formação de operacionais que
tripulam ambulâncias que prestem serviço de
emergência médica no continente e ilhas
(Bombeiros, CVP, TAS, TEPH), no que à
assistência à pessoa vítima de trauma por
queimadura diz respeito.

“Formação e formador excelentes!””
Alexandre Magalhães, Bombeiro

Competências a desenvolver
Compreender a resposta nacional ao grande
queimado;
Estabelecer prioridades na abordagem e
assistência emergentes da pessoa vítima de
trauma por queimadura;
Abordar e gerir de forma competente as
diferentes lesões por queimadura;
Calcular a área queimada;
Saber reconhecer precocemente a lesão
inalatória e o compromisso da via aérea bem
como a intoxicação por monóxido de
carbono e cianeto;
Saber identiﬁcar o compromisso
neurovascular.

O curso SIVQⓇ

DESTINATÁRIOS

PRÉ-REQUISITOS

DURAÇÃO e RÁCIOS

Bombeiros, CVP, Técnicos de
Emergência e outros Técnicos
da Proteção Civil

Não existem

4 horas
½ dia de formação
1 formador
por cada 8 formandos

ACREDITAÇÕES
e CERTIFICAÇÕES

LOCAL, DATA, HORÁRIO
e INSCRIÇÃO

DGERT

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

PREÇO
125 € (isento de IVA)
A inscrição só é considerada
válida após pagamento

“Experiência muito boa, com novos conhecimentos e técnicas, importantes para
situações de trauma por queimadura. Formação espetacular!”
António Pereira, Bombeiro

MATERIAL INCLUÍDO

MANUAL
DO CURSO

CERTIFICADO

Estrutura Curricular
UNIDADES DE FORMAÇÃO

MINUTOS

Resposta nacional ao grande queimado

20 mn

Abordagem e assistência emergentes

35 mn

Banca prática: Via aérea básica e suspeita de lesão da via aérea

25 mn

Banca prática: Gestão da ferida I e II

50 mn

Banca prática: Abordagem ao queimado

25 mn

Banca prática: Cálculo da área queimada

25 mn

Banca prática: Intoxicação por monóxido de carbono e cianeto

25 mn

Avaliação teórica

35 mn

Total

4 horas

“Sugiro que seja feito um protocolo com o Serviço Regional de Proteção Civil e
Bombeiros dos Açores para que no futuro, uma formação tão importante como
esta seja aplicada a todos os Corpos de Bombeiros.”
Hélder Raposo, Bombeiro

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

31,25€

Cancelamento do curso
Ao formando é permitido alterar a data de frequência do curso desde que efetue um pagamento suplementar no valor de 31,25 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

31,25€

25€

15€

