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Curso: Suporte Avançado de Vida (SAV) 
 

Objetivos: Gerais 

Proporcionar o ensino e treino das competências necessárias à correta abordagem de uma vítima 

em paragem cardio-respiratória (PCR). 

 

Objetivos: Específicos  

 Conhecer o conceito de Cadeia de Sobrevivência e sua importância para salvar vidas em risco; 

 Ativar o sistema de emergência médica utilizando o “112”; 

 Identificar as situações de paragem respiratória e/ou PCR; 

 Manter a permeabilidade da via aérea com e sem utilização de adjuvantes; 

 Efetuar ventilação com adjuvantes da via aérea; 

 Executar compressões torácicas com qualidade; 

 Efetuar cardioversões e/ou desfibrilhações eficazes e em segurança 

 Identificar e conhecer situações de peri- paragem cardio-respiratória; 

 Executar as técnicas de reanimação em vítima adulta, de acordo com os algoritmos definidos 

pelo Conselho Português de Ressuscitação (CPR); 

 Conhecer as situações especiais de PCR; 

 Conhecer as alterações às técnicas de reanimação em situações especiais de PCR; 

 Como prevenir a disfunção dos órgãos pós reanimação; 

 O papel do “team leader”; 

 Como lidar com os familiares da vítima de PCR: comunicar a notícia do falecimento; 

 Os aspetos legais e práticos pós reanimação. 

 

Nível da Ação: 5 

 

Destinatários /Público-alvo: Médicos e Enfermeiros 

Critérios de Seleção: Médicos e Enfermeiros 

 

Nº Formandos/Acão 

Nº máximo: 24  

Nº mínimo: 12 (a relação formador/formando deve obedecer ao rácio identificado na metodologia) 

 

Carga Horária: 16 horas, em 2 dias 

Horário: Laboral e pós-laboral 

 

Formadores: 4 a 9 (mantendo a relação formador/formando) 

Critérios de Seleção  

 Médico ou Enfermeiro; 

 Formador reconhecido na área de competência pelo INEM; 

 O coordenador técnico-pedagógico do curso deve ser médico ou enfermeiro e pode ser um 

dos formadores em sala. 

 

Metodologias da Formação 

 Rácio formador/formando de 1:4 (sendo o máximo admissível 1:5); 

 Sessões teóricas (método expositivo e metodologias ativas); 

 Sessões teórico – práticas (método dos quatro passos e casos clínicos).   
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Conteúdo Programático - Nº Horas por Tema 

 

1º Dia 

 Apresentação – 10min 

 Introdução. Suporte Avançado de Vida em perspetiva – 10min 

 Palestra: Causas e prevenção de PCR – 25min 

 Palestra: Síndroma Coronário Agudo – 20min 

 Palestra/Demonstração: Demonstração caso clínico. Algoritmo de tratamento – 55min 

 Bancas de competências: Via aérea e reconhecimento de ritmos – 1h45min 

 Bancas de competências: Abordagem inicial e reanimação – 1h40min 

 Palestra: Cuidados pós reanimação – 25min 

 Cenários de casos clínicos – 1h30min 

 Ética; Luto – 30min 

 Reunião de formadores e feedback aos formandos – 10min 

 

2º Dia 

 Reunião de formadores e formandos – 15min 

 Práticas: Arritmias peri-paragem; Gasimetria – 2h15min 

 Práticas: Circunstâncias especiais – 1h30min 

 Cenários de casos clínicos – 1h30min 

 Avaliação prática e avaliação teórica – 2h 

 Reunião de formadores e feedback aos formandos. Encerramento – 30min 

 

Avaliação 

 Não são permitidas faltas; 

 Avaliação teórica: apto caso obtenha uma nota igual ou superior a 75% no teste teórico (tipo 

verdadeiro/falso). O formando tem oportunidade de repetir o teste o que deverá acontecer no 

prazo máximo de 30 dias; 

 Avaliação prática: 1 momento de avaliação formal, Team-leader, para o qual dispõe de 2 

oportunidades 

 

Recursos Físicos e Pedagógicos: 

 Manequins de SAV; 

 Projetor multimédia;  

 PC; 

 Material diverso: farmacológico e consumível/médico (compressas, mascaras laríngeas, 

monitores desfibrilhadores e outros). 

 

Documentação entregue: Manual de SAV. 

 

Validade da formação: 5 Anos. 

 

Certificação: No final do módulo, o formando que o realizar, com aproveitamento, receberá o 

respetivo certificado de competência em SAV.  


