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SAVA - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM ANESTESIA

Orientações aos Inscritos no Curso SAVA
1. O CURSO
O Suporte Avançado à Vida em Anestesia (SAVA) é um projeto educacional da Sociedade Brasileira de
Anestesiologia, subordinado ao Departamento Científico da SBA, que é desenvolvido por meio de um curso
presencial para qualificação em prevenção, diagnóstico e tratamento de situações críticas em anestesia.
2. OBJETIVOS
• Proporcionar treinamento teórico-prático para anestesiologistas ou médicos em formação na
especialidade, por meio do desenvolvimento de habilidades técnicas e abordagem dos aspectos
humanos no gerenciamento de crises que ameaçam a vida durante o período perioperatório.
• Reduzir a morbidade e mortalidade relacionadas à prática da especialidade.
• Capacitar por meio de treinamento para o controle de crises, que requer habilidades comuns em
múltiplos eventos.
• Proporcionar ao egresso do curso, excelência no aprendizado da prevenção, diagnóstico e tratamento
de situações críticas em anestesia e da parada cardiorrespiratória (PCR).
3. PÚBLICO ALVO
Associados da SBA, independentemente de sua categoria.
4. ESTRUTURA DO CURSO
O Curso é formatado com carga horária total de 16 horas, ministrado em dois dias consecutivos (duas
manhãs e duas tardes), com atividades teóricas e práticas, proporcionando o desenvolvimento, treinamento
e avaliação de conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização de diversas modalidades de técnicas
direcionadas para a prevenção, diagnóstico e correção das diferentes situações de crises relacionadas à
prática anestésica.
5. PROGRAMAÇÃO TEÓRICA
• Será desenvolvida em sistema de conferências, miniconferências, palestras e/ou videoaulas
previamente gravadas abordando os principais tópicos do conteúdo programático do livro Suporte
Avançado de Vida em Anestesia – SAVA.
• O material teórico para estudo será disponibilizado aos inscritos com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, exceto nos casos de inserção de inscritos após a data limite de 30 dias para o envio da lista
nominal à SBA.
6. PROGRAMAÇÃO PRÁTICA
Deve ser realizada por meio de estações práticas, com utilização de manequins e/ou equipamentos de suporte
à vida, com duração de 40 a 50 minutos, abordando os temas apresentados na programação teórica.
7. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
• A avaliação será realizada por meio de provas de múltipla escolha, realizadas no início e ao término do
curso e pelo desempenho nas estações práticas.
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•

Para a aprovação é necessária a presença em 100% das atividades teóricas, práticas e avaliações. A
aprovação resulta da média aritmética das notas teóricas em conjunto com a avaliação dos instrutores
nas estações práticas, de acordo com os seguintes critérios:
• Prova no início curso, com peso 01 (um);
• Prova no final do curso, com peso 02 (dois);
• Desempenho nas atividades práticas, avaliado por instrutores, com peso 03 (três).
• - Será aprovado o aluno que tiver 100% de presença em todas as atividades e obtiver média igual ou
superior a 7,0 (sete) nas avaliações.
8. CERTIFICAÇÃO
• O aluno que tiver 100% de presença em todas as atividades e obtiver média igual ou superior a 7,0
(sete), receberá certificado de aprovado. O aluno aprovado poderá solicitar a Carteira do Curso SAVA
através do site da SBA.
• O aluno que tiver 100% de presença em todas as atividades e obtiver média inferior a 7,0 (sete),
receberá certificado de participação.
9. FORMAÇÃO DE INSTRUTORES
• O aluno que obtiver média igual ou superior a 8,5 (oito virgula cinco), tendo obtido no mínimo nota 7,0
(sete) em cada uma das avaliações teóricas e práticas em um Curso SAVA realizado há no máximo 18
meses, for membro ativo da SBA e for indicado por sua Regional, poderá candidatar-se a instrutor do
Curso SAVA.
• Para confirmar a condição de instrutor do curso SAVA, será necessária a participação em mais um
curso além do realizado como inscrito, na condição de instrutor em treinamento, conforme orientações
da Coordenação Nacional do SAVA ou da Diretoria Científica da SBA.
10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Será divulgada na página da SBA a relação dos participantes aprovados em até 07 dias após o término do curso.

SAVA – Núcleo SBA Vida - Orientações aos Inscritos

2

