Levantamento de oferta e procura de formação pelas Forças Armadas Portuguesas

Curso/Área

Destinatários

Duração

Estágio Básico de Mergulho

Médicos e
Enfermeiros

5 dias

Curso Prático de Deteção de
Drogas Ilícitas

Médicos e
Farmacêuticos

2 meses

Conhecimentos toxicológicos e
analíticos em adultos com
problemas de adição

Médicos,
Psicólogos e
Enfermeiros

6 semanas

Conhecimentos na avaliação,
tratamento, reinserção laboral
e prevenção na adição

4 semanas

Curso certificado pela EASA
para o examinador médico
com componente teórica e
prática (simulador)

Reabilitação em
Comportamentos Aditivos

Curso de Medicina
Aeronáutica

Programas de Formação

Curso de Fisiologia de Voo

Curso de Evacuações Aéreas

Emergência Médica /
Socorrismo

Tripulante de Ambulância

Técnicas de Emergência
Médica

Socorristas NBQ, Alto Risco
e de Combate

Médicos

Pessoal
navegante

Médicos e
Enfermeiros

Militares e civis

Objetivos
Conhecimentos básicos sobre
Medicina do mergulho e
hiperbárica

7 dias

Noções sobre as consequências
clínicas do ambiente
hipobárico, de acordo com as
normas STANAG

7 dias

Avaliação clínica e treino de
evacuação aérea em vários
tipos de aeronaves (de
transporte ou helicópteros)

4 horas + 6
horas

Militares e civis

7 dias

Médicos e
enfermeiros

10 dias

Militares e
forças de
segurança

5/7 dias
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Exame da vítima e Algoritmo
de suporte básico de vida
adulto. Algoritmo da
desobstrução da via aérea
O anterior mais: Suporte
básico de vida pediátrico,
Desobstrução da via aérea
pediátrico, Emergências
médicas, Parto iminente e
Emergências de trauma
Módulo de Suporte básico de
vida com DAE, Módulo Suporte
básico de vida pediátrico,
Farmacologia usada em
suporte avançado de vida,
Controlo da via aérea,
Técnicas de trauma e Técnicas
de controlo de hemorragias
Módulo de Suporte básico de
vida com desfibrilhação
automática externa, Suporte
básico de vida e Algoritmo de
SBV-DAE

Socorristas (especial de
Saúde)

Higiene e Segurança
Alimentar

Militares e
forças de
segurança

Militares e civis
que manipulem
alimentos

30 dias

Módulo TAT e Saúde em
ambiente hostil

4 dias

Introdução à Higiene e
segurança alimentar,
Contaminação dos alimentos,
Higiene pessoal, Noções de
limpeza e desinfecção,
Conservação e armazenamento
de géneros alimentícios,
Análise de perigos e Controlo
dos pontos críticos

Necessidades
Formativas

Seleção de Pilotos
Medicina do Viajante
Sobrevivência em Ambiente
Extremo

Médicos e
Enfermeiros

Doenças Tropicais
Apoio Humanitário a
Populações
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