Programa de Intercâmbio de Militares
da CPLP para Formação e Investigação
em Saúde Militar
- Plano de Formação 2017 -

Programa de Intercâmbio de Militares da CPLP para Formação e
Investigação em Saúde Militar
Plano de Formação 2017
Curso

Doenças da Adição I

Refer.ª

SM/CPLP 01/2017

Data

Março 2017

Destinatários Oficiais / Médicos, psicólogos ou enfermeiros
Duração

5 a 8 semanas
I. Frequência do Curso de Operadores de Prevenção de Alcoolismo e
Toxicodependência (COPATD) – 2 semanas
Objetivo: Transmitir uma perspetiva global do fenómeno da droga, de modo
a proporcionar uma adequação de atitudes/ações e desenvolver aptidões que
possibilitem o reconhecimento de comportamentos que constituam indício da
prática de consumo de tóxicos ou da existência de patologias – dependência
química de drogas e/ou álcool.
Entre outros temas são lecionados os seguintes: O Programa para a Prevenção
e Combate à Droga e ao Alcoolismo nas Forças Armadas; O problema do
Alcoolismo em Portugal; O cérebro humano, o álcool e as drogas; Introdução
em Portugal da Tecnologia de “PAE”; O conceito de doença e Léxico na área
de dependência de substâncias; A Segurança, higiene e saúde no trabalho –
álcool e drogas; Os rastreios toxicológicos; A toxicologia forense – cadeia de
custódia e aspetos farmacológicos;¸A reabilitação biopsicossocial – Modelo de
Minesota em Portugal pela UTITA; Partilha e discussão interativa pelos
alcoólicos Anónimos.

Estrutura do
curso

II. Acompanhamento da implementação do Modelo de Reabilitação da Unidade
de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo (UTITA) – 3 a
6 semanas
Objetivo: Acompanhar os psicólogos da UTITA na Prevenção de Recaída,
Avaliações Individuais e no Programa Residencial Intensivo (caso se
encontre a decorrer).
PORTUGAL (Lisboa)
Local

Escola do Serviço de Saúde Militar (2 semanas)
Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo (3 a 6
semanas)

Nº de vagas

2

Enviar candidaturas para nuno.caeiro@defesa.pt joana.peralta@defesa.pt e fsm.cplp@defesa.pt
FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Doenças da Adição II

Refer.ª

SM/CPLP 02/2017

Data

Novembro 2017

Destinatários Sargentos / Psicólogos ou enfermeiros
Duração

5 a 8 semanas
I. Frequência do Curso de Operadores de Prevenção de Alcoolismo e
Toxicodependência (COPATD) – 2 semanas
Objetivo: Transmitir uma perspetiva global do fenómeno da droga, de modo
a proporcionar uma adequação de atitudes/ações e desenvolver aptidões que
possibilitem o reconhecimento de comportamentos que constituam indício da
prática de consumo de tóxicos ou da existência de patologias – dependência
química de drogas e/ou álcool.
Entre outros temas são lecionados os seguintes: O Programa para a Prevenção
e Combate à Droga e ao Alcoolismo nas Forças Armadas; O problema do
Alcoolismo em Portugal; O cérebro humano, o álcool e as drogas; Introdução
em Portugal da Tecnologia de “PAE”; O conceito de doença e Léxico na área
de dependência de substâncias; A Segurança, higiene e saúde no trabalho –
álcool e drogas; Os rastreios toxicológicos; A toxicologia forense – cadeia de
custódia e aspetos farmacológicos;¸A reabilitação biopsicossocial – Modelo de
Minesota em Portugal pela UTITA; Partilha e discussão interativa pelos
alcoólicos Anónimos.

Estrutura do
curso

II. Acompanhamento da implementação do Modelo de Reabilitação da Unidade
de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo (UTITA) – 3 a
6 semanas
Objetivo: Acompanhar os psicólogos da UTITA na Prevenção de Recaída,
Avaliações Individuais e no Programa Residencial Intensivo (caso se
encontre a decorrer).
PORTUGAL (Lisboa)
Local

Escola do Serviço de Saúde Militar (2 semanas)
Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo (3 a 6
semanas)

Nº de vagas

2

Enviar candidaturas para nuno.caeiro@defesa.pt joana.peralta@defesa.pt e fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Medicina Preventiva / Consulta do Viajante I – 1ª edição

Refer.ª

SM/CPLP 03/2017

Data

Abril 2017

Destinatários Médicos (militares licenciados/mestres em Medicina)
Duração

1 semana
I. Enquadramento
- Objetivos do Centro de Epidemiologia e Intervenção Preventiva (CEIP) e
sua organização hierárquica e interna (teoria).
II. Departamento de vigilância e controlo epidemiológico:
- Alteração epidemiológica nacional: as doenças contemporâneas e suas
implicações nos militares (teoria);
- MedIntel: fontes e integração da informação (teoria);
- Doenças de notificação obrigatória (teoria).
III. Departamento de rastreio, profilaxia e controlo de doenças infecciosas:
- Tuberculose, a doença e os rastreios no contexto epidemiológico: rastreio
universal vs. rastreio de contactos e Rx tórax vs. mantoux (teoria);
- Fisiopatologia da tuberculose: a base de rastreio prova de mantoux e IGRA
(teoria);
- Desenho de rastreio após identificação de caso índex: revisão de
procedimentos (teórico-prático);
- Integração de informação e decisão para ação (teoria);
- Plano de vacinação das Forças Armadas: integração do contributo civil e
adequação ao contexto epidemiológico do país (teoria).

Estrutura do
curso

IV. Departamento de aprontamento médico-sanitário:
- O militar deslocado: avaliação do risco (teoria);
- Doenças infeciosas no TO: transmissão por vetores, água e alimentos,
contactos ambientais e interpessoais;
- Desenho de estratégias de vacinação e profilaxia: adequação à missão e
cargo (teoria);
- Estratégias no terreno: controlo de vetores, ambiental e alimentação;
- Avaliação individual: aptidão para o cargo e funções. Integração nas
consultas médicas (teórico-prático);
- Avaliação de militares no contexto de FND: organização e aprontamento
de forças. Integração dos procedimentos e deslocamento a uma unidade
(teórico-prático);
- Monitorização de patologia no TO: implicações da capacidade da força e
alterações da estratégia médica;
- Avaliação pós-missão: implicações legais e referenciação para as Juntas
de saúde dos Ramos (teoria).
Local

PORTUGAL (Lisboa)
Hospital das Forças Armadas – Polo Lisboa / CEIP

Nº de vagas

1

Enviar candidaturas para nuno.caeiro@defesa.pt joana.peralta@defesa.pt e fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Medicina Preventiva / Consulta do Viajante I – 2ª edição

Refer.ª

SM/CPLP 04/2017

Data

Novembro 2017

Destinatários Médicos (militares licenciados/mestres em Medicina)
Duração

1 semana
I. Enquadramento
- Objetivos do Centro de Epidemiologia e Intervenção Preventiva (CEIP) e
sua organização hierárquica e interna (teoria).
II. Departamento de vigilância e controlo epidemiológico:
- Alteração epidemiológica nacional: as doenças contemporâneas e suas
implicações nos militares (teoria);
- MedIntel: fontes e integração da informação (teoria);
- Doenças de notificação obrigatória (teoria).
III. Departamento de rastreio, profilaxia e controlo de doenças infecciosas:
- Tuberculose, a doença e os rastreios no contexto epidemiológico: rastreio
universal vs. rastreio de contactos e Rx tórax vs. mantoux (teoria);
- Fisiopatologia da tuberculose: a base de rastreio prova de mantoux e IGRA
(teoria);
- Desenho de rastreio após identificação de caso índex: revisão de
procedimentos (teórico-prático);
- Integração de informação e decisão para ação (teoria);
- Plano de vacinação das Forças Armadas: integração do contributo civil e
adequação ao contexto epidemiológico do país (teoria).

Estrutura do
curso

IV. Departamento de aprontamento médico-sanitário:
- O militar deslocado: avaliação do risco (teoria);
- Doenças infeciosas no TO: transmissão por vetores, água e alimentos,
contactos ambientais e interpessoais;
- Desenho de estratégias de vacinação e profilaxia: adequação à missão e
cargo (teoria);
- Estratégias no terreno: controlo de vetores, ambiental e alimentação;
- Avaliação individual: aptidão para o cargo e funções. Integração nas
consultas médicas (teórico-prático);
- Avaliação de militares no contexto de FND: organização e aprontamento
de forças. Integração dos procedimentos e deslocamento a uma unidade
(teórico-prático);
- Monitorização de patologia no TO: implicações da capacidade da força e
alterações da estratégia médica;
- Avaliação pós-missão: implicações legais e referenciação para as Juntas
de saúde dos Ramos (teoria).
Local

PORTUGAL (Lisboa)
Hospital das Forças Armadas – Polo Lisboa / CEIP

Nº de vagas

1

Enviar candidaturas para nuno.caeiro@defesa.pt joana.peralta@defesa.pt e fsm.cplp@defesa.pt
FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Medicina Preventiva / Consulta do Viajante II – 1ª edição

Refer.ª

SM/CPLP 05/2017

Data

Maio 2017

Destinatários Enfermeiros (militares licenciados/mestres em Enfermagem)
Duração

2 semanas
I. Departamento de vigilância e controlo epidemiológico:
- Alteração epidemiológica nacional (teoria);
- MedIntel: fontes e integração da informação (teoria);
- Doenças de notificação obrigatória (teoria).
II. Departamento de rastreio, profilaxia e controlo de doenças infecciosas:
- Tuberculose, a doença e os rastreios no contexto epidemiológico de cada
país (teoria);
- Desenho de rastreio após identificação de caso índex: revisão de
procedimentos (teórico-prático);
- Plano de vacinação das Forças Armadas: integração do contributo civil e
adequação ao contexto epidemiológico do país (teoria).

Estrutura do
curso

III. Departamento de aprontamento médico-sanitário:
- O militar deslocado: avaliação do risco (teoria);
- Avaliação individual: aptidão para o cargo e funções. Integração nas
consultas de enfermagem e vacinação (teórico-prático);
- Avaliação de militares no contexto de FND: organização e aprontamento
de forças. Integração dos procedimentos e deslocamento a uma unidade
(teórico-prático);
- Monitorização da missão, registos e pós-missão: implicações estratégicas
e legais (teoria).
Local
Nº de vagas

PORTUGAL (Lisboa)
Hospital das Forças Armadas – Polo Lisboa / CEIP
1

Enviar candidaturas para nuno.caeiro@defesa.pt joana.peralta@defesa.pt e fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Medicina Preventiva / Consulta do Viajante II – 2ª edição

Refer.ª

SM/CPLP 06/2017

Data

Outubro 2017

Destinatários Enfermeiros (militares licenciados/mestres em Enfermagem)
Duração

2 semanas
I.

Departamento de vigilância e controlo epidemiológico:
- Alteração epidemiológica nacional (teoria);
- MedIntel: fontes e integração da informação (teoria);
- Doenças de notificação obrigatória (teoria).

II. Departamento de rastreio, profilaxia e controlo de doenças infecciosas:
- Tuberculose, a doença e os rastreios no contexto epidemiológico de cada
país (teoria);
- Desenho de rastreio após identificação de caso índex: revisão de
procedimentos (teórico-prático);
- Plano de vacinação das Forças Armadas: integração do contributo civil e
adequação ao contexto epidemiológico do país (teoria).

Estrutura do
curso

III. Departamento de aprontamento médico-sanitário:
- O militar deslocado: avaliação do risco (teoria);
- Avaliação individual: aptidão para o cargo e funções. Integração nas
consultas de enfermagem e vacinação (teórico-prático);
- Avaliação de militares no contexto de FND: organização e aprontamento
de forças. Integração dos procedimentos e deslocamento a uma unidade
(teórico-prático);
- Monitorização da missão, registos e pós-missão: implicações estratégicas
e legais (teoria).
Local
Nº de vagas

PORTUGAL (Lisboa)
Hospital das Forças Armadas – Polo Lisboa / CEIP
1

Enviar candidaturas para nuno.caeiro@defesa.pt joana.peralta@defesa.pt e fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Boas Práticas de Gestão Hospitalar

Refer.ª

SM/CPLP 07/2017

Data

A partir de janeiro 2017

Destinatários Oficiais de Administração
Duração

1 semana
I. Gestão hospitalar
II. Faturação

Estrutura do

III. Gestão de doentes

curso

IV. Ética hospitalar
Teoria (3 dias) / Prática (2 dias)

Local
Nº de vagas

PORTUGAL (Lisboa)
Hospital das Forças Armadas – Polo Lisboa
Até 10

Enviar candidaturas para nuno.caeiro@defesa.pt joana.peralta@defesa.pt e fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Resposta Médica em Desastres Naturais e Antropogénicos

Refer.ª

SM/CPLP 08/2017

Data

Julho 2017

Destinatários Oficiais Médicos
Duração

120 horas
Conteúdos:
- Sistema de Comando em Incidentes
- Gestão de Crises
- Desastres – Definição e Tipos
- Fases da Administração dos Desastres
- Gerenciamento de Risco
- Legislação em Desastres
- Resposta Médica em Desastres
- Tópicos de Saúde Pública em Desastres
- Plano de Resposta Médica
- Desastres em Unidades de Saúde
- Triagem em Eventos de Múltiplas Vítimas
- Desenvolvimento de Exercícios em Desastres
- Exercício Simulado de Desastres

Estrutura do
curso

O curso decorrerá em três fases distintas:
- 1ª Fase de Instrução Presencial, em julho, com 5 dias de duração (40h);
- 2ª Fase de Ensino à Distância, entre os meses de julho e novembro (40h);
- 3ª fase de Instrução Presencial/Prática, com 5 dias de duração, consistindo
em apresentações de trabalhos de conclusão e execução de um exercício
simulado, previsto para dezembro (40h).
Local

BRASIL

Nº de vagas

2

Enviar candidaturas para hemerson.luz@defesa.gov.br lucas.vilhena@defesa.gov.br
com conhecimento ao fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Capacitação em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear

Refer.ª

SM/CPLP 09/2017

Data

18 setembro 2017

Destinatários Oficiais e graduados
Duração

Objetivo do
curso

Local
Nº de vagas

5 dias letivos

Capacitar aeronavegantes para atuar como tripulante no transporte ou
evacuação aeromédica de vítimas de acidentes com agentes químicos,
biológico, radiológico e nuclear (QBRN) e capacitar militares para atuar na
detecção dos agentes QBRN e seu controle e na descontaminação do
pessoal, material e aeronaves.

BRASIL (Rio de Janeiro)
Instituto de Medicina Aeroespacial Brigadeiro Médico Roberto Teixeira – IMAE
2 (1 Oficial, intermediário ou subalterno; 1 Graduado)
O aluno deverá estar com sua inspeção de saúde (Junta Especial de Saúde)
válida e sem restrição para a atividade aérea e exercício físico.

Obs.

O aluno deve apresentar os seguintes pré-requisitos:
a) Não possuir histórico de asma brônquica, doenças da tireoide, dermatite
herpetiforme, vasculite com baixo nível de complemento ou doenças
autoimunes; e
b) Não ser alérgico a compostos iodados.

Enviar candidaturas para lucas.vilhena@defesa.gov.br com conhecimento ao fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Capacitação de Saúde em Defesa Química, Biológica, Radiológica e
Nuclear

Refer.ª

SM/CPLP 10/2017

Data

8 maio 2017

Destinatários Oficiais e graduados
Duração

Objetivo do
curso

Local

Nº de vagas

5 dias letivos

Capacitar médicos e pessoal de enfermagem para atuarem na assistência
pré-hospitalar e na evacuação aeromédica de vítimas de acidentes com
agentes químico, biológico, radiológico e nuclear (QBRN)

BRASIL (Rio de Janeiro)
Instituto de Medicina Aeroespacial Brigadeiro Médico Roberto Teixeira – IMAE
2 (1 Oficial, intermediário ou subalterno médico ou enfermeiro; 1 Graduado de
enfermagem)
O aluno deverá estar com sua inspeção de saúde (Junta Especial de Saúde)
válida e sem restrição para a atividade aérea e exercício físico.

Obs.

O aluno deve apresentar os seguintes pré-requisitos:
c) Não possuir histórico de asma brônquica, doenças da tireoide, dermatite
herpetiforme, vasculite com baixo nível de complemento ou doenças
autoimunes; e
d) Não ser alérgico a compostos iodados.

Enviar candidaturas para lucas.vilhena@defesa.gov.br com conhecimento ao fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Emergências Médicas em Consultório Odontológico

Refer.ª

SM/CPLP 11/2017

Data

8 agosto 2017

Destinatários Oficiais Dentistas
Duração

2 dias letivos

Reconhecer e atender, executando as mediadas de suporte básico de vida
(SBV), as emergências clínicas que possam ocorrer no consultório
odontológico, até que o paciente seja assistido por um serviço médico de
urgência.

Objetivo do
curso

Local
Nº de vagas
Obs.

BRASIL
A ser determinado pela Diretoria de Saúde
2
O aluno deverá estar com sua inspeção de saúde (Junta Especial de Saúde)
válida e sem restrição para a atividade aérea e exercício físico

Enviar candidaturas para lucas.vilhena@defesa.gov.br com conhecimento ao fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Evacuação Aeromédica

Refer.ª

SM/CPLP 12/2017

Data

14 agosto 2017

Destinatários
Duração

Oficiais Médicos ou enfermeiros, Graduados em enfermagem (que atuem em
Unidade Aérea ou que exerçam atividade ligada à Medicina Aeroespacial)
5 dias letivos

Proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem que os habilitam a:
Objetivo do
curso

Local
Nº de vagas
Obs.

a) Realizar missões de Evacuação Aeromédica observando os princípios de
segurança de voo; e
b) Detectar as possíveis alterações fisiológicas a que os pacientes estão
expostos no ambiente aeroespacial.

BRASIL (Rio de Janeiro)
Instituto de Medicina Aeroespacial Brigadeiro Médico Roberto Teixeira – IMAE
2 (1 Oficial Médico ou enfermeiro; 1Graduado em enfermagem)
O aluno deverá estar com sua inspeção de saúde (Junta Especial de Saúde)
válida e sem restrição para a atividade aérea e exercício físico

Enviar candidaturas para lucas.vilhena@defesa.gov.br com conhecimento ao fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Curso Expedito de Enfermagem Operativa para Praças

Refer.ª

SM/CPLP 13/2017

Data

junho/setembro 2017

Destinatários Técnicos em Enfermagem (Militares)
Duração

10 semanas

Objetivo do

-

curso

Local

BRASIL (Rio de Janeiro)
Hospital Naval Marcílio Dias

Nº de vagas

1

Obs.

O curso tem um custo de R$ 3.276,91 (três mil duzentos e setenta e seis reais
e noventa e um centavos)

Enviar candidaturas para lucas.vilhena@defesa.gov.br com conhecimento ao fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Curso Expedito de Operador de Fontes de Irradiação e Atendimento
ao Paciente Irradiado

Refer.ª

SM/CPLP 14/2017

Data

junho/julho 2017

Destinatários
Duração

Auxiliares técnicos em enfermagem que exerçam função utilizando
equipamentos de produtos de radiação ionizantes
3 semanas

Objetivo do

-

curso

Local

BRASIL (Rio de Janeiro)
Hospital Naval Marcílio Dias

Nº de vagas

1

Obs.

O curso tem um custo de R$ 498,25 (quatrocentos e noventa e oito reais e
vinte e cinco centavos)

Enviar candidaturas para lucas.vilhena@defesa.gov.br com conhecimento ao fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

Curso

Curso Expedito de Perícias Médicas para Oficiais

Refer.ª

SM/CPLP 15/2017

Data

maio 2017

Destinatários
Duração

Oficiais Médicos (Militares) ou civis assemelhados que atuam como membro da
junta de saúde ou médico perito isolado
2 semanas

Objetivo do

-

curso

Local

BRASIL (Rio de Janeiro)
Centro de Perícias Médicas da Marinha

Nº de vagas

1

Obs.

Sem custo.

Enviar candidaturas para lucas.vilhena@defesa.gov.br com conhecimento ao fsm.cplp@defesa.pt

FÓRUM DE SAÚDE MILITAR DA CPLP
fsm.cplp@defesa.pt

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE MILITARES PARA FORMAÇÃO
E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE MILITAR
- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO –

Curso ____________________________________________________

Refer.ª________________

Nome __________________________________________________________________________
Posto_________________
País_____________________

Especialidade ___________________
Organismo onde presta serviço___________________________

Função que desempenha____________________________________________________________
Habilitações Literárias______________________________________
Contactos (telefone/e-mail): ________________________ _______________________________
Inscrição na Ordem Profissional

Sim

Não

Breve síntese curricular:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

