Memória Descritiva

Curso: Recertificação para Tripulante de Ambulância de Transporte

Fundamentação:
Atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos, a fim de manter ativa a
competência TAT, dando cumprimento ao estabelecido na Portaria n º 1147/2001 de 28
de setembro (Regulamento do Transporte de Doentes) e nas Portarias nº 1301-A/2002
de 28 de setembro, nº 402/2007 de 10 de abril e 142-A/2012 de 15 maio (alterações
ao Regulamento de Transporte de Doentes).

Objetivos:
Gerais



Dotar

os

Específicos (Operacionais)

formandos

com

as



Saber identificar situações de paragem

competências necessárias no âmbito

cardiorrespiratória e executar manobras

da

de suporte básico de vida;

avaliação

e

estabilização

da

vítima, realização de manobras de



Saber identificar situações de obstrução

suporte básico de vida, imobilização

da via aérea e executar manobras de

e transporte de vítimas de doença

desobstrução;

súbita e/ou trauma.



Saber utilizar o desfibrilhador automático
externo;



Saber como e quando colocar uma vítima
em posição lateral de segurança;



Saber executar os passos do exame da
vítima;



Saber identificar os principais sinais e
sintomas em situações médicas;



Saber administrar os cuidados adequados
a cada situação;



Saber atuar perante um parto iminente;



Saber identificar os principais sinais e
sintomas em situações de trauma;



Saber administrar os cuidados adequados
a cada situação;
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Saber executar as técnicas de trauma.
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Tipo/Nível da Ação:
Nível 3
Destinatários:
Nº Formandos/Ação

Grupo(s)
Profissional(is)/Público-alvo

Critérios de Seleção

Tripulantes
Mínimo: 8

Tripulantes de Ambulância de

Máximo: 24

Transporte

de

Transporte

Ambulância

que

tenham

de
a

competência ativa (cartão valido)

Realização Física:
Ação nº

Data Inicio*

Data Fim*

Carga Horária

Nº Dias

Horário

Laboral e/ou pós

25 horas

laboral

Formadores:
Internos/Externos

Critérios de Seleção

Pertencer á bolsa de formadores da entidade
acreditada para o produto em causa

Conteúdo Programático:
Temáticas/Nº Horas por Temática

Bloco 1 – 6 horas


Suporte Básico de Vida Adulto e Desfibrilhação Automática Externa
15 Minutos – Apresentação e Objetivos do Curso
15 Minutos - Suporte Básico de Vida
60 Minutos - Banca Prática I: SBV (4 passos) + PLS + OVA
30 Minutos - Workshop: Comandos do DAE e Colocação de Elétrodos
15 Minutos - Desfibrilhação Automática Externa
15 Minutos - Demonstração do Algoritmo de SBV-DAE
45 Minutos - Banca Prática II: SBV-DAE - Sucesso Imediato
45 Minutos - Banca Prática III: SBV-DAE - Choque não Recomendado
45 Minutos - Banca Prática IV: SBV-DAE – Insucesso
45 Minutos - Banca Prática V: SBV-DAE - Sucesso Tardio
15 Minutos - Situações Especiais com o DAE
15 Minutos - Avaliação e Encerramento do Curso
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Bloco 2 – 4 horas


Suporte Básico de Vida Pediátrico
15 Minutos – Apresentação e Objetivos do Curso
30 Minutos - Suporte Básico de Vida Pediátrico
45 Minutos - Banca Prática I: SBV (4 passos)
45 Minutos - Banca Prática II: OVA (com demonstração)
45 Minutos – Banca Prática III: SBV (2 reanimadores)
45 Minutos – Banca Prática IV: SBV
15 Minutos – Avaliação e Encerramento do Curso

Bloco 3 – 4 horas:


Bancas Práticas de Exame da Vítima, Emergências Médicas e Parto Iminente.

Bloco 4 – 4 horas:


Bancas Práticas de Técnicas de Trauma, Imobilização de Membros, Controlo de
Hemorragias, Pensos e Ligaduras.

Bloco 5 – 4 horas:


Bancas Práticas de Técnicas de Trauma.

Bloco 6 – 3 horas:


Revisões e Avaliação Teórica;



Avaliação e Encerramento do Curso.

Avaliação


Avaliação Prática Contínua de SBV-DAE e SBV-Pediátrico;



Avaliação Teórica, (tempo previsto 45 minutos).

Metodologias:
Formação



Sessões teóricas;



Sessões práticas;

Nas sessões práticas a relação
formador/formando é de 1/6 no máximo.

Avaliação

Avaliação Teórica


Teste Escrito, constituído por 20
perguntas com 4 alíneas cada, todas
com resposta verdadeira ou falsa

Os conteúdos programáticos e respetiva
carga horária de cada bloco não podem ser
alterados.
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(0,25 valores por cada alínea certa),
cuja classificação tem que ser igual ou
superior a 15 valores.
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Os blocos devem ser realizados de forma
sequencial, em horário contínuo e num

Caso o formando obtenha classificação

único dia, exceto nas situações excecionais

inferior a 15 valores no teste escrito,

previamente autorizadas pelo

terá possibilidade de o repetir nos 10

Departamento de Formação em

dias seguintes.

Emergência Médica (DFEM).
Avaliação Prática Continua
No bloco de SBV-DAE é permitida pausa


normal para a refeição.

SBV-DAE, cuja classificação tem de
ser igual ou superior a 10 valores;

O bloco de SBV-DAE deve respeitar as
regras próprias do produto (pode consultar
dossier de acreditação e memória



de ser igual ou superior a 10 valores.

descritiva do mesmo).

Qualquer situação que possa comprometer
o normal decurso das ações de formação
deve ser imediatamente comunicada ao
DFEM no momento em que a entidade
formadora

dela

tiver

SBV-Pediátrico, cuja classificação tem

conhecimento,

através de correio eletrónico enviado para
o endereço: formacao.acreditada@inem.pt

O

incumprimento

critérios

de

de

qualquer

avaliação

destes

determina

a

reprovação do formando e consequente
exclusão do resto do curso.
Classificação Final do Curso, resulta da
média aritmética obtida nas componentes
avaliadas (arredondada às décimas).

Regime de Faltas:


São permitidas faltas até 5% do número total de horas do curso, quando
devidamente justificadas;



Não é permitido faltar nos momentos de avaliação e nos blocos específicos de
SBV-DAE e SBV-Pediátrico.

Recursos Físicos e Pedagógicos:


Salas adequadas para formação teórica e prática;



Meios audiovisuais de suporte, adequados à realização da ação de formação;



Dossier pedagógico da ação de formação;



Material mínimo para realização da ação.

Documentação entregue:
Os manuais devem ser entregues com o mínimo de 5 dias úteis de antecedência.
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Validade da formação:
A formação é válida por 3 anos.

Certificação:
No final do Curso serão emitidos:


Certificado comprovativo em como o formando completou o curso com
aproveitamento mencionando a classificação final obtida;



Cartão individual de identificação, certificativo em como o portador se encontra
habilitado

com

o

curso

de

Tripulante

de

Ambulância

de

Transporte,

mencionando o número atribuído e a validade da formação.

Nota: O formando que não obtenha aproveitamento poderá solicitar à Entidade, uma
declaração de frequência do curso, com indicação das horas em que esteve presente.
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