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PRESENCIAL

B-LEARNING

saiba aqui...A Health+ Academy by Comunilog é uma Acade-
mia especializada em emergência médica e na 
forma o de profissionais de sa de  ci ncias den-
tárias e farmacêuticas. A Health+ Academy 
pretende ser a primeira escolha na formação na 
área de a de  i ncias Dentárias e i ncias 

armac uticas  por isso conta com uma equipa de 
especialistas que transformam estas atividades 
em e peri ncias de partilha  valorizando  pessoas 
e  organizações. 
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E-LEARNING

Programa Avançado em Gestão
de Unidades de Saúde Pro ssionais que exercem funç es de gestão de 

nível médio/superior e pretendem atualizar/apro-
fundar conhecimentos na área da gestão de 
unidades de sa de.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área da gestão adequadas à realidade das 
unidades de sa de.

CLIQUE
AQUI! 150h

Curso Prático de Primeiros
Socorros para Empresas O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 

interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-

cas que permitam prestar primeiros-socorros no local de 
trabalho.

CLIQUE
AQUI! 12h

Prevenção e controlo da legionella em
sistemas de água - Análise de Risco

Esta ação de formação destina-se a gestores, 
responsáveis e técnicos de instalaç es e equipa-
mentos ligados à manutenção de sistemas de água 
em entidades gestoras p blicas e privadas, nomea-
damente em unidades industriais, unidades de 
sa de, ind stria hoteleira, piscinas, entre outras.

estores e técnicos na área da sa de p blica.

Com esta formação pretende-se dar a conhecer aos 
participantes o que é a egionella e quais os seus 
principais riscos, quais os ambientes propícios ao seu 
desenvolvimento, legislação aplicável em vigor e 
medidas preventivas a adotar para o seu controlo.

CLIQUE
AQUI! 12h

PRESENCIAL

Viver com a Diabetes
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, principalmente a pessoas 
diabéticas ou em risco de se tornarem diabéticas, 
técnicos de sa de e pessoal de apoio a idosos e 
diabéticos.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de adotar as medidas necessárias para controlar a 
diabetes.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING
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E-LEARNING

Tratamento de Feridas Crónicas
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de recorrer a diferentes tratamentos e materiais para 
tratar de feridas crónicas.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Alimentação e nutrição do Idoso O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente pro ssionais de 
sa de, estudantes da área de sa de e agentes de 
geriatria.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de compreender os conceitos básicos relativos à alimen-
tação e nutrição no idoso.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Alimentação e Culinária Saudável O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências nesta área 
temática.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de fazer escolhas alimentares adequadas e cozinhar de 
forma saudável.

CLIQUE
AQUI! 15h

E-LEARNING

Alimentação e Nutrição na Gravidez O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente mulheres 
grávidas ou que estão a planear engravidar.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de compreender os principais cuidados de alimentação e 
nutrição a ter durante a gravidez.

CLIQUE
AQUI! 10h

E-LEARNING

Envelhecimento e Prestação de Cuidados O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de compreender os fundamentos da prestação de 
cuidados a pessoas idosas.

CLIQUE
AQUI! 20h
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E-LEARNING

Primeiros-socorros Geriáticos
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

o nal da formação, os formandos deverão ser capazes 
de prestar primeiros-socorros geriátricos.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

Comunicação na Prestação de
Cuidados de Saúde Este curso destina-se a todas as pessoas interessa-

das na temática ou aos pro ssionais que trabalhem 
na área.

Aprender a identi car, caracterizar, explicar e aplicar 
técnicas de comunicação na prestação de cuidados de 
sa de.

CLIQUE
AQUI! 30h

E-LEARNING

Cuidadores Informais de Pessoas Idosas
Pro ssionais e Estudantes das Ciências Sociais, 

umanas e da Sa de
Cuidadores nformais,
População em eral.

denti car e aplicar os conhecimentos e princípios da 
prestação de cuidados individuais e especializados à 
pessoa idosa e/ou dependente e á família/cuidador 
informal.

CLIQUE
AQUI! 50h

Curso Europeu de Primeiros
Socorros para Empresas

Este curso destina-se a funcionários de empresas e 
instituiç es, elementos pertencentes a equipas de 
primeiros socorros, bem como a todos os cidadãos 
interessados. Aos formandos com aproveitamento 
na avaliação sumativa será entregue um cartão de 
socorrista, com validade de 3 anos ( de acordo com 
a ota técnica da D S nº3/2012  4  Edição  2014).

O curso tem como objetivo denti car as situaç es e 
executar as técnicas de primeiros socorros adequadas, 
visando a estabilização da situação de uma vítima de 
acidente ou doença s bita até à chegada dos meios de 
socorro.

CLIQUE
AQUI! 12h

PRESENCIAL
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Cuidados aos Pés da Pessoa com Diabetes
Pro ssionais de Sa de.O curso de Cuidados aos Pés da Pessoas com Diabetes 

capacitará o formando a prestar cuidados de prevenção, 
tratamento e prevenção de recidivas ao indivíduo em 
risco ou com lcera de pé diabético sustentados em 
critério de evidência cienti cada de boa prática clínica.

CLIQUE
AQUI! 12h

PRESENCIAL

Tratamento de Feridas e Viabilidade tecidular Esta formação destina-se a
- Enfermeiros
- édicos
- Estudantes de Enfermagem e edicina.

o nal da formação os formandos deverão ter adquirido 
conhecimentos e competências de avaliação e interven-
ção no tratamento de feridas.

CLIQUE
AQUI! 32h

PRESENCIAL

Autoadministração de Insulina O curso destina-se a todos os interessados em 
melhorar os eus conhecimentos sobre a administra-
ção de insulina, nomeadamente, a pessoas 
portadoras da doença, familiares, pro ssionais de 
sa de, estudantes da área da sa de e cuidadores.

Capacitar cuidadores, familiares e a pessoa portadora de 
diabetes para a administração e/ou autoadministração 
de insulina.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL

Autocuidado com os pés da pessoa Diabética O curso de autocuidado com os pés da pessoa 
diabética destina-se a todos os interessados em 
melhorar os seus conhecimentos sobre os factores 
de risco do pé diabético e sobre a aplicação de 
cuidados e tratamentos da doença, nomeadamen-
te, a doentes da diabetes, familiares, pro ssionais 
de sa de e estudantes da área da sa de.

Este curso tem como principais nalidades
- Apresentar conte dos relacionados com o pé diabéti-
co , fatores de risco, etiologia e manifestaç es clínicas das 
alteraç es nos pés das pessoas com diabetes.
- Abordar os principais cuidados a ter com os pés da 
pessoa com diabetes.

CLIQUE
AQUI! 6h

PRESENCIAL
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Prevenção de Úlceras por Pressão O curso de prevenção de lceras por pressão 
destina-se a enfermeiros e outros pro ssionais de 
sa de quali cados que pretendam adquirir compe-
tências especí cas no âmbito do desenvolvimento 
de estratégias de abordagem e prevenção de 

lceras por pressão ( PP) nos vários contextos de 
cuidados de sa de.

Descrever estratégias de abordagem e prevenção de 
lceras por pressão ( PP) nos vários contextos de 

cuidados de sa de.

CLIQUE
AQUI! 6h

PRESENCIAL

Cuidadores de Úlceras por Pressão O curso de cuidadores de lceras por pressão 
destina-se a enfermeiros e outros pro ssionais de 
sa de quali cados, bem como a outros cuidadores 
que pretendam adquirir competências especí cas 
no âmbito da prevenção e tratamento de lceras 
por pressão.

Conhecer as principais causas e sintomas das lceras por 
pressão e aplicar as melhores técnicas na sua prevenção 
e tratamento.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL

INEM - Suporte Básico de Vida (SBV) Este curso destina-se a
- Pro ssionais de sa de
- ombeiros
- P blico em geral interessado no tema.

O curso pretende dotar os formandos de competências 
que lhe permitam intervir com segurança em situaç es 
de urgência.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL

Suporte Básico de Vida - Primeiros Socorros Esta formação destina-se a todos aqueles que 
estejam interessados em adquirir conhecimentos 
acerca da temática de Suporte ásico de ida e 
Primeiros Socorros.

denti car situaç es de urgência e aplicar técnicas de 
socorrismo, nos seus locais de trabalho.

CLIQUE
AQUI! 12h

PRESENCIAL
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r e ic  de ida - e fi ril a
Automática Externa (SBV DAE)

Este curso destina-se a
-Pro ssionais de sa de
- ombeiros
-P blico em geral interessado no temaAdquirir competências que lhe permitam realizar correta-

mente manobras de S  com utilização de um Des bri-
lhador Automático Externo (DAE), numa vítima em 
paragem cardiorrespiratória.

CLIQUE
AQUI! 7h

PRESENCIAL

r e ic  de ida - e fi ril a
Automática Externa (SBV DAE)

Pro ssionais de sa de e leigos
Os estipulados pela entidade formadora

Adquirir competências que lhe permitam executar 
corretamente as manobras de suporte básico de vida em 
situaç es de paragem cardiorrespiratória.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL

Acidente Vascular Cerebral (AVC) A formação destina-se aos formandos inscritos 
neste curso através da Comunilog. icenciados na 
área da sa de com interesse na patologia vascular 
cerebral, nomeadamente, édicos, Enfermeiros, 
Fisioterapeutas e écnicos de Cardiopneumologia.

Pretende-se que os formandos no nal da formação 
demonstrem conhecer os princípios essenciais sobre 
Acidente ascular Cerebral e desenvolvam competências 
de actuação perante suspeita de vítima de A C.

CLIQUE
AQUI! 4h

PRESENCIAL

Este curso é destinado à população em geral, 
enquadrados em estruturas organizacionais com 
necessidades formativas elementares em 
Princípios ásicos sobre ueimaduras.

Princípios Básicos sobre Queimaduras
Pretende-se que os formandos no nal da formação 
demonstrem conhecer os princípios básicos sobre 
queimaduras e desenvolvam competências de actuação 
perante queimaduras.

CLIQUE
AQUI! 24h

E-LEARNING
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Prevenção e Controlo da Legionella em
Sistemas de Água - Análise de Risco

Esta ação de formação destina-se a gestores, 
responsáveis e técnicos de instalaç es e equipa-
mentos ligados à manutenção de sistemas de água 
em entidades gestoras p blicas e privadas, nomea-
damente em unidades industriais, unidades de 
sa de, ind stria hoteleira, piscinas, entre outras.

estores e técnicos na área da sa de p blica.

Com esta formação pretende-se dar a conhecer aos 
participantes o que é a egionella e quais os seus 
principais riscos, quais os ambientes propícios ao seu 
desenvolvimento, legislação aplicável em vigor e 
medidas preventivas a adotar para o seu controlo.

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING

Introdução à Alimentação Vegetariana Destina-se a todas as pessoas que pretendam 
adquirir ou consolidar conhecimentos sobre a 
alimentação vegetariana.o nal do Curso, o formando deve ser capaz de reconhe-

cer a importância de conhecer as características da dieta 
vegetariana, de forma a adotar boas práticas alimentares 
que promovam a sua sa de e bem-estar.

CLIQUE
AQUI! 25h

E-LEARNING

Farmacologia Nutricional e
lemen ie ic

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso.

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de no nal da formação os 
formandos possuam conhecimentos de farmacologia 
nutricional e suplementação alimentar, permitindo-lhes 
desempenhar um papel formativo no aconselhamento 
sobre administração consciente de suplementos alimen-
tares e respetivas interaç es alimentares que possam 
ocorrer.

CLIQUE
AQUI! 20h

E-LEARNING
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Dermofarmácia e Cosmética
O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente farmacêuticos, 
enfermeiros, técnicos de farmácia, auxiliares de 
farmácia e parafarmácia, pro ssionais da área de 
massagem e estética e estudantes

O curso visa a aquisição de competências teórico-práti-
cas na área, com o objetivo de descrever e distinguir os 
diferentes tipos de pele, conhecer, distinguir e caracteri-
zar as diferentes formas farmacêuticas de aplicação 
tópica e transdérmica e compreender a importância da 
manutenção de uma pele e anexos cutâneos saudáveis, 
como forma de proteção contra diversas agress es

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

Técnico de Parafarmácia, Dietética e Nutrição Esta formação destina-se a todas as pessoas que 
possuam o 9.º ano de escolaridade e que preten-
dam trabalhar na área do atendimento ao p blico 
na área da Sa de.

Adquirir competências teórico-práticas para o exercício 
da pro ssão de Auxiliar de Parafarmácia, Dietéticas, 
Ervanárias e outras lojas de sa de.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING

Técnicas de Atendimento, Vendas e
Merchandising Farmacêutico

O curso destina-se a todas as pessoas que tenham 
interesse em desenvolver competências na área 
temática do curso, nomeadamente pro ssionais da 
área de farmácia e parafarmácia, locais autorizados 
à venda de medicamentos não sujeitos a receita 
médica, centros dietéticos de ervanárias e estudan-
tes.

o nal da formação, pretende-se que o formando 
reconheça e aplique as técnicas ideais e necessárias de 
vendas, atendimento e merchandising farmacêutico, no 
seu local de trabalho.

CLIQUE
AQUI! 40h

E-LEARNING

Curso Inicial de Vacinas e Administração
de Medicamentos Injetáveis Este curso tem como destinatários os farmacêuti-

cos que pretendam adquirir competências que lhes 
permitam proceder à administração de vacinas e de 
outros medicamentos injetáveis.

Esta ação de formação tem como objetivo conferir conhe-
cimento e competência ao farmacêutico em matéria de 
administração de vacinas e injetáveis.

CLIQUE
AQUI! 8h

B-LEARNING
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r  de E-learning - Recer ifica  ara
a Administração de Vacinas e Medicamentos
Injetáveis

Este curso tem como destinatários os farmacêuti-
cos que pretendam recerti car competências no 
âmbito da administração de vacinas e de outros 
medicamentos injetáveis.Esta ação de formação tem como objetivo recerti car 

conhecimentos e competências ao farmacêutico em 
matéria de administração de vacinas e injetáveis.

CLIQUE
AQUI! 12h

E-LEARNING

 Técnico Auxiliar de Clínica Dentária
Esta formação destina-se a todas as pessoas que 
possuam o 9.º ano de escolaridade e que preten-
dam desempenhar funç es como Auxiliares de 
Clínica Dentária.

Adquirir competências teórico-práticas para o exercício 
da pro ssão de Auxiliar de Clínica Dentária.

CLIQUE
AQUI! 400h

B-LEARNING
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