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TACTICAL COMBAT 
CASUALTY CARE (TECC) 
 
 

TC-CC-N1 
 

 

DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O Curso Tactical Combat Casualty Care (TCCC), introduz técnicas 

e estratégias de tratamento baseadas na evidência para 

otimizar a sobrevivência das vítimas de trauma no campo de 

batalha. Está organizado sob a coordenação do PHTLS, 

programa reconhecido na educação em trauma pré-hospitalar 

em todo o mundo. 

O TCCC apoia-se no manual de PHTLS militar. É o único curso 

TCCC aprovado pelo American College of Surgeons e 

reconhecido pela NATO (STANAG Nº 2122). 

 

A formação é ministrada: 

 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra)  

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O curso TECC tem como objetivos ministrar conhecimentos 

sobre a forma de reagir e atuar quando um membro ou 

operador de uma equipa se ferir durante uma operação. Os 

participantes aprenderão como tratar diferentes lesões e quais 

ações que têm prioridade durante, por exemplo, um tiroteio 

ativo. Este é um curso básico e necessário para todos os 

operadores militares, policiais e de segurança privada. Este 

curso também fornecer os conhecimentos essenciais sobre 

como organizar o seu próprio kit médico e o que transportar 

numa missão. O TECC incide sobre os cuidados médicos e não-

médicos durante as diversas fases, e fornece orientações para a 

gestão das vítimas (e das suas lesões) em função da condição 

tática ou do ambiente de risco, em que os operacionais se 

encontrem inseridos. Junta a componente tática e a prestação 

de cuidados fora das “condições normais” de funcionamento da 

emergência pré-hospitalar, como é o caso da resposta a uma 

situação multivítimas ou na presença de um atirador ativo. 

 

DURAÇÃO 

O TECC é uma formação intensiva que promove a reflexão 

crítica. 

 16 horas, sendo que são 16 horas teórico-práticas. 

 

 

PRÉ REQUISITOS 

O curso destina-se a técnicos que já possuam noções básicas de 

socorrismo. 

 

EQUIPAMENTOS 

EPI. Deverão incluir: vestuário confortável. 

 

DESTINATÁRIOS 

O Curso destina-se a todos os operacionais envolvidos em 
operações quer em contexto tático e/ou de combate.  
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 Conceitos e Técnicas: 

Introdução ao TCCC; 

Hemorragia maciça; 

Vias aéreas; 

Respiração; 

Circulação- Sangramento; 

Circulation - Shock - IVIO - TXA - Fluid Resuscitation; 

Prevenção de hipotermia; 

Trauma ocular penetrante; 

Monitorização e analgesia de opção tripla; 

Antibióticos e tratamento de feridas; 

Queimaduras e fraturas; 

Comunicação, Prioridades de Evacuação e RCP; 

Documentação de cuidados; 

Preparação para a evacuação de vítimas e pontos-chave; 

Operações CCP e Combatentes Hostis Feridos; 

Cenário de IED; 

Cuidados de Evacuação Tática; 

Estudos de caso de decisão crítica; 

Cenários TCCC. 
 

 Bancas Práticas e Simulações: 

Manobras que Salvam Vidas; 

Estabilização e Colar Cervical; 

Entubação; 

Imobilização; 

Vítima de arma de fogo; 

Vítima de viação; 

Vítima de queda em altura; 

Vítima em Espaço Confinado. 

 

 

 

 

 

 Recurso ao método expositivo, demonstrativo e ativo; 

 Apoio de manuais; 

 Realização de exercícios individuais e em grupo; 

 Recurso a simuladores de treino. 

A nossa equipa de formação alia o conhecimento académico à 

experiência da execução. Os formadores possuem certificação 

profissional e académica, assim como experiência comprovada. 

Frequentam formação contínua para garantir a excelência do 

serviço. 

 

 

 Teórica 

 Avaliação de Conhecimentos & Apresentação Técnica  

 Prática 

 Aplicação prática dos conhecimentos em simulação de 

contextos reais de trabalho e sempre que possível em 

contexto real de trabalho. 

 
 

A aprovação no curso obriga à sua frequência integral e a uma 

classificação positiva em prova final constituída por perguntas de 

escolha múltipla. 

A acreditação é baseada numa avaliação prática e teórica, cujo 

sucesso na mesma, dá lugar à entrega de um certificado emitido 

pela National Association of Emergency Medical 

Technicians (NAEMT) válido por um período de 4 anos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal. 

CURSOS RELACIONADOS 

  

RESGATE TRABALHOS EM ALTURA TA-TA-RG 

RESGATE EM ESPAÇOS CONFINADOS EC-EC-RG 

TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TECC) TC-CC-N1 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO METODOLOGIA 

CRONOGRAMA 

CERTIFICAÇÃO 


