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PreHospital Trauma Life Support - PHTLS 

NAEMT - National Association of Emergency Medical Technicians 

ACS - American College of Surgeons, Trauma Committé 

 

Os Programas oficiais ATLS e PHTLS conquistaram grande credibilidade, sendo 

hoje considerados pré-requisitos para o exercício de atendimento ao trauma e emergência, 

por inúmeras instituições públicas e privadas, que requerem do profissional não só sua 

certificação como sua constante atualização junto ao Programa. 

                                                       

Histórico 

No manejo do traumatizado, tempo é fundamental. Lesões que implicam risco de vida imediato não 

admitem investigação prévia detalhada. A abordagem sistematizada evita lesões despercebidas, 

melhorando o prognóstico e diminuindo mortes evitáveis. 

A NAEMT desenvolveu em 1983 o PHTLS, programa destinado aos profissionais de APH (atendimento 

pré-hospitalar), em conjunto com o Comitê de Trauma do ACS. O programa conta, atualmente, com 

cursos em mais de 30 países. 

O Programa destina-se ao atendimento pré-hospitalar ao traumatizado, em nível básico e avançado. 

Participam também outros profissionais da área de saúde (fisioterapeutas, motoristas) e do esporte (profs. 

de educação física e de esportes radicais).  

O PHTLS aborda aspectos relevantes da prevenção, biomecânica, anatomia e fisiopatologia dos diversos 

sistemas envolvidos nas lesões. Por este motivo é útil para estudantes de áreas correlatas à saúde 

(medicina, enfermagem, fisioterapia, educação física) e profissionais ligados a departamentos médicos, de 

segurança e de prevenção de acidentes. 

As atividades práticas, ponto forte do programa, permitem exercitar, em situação simulada com bastante 

realismo, o atendimento ao traumatizado, dentro do princípio de realizar no local apenas as intervenções 

necessárias. O PHTLS preconiza evitar a perda tempo no local, minimizando o dano ao traumatizado 

grave.  

A grande vantagem da implementação do programa PHTLS entre os profissionais de atendimento pré-

hospitalar, é que ele permite uniformizar a linguagem e o atendimento à vítima de trauma, diminuindo a 

perda de tempo e oferecendo uma perspectiva maior de sobrevida e de menos seqüelas. 
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Organização 

PROMED Assistência e Educação em Saúde Ltda. Responsável pelo Programa do PHTLS no Estado do 

Ceará 

Apoio 

SAMU 192 Fortaleza – I Congresso Brasileiro de Regulação Médica 

Faculdade Christus – Campus Parque Ecológico 

Liga de Trauma da Faculdade de Medicina Universidade Federal do Ceará  

Centro de Aperfeiçoamento e Resgate da Vida - CARV 

Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado – SBAIT / Capítulo Ceará 

Data 

Fortaleza - CE , 11 e 12 de Novembro de 2011.Na Faculdade Christus – Parque Ecológico. 

Público-Alvo 

Atenção básica: Técnicos e auxiliares de enfermagem, bombeiros, estudantes de enfermagem e de 

medicina, profissionais que desejam trabalhar em serviços de emergência ou de atendimento pré-

hospitalar ou que necessitam aprimorar seu currículo nesta área. 

Atenção avançada: Médicos e Enfermeiros que trabalham ou desejam trabalhar em serviço de 

emergência ou de atendimento pré-hospitalar, Médicos e Enfermeiros que necessitam aprimorar-se em 

atendimento pré-hospitalar e de trauma, independente de especialidade. 

Objetivo 

Capacitação avançada de qualidade para atendimento pré-hospitalar e de emergência ao trauma. 

Programa 

O PHTLS é um curso de imersão e exige freqüência ininterrupta e dedicação exclusiva durante a sua 

realização. O aluno deve estudar o livro do PHTLS previamente para facilitar sua aprovação e 

rendimento no curso. A emissão da certificação exige aprovação no curso.  

Os horários estão sujeitos a alterações durante o curso. 

Primeiro dia: 

 Introdução ao PHTLS - Análise Global do Curso 

 Verificação do Conhecimento Inicial (Pré-Teste ) 

 Avaliação Prática Inicial 

 Lições Aprendidas no Atendimento ao Traumatizado 

 Intervalo 
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 Cinemática do Trauma 

 Princípios de Avaliação e Atendimento 

 Vias Aéreas, Oxigenação e Ventilação 

 Demonstração de Resgate 

 Almoço 

 Choque 

 Movimentação para Estações Práticas 

 Sessões Práticas 

- Avaliação do Paciente (não crítico, instável, crítico) 

- Imobilização da Coluna (capacete, imobilizações e KED) 

- Vias Aéreas e Ventilação (manobras e dispositivos 

- Retirada Rápida (com 2, 3 e 4 pessoas) 

 Resumo do Dia (avisos , perguntas, pré-teste) 

 

Segundo dia:  

 Trauma de Tórax 

 Sistema Nervoso Central 

 Trauma Térmico 

 Intervalo 

 Populações Especiais (Criança, Idoso e Gestante) 

 Sessões Práticas - Criança (Avaliação / Imobilização) 

- Avaliação da Criança I- Escolar 

- Avaliação da Criança II- Latente 

- Imobilização da Criança I- Escolar 

- Imobilização da Criança II- Latente 

 Almoço 

 Princípios de Ouro do APH no Trauma 

 Movimentação para Estações Práticas 

 Avaliação Final 

- Prova Escrita 

- Estação I- Trauma Leve 

- Estação II- Trauma Grave 
- Estação III- Retirada Rápida (Carro) (Trauma Grave) 

 Reunião Final 

Carga horária 

20 horas 

Investimento 

R$ 1.200,00 . Consulte para formas de pagamento parcelado.Emitimos recibo.A emissão de nota fiscal 

ocorre acréscimo de tributos no valor da inscrição. 

Certificação 

Credencial fornecida pelo American College of Surgeons e National Association of Emergency Medical 

Technicians. O curso é pré-requisito para prática da medicina de emergência nos principais Serviços e 

Hospitais Públicos e Privados no Brasil. 
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Validade 

04 anos 

Recertificação 

Através de novo curso, realizada até 6 meses antes de completar 4 anos do último curso. 

Material didático 

O livro do curso (PHTLS 6ª edição) deve ser adquirido nas livrarias especializadas ou na editora Elsevier 

através do site: www.elsevier.com.br . A leitura do livro torna-se obrigatória para o bom desempenho do 

aluno. 

Mais informações do PHTLS 

http://www.atlssp.org.br/ 

http://www.naemt.org/education/PHTLS/phtls_a.aspx  

### Vagas Limitadas ### 

Inscrições: 

www.saudepromed.com.br 

Informações :  (85) 9135.1225  (85) 8757.1660 (85) 3486.1288 

Falar com a Srta.Socorro Costa 

phtlsceara@hotmail.com 

Dados bancários para pagamento: 

Banco do Brasil  

Ag.2925-4 Conta corrente: 20335-1 

PROMED Assistência e Educação em Saúde Ltda. 

 

 

 

 

http://www.elsevier.com.br/
http://www.atlssp.org.br/
http://www.naemt.org/education/PHTLS/phtls_a.aspx
mailto:phtlsceara@hotmail.com
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REGRAS PARA CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO OU MATRÍCULA 
BASEADO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 
I - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO OU MATRÍCULA – BASEADOS NO CÓDIGO DEFESA 
DO CONSUMIDOR  

Na impossibilidade do interessado participar da atividade de ensino, poderá solicitar o cancelamento de 

sua inscrição/matrícula e obter o reembolso nas seguintes circunstâncias:  

 Com até 30 (trinta) dias de antecedência ao início da atividade de ensino, mediante 
requerimento fundamentado, fazendo jus ao reembolso integral do valor pago, desde que 
devidamente comprovado o seu pagamento; 
   

 Com até 11 (onze) dias de antecedência ao início da atividade de ensino, mediante 
requerimento fundamento, fazendo jus ao reembolso de 60% do valor pago, desde que 
devidamente comprovado o seu pagamento; 
   

 Com até 7 (sete) dias de antecedência do início da atividade de ensino, fazendo jus ao 
reembolso de 30% do valor pago, desde que devidamente comprovado o seu pagamento; 
   

 Solicitações encaminhadas após este prazo não estarão sujeitas ao reembolso do valor pago.  

 

II - CANCELAMENTO DA ATIVIDADE DE ENSINO  

A organização do PHTLS se reserva o direito de cancelar o curso que não atingir um número mínimo de 

inscrições/matrículas.  

No caso de cancelamento, a organização do PHTLS procederá com a restituição dos valores 

efetivamente pagos, mediante apresentação do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.  

 
III - ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO  

As datas de início e término apresentadas são datas previstas e podem sofrer alterações. Os inscritos 

serão informados por e-mail sobre as novas datas e a nova programação.  

Caso o inscrito não tenha interesse na sua participação face às alterações de calendário, deverá 

encaminhar requerimento para cancelamento de sua inscrição na forma prevista no item II deste 

regulamento.  
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                 Regulação Médica: Um Desafio no Pré-

hospitalar 

O NEP SAMU 192 - Regional Fortaleza, tem o prazer de sediar o I Congresso 

Brasileiro de Regulação Médica, dias 12, 13 e 14 de novembro de 2011, em 

Fortaleza - Ceará.  

www.samu.fortaleza.ce.gov.br 


