O PHTLS® é um curso desenvolvido pela National Association of Emergency Medical Technicians
(NAEMT), destinado primordialmente àqueles que prestam atendimento pré-hospitalar ao
traumatizado, quer sejam médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem ou bombeiros.
Beneficiam-se ainda da participação no curso, outros profissionais da área da saúde, como
fisioterapeutas, e do esporte, como professores de educação física e pessoas ligadas a esportes
radicais. Muito mais do que simplesmente um curso de atendimento, o PHTLS® é um programa de
formação em trauma, que aborda também os aspectos relevantes da prevenção e da biomecânica do
trauma, além da anatomia, fisiologia e fisiopatologia dos diversos órgãos e sistemas envolvidos nas
lesões. Por este motivo, o curso é também extremamente útil para estudantes das áreas relacionadas à
saúde, como Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, entre outros, e para profissionais
ligados a departamentos médicos, de segurança e de prevenção de acidentes.
Os temas desenvolvidos no curso são:
Introdução
Fisiologia da vida e da morte
Avaliação da cena e avaliação primária
Vias Aéreas
Respiração, Ventilação e Oxigenação
Circulação, Hemorragia e Choque
Incapacidade
Avaliação Secundária
Considerações especiais
Resumo
As atividades práticas, ponto forte do programa, permitem treinar, em situação simulada, mas com
bastante realismo, o atendimento ao doente traumatizado com ênfase na avaliação da cena, da
biomecânica do trauma e nos aspectos fundamentais, tanto da avaliação, quanto do atendimento do
doente, dentro do princípio de fazer no local apenas as intervenções necessárias, já que o tratamento
definitivo do doente traumatizado só pode ser feito no hospital, muitas vezes até no centro cirúrgico.
Assim, o PHTLS® preconiza que não se perca tempo no local em avaliações e intervenções que não
são fundamentais naquele momento, particularmente quando se tratar de doente grave. Todas as
atividades são supervisionadas por instrutores credenciados pelo Colégio Americano de Cirurgiões.
Certificado de Conclusão: Credencial fornecida pelo American College of Surgeons e National
Association of Emergency Medical Technicians.
Referência Bibliográfica: livro PHTLS – Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado – Oitava
edição - Autor: NAEMT e deverá ser adquirido pelo aluno em livrarias.
O valor individual do curso, em Belo Horizonte, é de R$ 1.419,00, que pode ser dividido em até três
vezes.
As inscrições são realizadas, exclusivamente, pelo site: www.reanimacao.com.br.
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