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DESCRIÇÃO DA FORMAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

O Curso PreHospital Trauma Life Support (PHTLS) é um 

programa de formação contínua que aborda e padroniza as 

intervenções dos operacionais em ambiente pré-hospitalar à 

vítima de trauma e que está acessível a profissionais de saúde 

que pretendem adquirir conhecimentos nesta área. 

É desenvolvido sob os princípios da medicina baseada na 

evidência e privilegia a eficácia através de uma abordagem 

pragmática. Baseado nos conceitos do ATLS, o PHTLS permite 

através de uma abordagem pedagógica original, desenvolver a 

capacidade de avaliação da vítima. Coloca ênfase no tratamento 

do politraumatizado como entidade única e com necessidades 

específicas, promovendo o raciocínio critico como aspeto 

essencial para a prestação de cuidados eficazes. O programa de 

formação é revisto a cada quatro anos e a sua qualidade e 

excelência é reconhecida em todo o mundo. Está presente em 

mais de 50 países em todo o mundo e treinou mais de 800.000 

operacionais. 

 

A formação é ministrada: 

 

 Centro Formação Tecniquitel (Abrunheira – Sintra)  

 

OBJECTIVOS GERAIS 

O objetivo do Curso consiste em orientar o formando através da 

avaliação sistematizada da vítima de trauma, de forma a 

estabelecer as prioridades de acordo com o princípio "Tratar 

primeiro aquilo que mata primeiro"  

 

 

 

DURAÇÃO 

O PHTLS é uma formação intensiva que promove a reflexão 

crítica. O curso é constituído por sessões teóricas sobre 

fisiopatologia associada ao trauma com a duração e por 

componente prática abordando situações clínicas passíveis de 

serem encontradas no terreno. 

 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 

 Socorristas 

 Paramédicos 

 Enfermeiros 

 Médicos 

 Técnicos Equipa de primeira Intervenção 

 Técnicos Equipa de Resgate 

 Técnicos de Segurança  
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 Conceitos e Técnicas: 

Fisiologia da vida e da morte; 

Avaliação do local; 

Avaliação da vítima; 

Via aérea; 

Ventilação e oxigenação; 

Circulação, hemorragia e choque; 

Simulação de casos clínicos; 

Sessões opcionais sobre hipotermia, hipertermia, 

emergências em altitude entre outros. 
 

 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 

AVALIAÇÃO 


