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FICHA TÉCNICA DE CURSO

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Via Verde de Trauma: Organização, Procedimentos, 
Competências Técnicas e Não Técnicas.

Definição de um Plano de Liderança e Dinâmica de 
Equipa de Trauma.

Avaliação Primária num Centro de Trauma: Avaliação 
do Cenário, Cinemática de Trauma, Mecanismos de 
Lesão e Impressão Geral de uma Vítima de Trauma.

Avaliação Secundária da Vítima de Trauma: Monitoriza-
ção Não Invasiva e Invasiva de uma Vítima de Trauma.

Imagiologia em Trauma.

Acessos Vasculares em Trauma.

Transporte e/ou Transferência da Vítima de Trauma.

Transporte e/ou Transferência da Vítima de Trauma.

Gestão da Via Aérea e Ventilação em Trauma.

Choque e Reposição Volémica.

Neurotrauma.

Trauma Torácico.

Trauma Abdominal.

Trauma Pélvico.

Trauma das Extremidades e Tecidos Moles.

O Grande Queimado.

Populações Especiais: Grávida, Pediatria e Idoso.

METODOLOGIA
Palestras teórico-práticas, PBL e ensino simulado (Hands-on e 
pacientes virtuais com Body Interact). Avaliação teórica e prática.

DURAÇÃO 16 Horas.

DESTINATÁRIOS Médicos, Enfermeiros, Alunos de Medicina e Enfermagem.

ACREDITAÇÃO/
PATROCÍNIO 
CIENTÍFICO

Departamento de Cirurgia e Trauma / ITLS.

DESCRIÇÃO

OBJETIVOS

INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT (ITLS)  HOSPITAL TRAUMA COURSE (HTC)
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O trauma é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) um 
grave problema de saúde pública, com 5.8 milhões de vítimas mortais/ano, a 
que juntam muitos sobreviventes com elevados níveis de morbilidade.

É objetivo mundial promover uma maior implementação de sistemas de 
trauma efetivos, eficientes e sustentáveis, para que as vítimas possam 
receber assistência e encaminhamento adequados. O Curso ITLS, sendo o 
único recomendado pela OMS, tem como missão desenvolver todos os 
programas de ensino em Trauma, que possam ir ao encontro das expetati-
vas e necessidades locais, regionais e nacionais.

O ITLS Hospital Trauma Course tem como principal objetivo desenvolver as 
aptidões necessárias para uma rápida avaliação, reanimação, estabilização e 
transporte do traumatizado crítico e não crítico. Ensina a sequência de 
avaliação correta, sistematizada, bem como desenvolve as competências 
técnicas e não técnicas de intervenção crítica, reanimação e transporte de 
uma vítima de trauma, desde o ambiente extra-hospitalar até aos cuidados 
definitivos, em contexto hospitalar.

O ITLS Hospital Trauma Course fornece os conhecimentos teórico-práticos, 
baseados em guidelines nacionais e internacionais, que reforçam e uniformi-
zam o treino de médicos e enfermeiros na área do trauma, na interação 
com as diferentes especialidades envolvidas, desde o serviço de urgência, 
passando pelo bloco operatório, até aos cuidados intensivos.

Desenvolver conhecimentos e competências para o reconhecimento e 
intervenção sistematizada, básica e avançada das vítimas críticas e não 
críticas de trauma, desde o momento de chegada a um centro de trauma, 
passando pela sua estabilização e transporte e/ou transferência para um 
cuidado definitivo.

Com este curso, seguindo a metodologia internacional ITLS de avaliação de 
uma vítima de trauma, promovemos a melhoria e uniformização multiprofis-
sional, ao nível dos cuidados intra-hospitalares, nesta área tão específica, 
contribuindo para o aperfeiçoamento técnico, científico e pedagógico dos 
nossos alunos e profissionais.


