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O ATLS® é um programa de formação contínua do American College of Surgeons cujos 

requisitos e critérios de qualidade, para uma realização com êxito, são dirigidos a médicos. 

Deve ser entendido como 

 uma oportunidade de aprendizagem intensiva 

 que requer uma participação a tempo inteiro e 

 uma adequada preparação de base; 

 a predisposição individual para um trabalho em equipa é um imperativo e 

 serão ainda solicitados comentários à informação recebida. 
 
INFORMAÇÃO GERAL 
 
Horários: Dia 08, das 18h00 às 20h00:   Sessão de Abertura 
 Dias 09 e 10, das 08h00 às 18h00: Sessões teóricas 
       Sessões teórico-práticas 
       Sessões de simulação 

 Dia 11, das 08h00 às 13h00:  Avaliações 
 A pontualidade será um ponto de honra! Atenção, portanto, ao programa, 

designadamente no que respeita à Sessão de Abertura 
 Os locais de realização das sessões serão oportunamente divulgados 

 
Línguas: O curso será em Português 

 Pressuposto o entendimento do Espanhol e um razoável domínio do Inglês 

 
Inscrição:  750 € 

 Deverá estar integralmente paga até 30 dias antes do curso 
 O formando será sempre o responsável pelo pagamento. Nos casos de suporte por 

terceiros haverá lugar a reembolso 

 
Refeições: A organização assegurará, ao longo de todo o curso, um serviço de 

refeições 
 
Indumentária: Informal e tão confortável quanto possível! 

 Batas ou roupas de bloco serão fornecidas pela organização sempre que necessário 
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INFORMAÇÃO ESPECÍFICA 
 
Conteúdo: O curso centra-se na chamada Golden hour, a primeira hora na abordagem 

do politraumatizado, com início no momento da ocorrência, a qual inclui a 
avaliação inicial, a intervenção urgente, a reavaliação, a estabilização e, 
quando necessário, a transferência do doente. 

 
 São abordados conteúdos médicos essenciais e as correspondentes 

competências práticas, pelo que o formando deverá ler e estudar a toda a 
documentação recebida. À medida que o fizer, reconhecerá uma 
orientação educativa muito clara no desenho do programa.  

 
 O curso consta de um manual, um pré-teste, sessões interactivas teóricas 

e teórico-práticas, simulações, avaliação contínua - dos formandos e dos 
formadores - e um exame final, teórico e prático. 

 
 Alguns dos procedimentos poderão diferir daqueles a que os formandos 

estavam habituados. O objectivo, no entanto, sendo certo que não existe 
uma forma única de abordar o doente politraumatizado, é promover uma 
abordagem standard e uma linguagem comum de comprovada eficácia, o 
ATLS way. 

 
Pré-teste: A acompanhar esta carta o formando encontrará o pré-teste e a respectiva 

folha de respostas, que deverá preencher durante a fase de preparação e 
entregar na Sessão de Abertura. Será corrigida, devolvida e o pré-teste 
discutido no dia 26, ao final da tarde. 

 
Cenários: Os cenários de triagem, destinados a uma discussão em grupo, encontram-

se no Apêndice E, a páginas 339 a 354 da 9ª edição do manual. 
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Requisitos para o êxito: 
 

 Boa preparação 

 Boa classificação no pré-teste 

 Assistir à totalidade das sessões 

 Boa avaliação dos desempenhos nas estações de treino e, muito 

particularmente, na estação de avaliação inicial, estação integradora de 

todos os conhecimentos e procedimentos ensinados durante o curso 

 Score mínimo de 80% no teste final, que terá a duração de 60 minutos. 

 

Responsáveis: 

 

 Direcção do Curso:    Carlos Mesquita 

mesquita.carlos@sapo.pt 

 

 Secretariado e Coordenação:  Luísa Santos 

serrubeca2@gmail.com 
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