
O Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN, cui-

dados avançados em trauma para enfermeiros) 

é um curso originário do Estados Unidos que 

busca capacitar enfermeiros graduados a agirem em situ-

ações emergenciais e aprimorar seus conhecimentos em 

ocasiões de primeiro atendimento ao paciente traumatiza-

do. Além de investir na assistência de Enfermagem com 

embasamento científico, enfatiza o trabalho em equipe e 

linguagem comum no trauma.

“O ATCN aborda o atendimento inicial que o traumatiza-

do deve receber. Avaliação da via aérea, ventilação, cir-

culação etc. Análise de toda a parte externa, como trauma 

encefálico, por exemplo. São dois dias de curso: o primei-

ro teórico e prático e o segundo basicamente prático, além 

das avaliações finais”, explica Cristiane de Alencar Do-

mingues, coordenadora nacional do Capitulo Brasileiro do 

Comitê de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões.

Apesar de presente no Brasil desde 2009, o ATCN existe 

no seu país de origem há mais de 20 anos e já recebeu 

diversas certificações de excelência em educação de aten-

dimentos a trauma. Além desses países, profissionais de 

Enfermagem de Canadá, Chile, Colômbia, Índia, Qatar, 

Portugal e Suíça também contam com a possibilidade de 

cursar o programa. 

“Algum profissional de enfermagem viaja ao exterior, faz 

o programa e, caso se destaque, realiza também o curso de 

instrutor. Retorna ao seu país e o grupo fundador dos EUA 

se dirige ao local para certificá-lo como núcleo de ATCN”, 

esclarece Cristiane sobre a expansão do curso. 
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CAPÍTULO BRASILEIRO DO COMITÊ DE TRAUMA DO COLÉGIO 
AMERICANO DE CIRURGIÕES - PROGRAMAS DE TREINAMENTO

TRAUMA 
OUTCOMES AND 
PERFORMANCE 
IMPROVEMENT 
COURSE

O TOPIC tem como 
objetivo principal a 
avaliação contínua do 
processo de atendimen-
to à vítima de trauma, 
melhorando a qualidade 
da assistência prestada.

Público alvo:
qualquer profissional 
envolvido na área da 
saúde, inclusive 
administradores

TOPIC
ADVANCED 
TRAUMA LIFE 
SUPPORT

O curso ATLS 
destina-se ao 
treinamento de 
médicos de todas as 
especialidades no 
atendimento inicial 
do doente 
traumatizado.

Público alvo:
médicos de todas as 
especialidades

ATLS
PREHOSPITAL 
TRAUMA LIFE 
SUPPORT

O curso PHTLS 
destina-se a todos os 
profissionais envolvidos 
com o atendimento da 
vítima de trauma fora do 
ambiente hospitalar.

Público alvo:
enfermeiros

PHTLS
ADVANCED 
TRAUMA CARE FOR 
NURSES

O curso ATCN prepara 
o enfermeiro para 
prestar uma
assistência de qualidade 
à vítima de trauma.

Público alvo:
qualquer profissional 
envolvido na área da 
saúde, inclusive 
administradores

ATCN
DISASTER 
MANAGEMENT & 
EMERGENCY 
PREPAREDNESS

Neste curso é discutido 
o papel que os 
profissionais podem 
desempenhar no 
planejamento e na 
resposta a incidentes de 
vítimas em massa e 
desastres, especialmente 
em nível hospitalar.

Público alvo:
qualquer profissional 
envolvido na área da 
saúde, inclusive 
administradores

DMEP
TRAUMA 
EVALUATION AND 
MANAGEMENT

O curso TEAM introduz 
o conceito de avaliação 
e atendimento iniciais 
da vítima da trauma, 
reforçando a importân-
cia do trabalho em 
equipe.

Público alvo:
graduandos na área da 
saúde e profissionais de 
nível auxiliar e técnico

TEAM

De acordo com dados oficiais do nú-

cleo do Hospital das Clínicas, nos três 

núcleos do País (dois em São Paulo e 

um em Porto Alegre) já foram reali-

zados 63 cursos de alunos, sete cur-

sos de instrutores e 1.157 enfermeiros 

foram treinados. Além disso, mais 

quatro núcleos estão sendo formados, 

nas cidades do Rio de Janeiro, Vitória, 

Salvador e Campo Grande. 

Importante ressaltar que o ATCN é 

derivado do Advanced Trauma Life 

Support (ATLS), curso ativo no Bra-

sil desde 1989 e direcionado aos pro-

fissionais de medicina que queiram 

aprofundar seus aprendizados a res-

peito de pacientes traumatizados. 

Dessa maneira, o ATCN e o ATLS 

são dados de forma conjunta na parce-

la teórica (16 enfermeiros e 16 médi-

cos por turma). Posteriormente, enfer-

meiros são direcionados às estações 

de exercícios práticos de enfermagem 

e os médicos, às de medicina. “

O Capítulo Brasileiro do Comitê de 

Trauma do Colégio Americano de 

Cirurgiões promove outros cursos 

de treinamento destinados também a 

auxiliares e técnicos de enfermagem: 

DMEP, TOPIC, TEAM e PHTLS 

(veja abaixo).

Todo ano, reúnem-se nos EUA repre-

sentantes do mundo todo para reuni-

rem e debaterem inovações da área 

do trauma. Assim, a cada quatro anos, 

os cursos são atualizados. “Ao térmi-

no do curso, o enfermeiro certificado 

recebe uma carteirinha da Society of 

Trauma Nurses, que é válida por qua-

tro anos (a cada quadriênio os cursos 

são atualizados). O profissional certi-

ficado há um período maior necessita 

realizar somente a atualização no pró-

prio núcleo e, em aproximadamente 

seis horas de aulas, revalidará sua cer-

tificação”,  comenta a coordenadora.

Cristiane acredita na relevância educa-

tiva do curso, tanto para complemen-

tar o conhecimento do profissional, 

quanto para aprimorá-lo. “Na gradu-

ação e na pós-graduação, o trauma 

não é bem abordado. Apenas é apre-

sentado rapidamente na graduação. E 

nem existe pós-graduação nesse área 

no Brasil. A pós pode ser em urgência 

e emergência ou pré-hospitalar, mas 

não há especialização em trauma”.
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Cristiane Domingues (à esquerda) coordena o 
ATCN na seção de trauma pediátrico – Arquivo 
pessoal: Cristiane Domingues
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