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A história do AWLS  
Advanced Wilderness Life Support 

À medida que mais pessoas aventuram-se 

em ambientes remotos, mais aumentam as 

lesões e os problemas médicos nesse 

contexto. Até o presente momento, 

nenhum ramo da medicina dedicou-se a 

ensinar profissionais médicos como tratar 

ou prevenir tais ferimentos. A Medicina de 

Áreas Remotas engloba a prevenção, 

diagnóstico e tratamento de lesões e 

condições médicas que podem ocorrer 

durante as atividades em territórios 

selvagens,  longe de cidades, ambulâncias 

e hospitais. Em outras palavras, como 

praticar medicina onde não há nenhum 

apoio médico e onde pode-se ter que 

improvisar cuidados. 

O curso Advanced Wilderness Life 

Support (AWLS) foi criado em 1997, por 

um grupo de médicos da Universidade de 

Utah, nos Estados Unidos, liderados pelo 

Prof. Dr. Richard Ingebretsen, com a 

proposta de estabelecer protocolos de 

identificação, tratamento e evacuação para 

problemas médicos que ocorrem em 

ambientes remotos.  

Hoje, o AWLS alcançou status de 

certificação internacional para 

profissionais da área da saúde que 

desejam se especializar em medicina de 

expedições e áreas remotas. Os 

protocolos e diretrizes que têm sido 

desenvolvidos são consideradas o padrão-

ouro de atendimento nessa área. Desde a 

sua criação, milhares de profissionais em 

todas as partes do mundo já foram 

certificados pelo programa de AWLS. 
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O programa AWLS 
O curso de certificação em Advanced 

Wilderness Life Support® cresceu 

significativamente desde sua criação, 

em 1997. A crescente demanda, 

inclusive de centros fora dos Estados 

Unidos, resultou na formação de uma 

organização para promover o 

crecimento responsável do programa, 

a AdventureMed. 

A missão do AWLS é criar 

competências para profissionais de 

saúde, para que saibam identificar, 

prevenir e tratar urgências e 

emergências médicas fora do 

ambiente hospitalar. 

A certificação em AWLS pode ser 

obtida por profissionais da saúde em 

nível de graduação ou pós-

graduação.  

A certificação em AWLS é feita 

através da Wilderness Medical 

Society (WMS) dos Estados Unidos, e 

confere créditos em Educação 

Médica Continuada AMA PRA 

Category 1 para profissionais 

médicos.  
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AWLS Brasil 

Com a crescente procura 

por atividades outdoor e 

expedições, e contando 

com locais belíssimos e 

propícios para o contato 

com a natureza, o Brasil 

vem chamando a atenção 

da mídia nacional e 

internacional como 

destino de ecoturismo e 

aventura. A necessidade 

de qualificar profissionais 

de saúde para atender aos 

problemas médicos que 

ocorrem nesses ambientes 

se tornou uma 

preocupação dos médicos 

e dos especialistas em 

segurança e 

gerenciamento de risco.  

Vindo ao encontro dessa 

demanda, um pequeno 

grupo de médicos, em 

parceria com a 

AdventureMed e a WMS, 

trouxe para o Brasil, em 

outubro de 2016, o 

primeiro curso de AWLS 

do país.   
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AWLS Brazil 2018 
HC UNESP, BOTUCATU, SP 

AWLS Brazil 2018 
HC UNESP, BOTUCATU, SP 

DIA 1: Sexta-feira, 16 de março de 2018 

 

7:30h    BOAS VINDAS 

8:00h    Avaliação do paciente 

8:35h    Manejo de ferimentos 

9:05h    DISCUSSÃO EM GRUPOS: 

    Problemas médicos 

10:05h COFFEE BREAK 

10:20h   Acidentes por raios 

10:55h   Água: tratamento e desinfecção 

11:30h   Avalanche 

12:05h   Afogamento 

12:35h INTERVALO P/ ALMOÇO 

14:35h   PRATICANDO: 

               Avaliação do paciente 

    Estabilização cervical 

    Movimentação do paciente 

16:15h COFFEE BREAK 

16:30h   PRATICANDO: 

    Talas e reduções 

    Preparo para remoção 

    Transporte do paciente 

18:30h FIM DO PRIMEIRO DIA 

DIA 2: Sábado, 17 de março de 2018 

 

7:30h    O O O D 

8:30h    Hipotermia, hipertermia e frostbites 

9:30h     COFFEE BREAK 

9:45h    Altitude 

10:20h   Encontros com animais 

11:30h   Mergulho 

12:30h INTERVALO P/ ALMOÇO 

14:30h   DISCUSSÃO EM GRUPOS: 

    Doenças infecciosas 

15:00h   PRATICANDO: 

    Cenários c/ pacientes 

16:30h COFFEE BREAK 

16:45h   PRATICANDO: 

    Cenários c/ pacientes  

18:30h FIM DO SEGUNDO DIA 

DIA 3: Domingo, 18 de março de 2018 

 

7:30h    Kits médicos 

8:00h    AWLS PROVA TEÓRICA 

11:00h   AWLS PROVA PRÁTICA 

14:00h FIM DO CURSO 
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DESCRIÇÃO DO CURSO 

• Curso teórico-prático com 22 horas de duração.  
• Instrutores treinados e certificados. 
• Os alunos receberão certificação internacional válida por 4 anos, emitida pela 

Wilderness Medical Society (EUA) 

 

OBJETIVOS DO CURSO  

Preparar os profissionais de saúde para: 

• Reconhecer a complexidade do atendimento ao paciente em áreas remotas  
• Avaliar o paciente e o ambiente em que ele se encontra 
• Atender / coordenar o atendimento do paciente até que haja possibilidade de 

remoção para ambiente hospitalar 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

Como parte de nosso comprometimento com as práticas sustentáveis, o livro-texto é 
disponibilizado em PDF. O awls.org enviará email com o link para baixar o material para o 
aluno, após a confirmação da inscrição. Para os interessados, a versão impressa também 
está disponível para compra, através da Amazon.com. 

 

CORPO DOCENTE 

Juliana R. M. Schlaad, MD, MSc 

International Diploma in Expedition 
and Wilderness Medicine (RCPSG, 

UK) 

Wilderness Medicine Lead 
Instructor e Course Host Brazil 

Membro da WMS 

 

Sascha Schlaad, MD 

Cirurgião Vascular, 
Endovascular e do Trauma 

Wilderness Medicine Lead 
Instructor e Course Host Brazil 

Membro da WMS 

Prof. Dr. Vidal Haddad Jr. 

Professor livre-docente da Faculdade 
de Medicina de Botucatu (UNESP) 

Professor de Pós-graduação em 
Animais Selvagens da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia de 

Botucatu (UNESP) 

Peer reviewer e membro da WMS 
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INSCRIÇÕES 

 
As vagas são limitadas. Para reservar sua vaga, por favor entre em contato com o dr. Edson 
Luiz Favero Jr. através do email elfjr@fmb.unesp.br até 01/03/18. Após o encerramento do 
período de pré-inscrições, enviaremos as instruções para a efetivação da matrícula. 

 

INVESTIMENTO  

Estudantes de graduação da FM UNESP US$300.00 
Residentes da FM UNESP US$400.00 
Médicos US$500.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cancellation Policy: No refunds will be given within 30 days of the date of the start of the conference. If 
you need to cancel within the 30-day period, we will apply your payment to a future AWLS course of 
your choosing to be used within two years of the date of the cancelled course. All refunds are subject to 
a 10% processing fee.  

 

For additional questions, information, visit the AWLS FAQS page on our website www.awls.org or 
contact Advanced Wilderness Life Support and AdventureMed by e-mail at info@awls.org or by 
phone: +1 970-444-4001  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

www.awls.org 

Juliana R. M. Schlaad, MD, MSc 
AWLS Instructor and Course Host Brasil  

j.renofio@uol.com.br +55 11 982919104 

CV Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4258487H6 
 


