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RESUMO 

Sendo o trauma um dos causadores de maior taxa de mortalidade no mundo. Esta 
pesquisa buscou saber o conhecimento dos profissionais que atendem esses 
pacientes, acometido por politrauma. Tanto a equipe pré-hospitalar que presta o 
primeiro atendimento a vítima, na chegada ao local do acidente, quanto a equipe 
hospitalar ambos precisam ter conhecimento técnico/científico e experiência. Trata-se 
de uma pesquisa descritiva, quali-quantitativa, através de um questionário, com 
perguntas relacionadas ao atendimento de pacientes politraumatizados. O estudo tem 
como objetivo principal analisar o conhecimento da equipe de enfermagem atuante no 
serviço de urgência e emergência, diante ao atendimento de vítimas 
politraumatizados. Os dados foram coletados entre fevereiro e março de 2020, com 
22 profissionais de enfermagem, atuantes no serviço de urgência e emergência de um 
hospital do meio oeste de Santa Catarina, que é referência em neurocirurgia e 
traumatologia. Os resultados foram analisados e demonstrados graficamente, 75% 
dos profissionais responderam assertivamente as questões relacionadas ao 
conhecimento técnico/científico perante questões de casos rotineiros vividos na 
unidade de urgência e emergência, porém 59% dos profissionais possuem menos de 
1 ano de serviço prestado no setor, portanto se torna importante e viável treinamentos, 
educação continuada, protocolos de atendimento e fluxogramas a respeito de 
atendimento ao paciente acometido por politrauma tendo em vista que pesquisa 
aponta para  o não uso de protocolos para paciente politraumatizados , e apresenta 
uma  rotatividade de profissionais de enfermagem neste setor  seria de  suma 
importância implantação do protocolo de procedimento operacional padrão (POP) 
para facilitar o atendimento e treinamento da equipe. 
 
Palavras-chave: Conhecimento. Enfermagem. Politrauma. 
  



 
 

ABSTRACT 

Trauma being one of the biggest causes of mortality in the world. This research seeks 
to know or know the professionals who care for these patients, accompanied by 
polytrauma. Both the pre-hospital team that provides the first assistance to the victim, 
as well as the arrival at the accident site, and the hospital team both need to have 
technical / scientific knowledge and experience. It is a descriptive, qualitative and 
quantitative research, through a questionnaire, with questions related to the care of 
polytrauma patients. The main objective of the study is to analyze the knowledge of 
the nursing team working in the urgency and emergency service, in the face of the care 
of polytrauma children. Data were collected between February and March 2020, with 
22 nursing professionals, with urgency and emergency services at a hospital in 
western Santa Catarina, which is a reference in neurosurgery and traumatology. The 
results were analyzed and demonstrated graphically, 75% of the professionals 
answered assertively as questions related to technical / scientific knowledge, questions 
of routine cases lived in urgency and emergency units, however 59% of the 
professionals used less than 1 year of service provided in the sector, therefore, 
training, continuing education, care protocols and flowcharts and respect for the care 
of patients affected by polytrauma are important and feasible, considering that 
research indicates not to use protocols for polytrauma patients, and has a turnover of 
nursing professionals in this sector would be the importance of implementing POP 
(standard operating protocol) to facilitate the care and training of the team. 

Keywords: Knowledge. Nursing. Polytrauma. 
  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇOES 

Figura 1 - Escala ISS. ............................................................................................... 17 

Figura 2 - Pneumotórax Aberto. ............................................................................... 22 

Figura 3 - Pneumotórax Instável. .............................................................................. 23 

Figura 4- Pneumotórax Simples. .............................................................................. 24 

Figura 5- Pneumotórax Pulmonar. ............................................................................ 25 

Figura 6 - TCE fechado. ........................................................................................... 27 

Figura 7- TCE Aberto. .............................................................................................. 27 

Figura 8 - Escala de Evolução de Glasgow. ............................................................. 28 

Figura 9 - Classificações do Trauma Cranioencefálico. ........................................... 29 

Figura 10 - Escala de Glasgow Adulto. .................................................................... 29 

Figura 11 - Escola de Glasgow Infantil. .................................................................... 30 

Figura 12- Ferimento por Arma Branca. ................................................................... 31 

Figura 13 - Fratura exposta. ..................................................................................... 33 

Figura 14 - Lesões Associadas ao Trauma Musculoesquelético. ............................. 34 

Figura 15 - Mecanismos Comuns de Trauma e Padrões de Lesões Associadas em 

Doentes Pediátricos. ................................................................................................. 35 

Figura 16 - Escore de Trauma Pediátrico. ................................................................ 35 

Figura 17 - Mecanismos do Trauma e Possíveis Padrões de Lesão Relacionados. 41 

 

 

  



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Relação gênero dos profissionais atuantes na emergência. .................. 47 

Gráfico 2 - Idade dos profissionais de enfermagem atuantes na emergência: ......... 48 

Gráfico 3- Categoria da Enfermagem. ...................................................................... 49 

Gráfico 4 - Tempo de Formação .............................................................................. 50 

Gráfico 5 - Turno de Trabalho. ................................................................................. 51 

Gráfico 6 - Tempo de Atuação no Setor de Urgência e Emergência. ....................... 52 

Gráfico 7- Você possui algum treinamento/curso específico na área de urgência e 

emergência? .............................................................................................................. 53 

Gráfico 8 - Ao admitir paciente politraumatizado na sala de emergência, com 

traumatismo craniano, o enfermeiro deverá avaliar continuamente a escala de coma 

glasgow com resposta pupilar, ao realizar esta avaliação deve se considerar: ........ 54 

Gráfico 9 - Paciente deu entrada na emergência vítima de acidente automobilístico, 

com suspeita de fratura de base de crânio, quais os principais sinais clínicos: ........ 55 

Gráfico 10 - Conforme o ATLS, o trauma mata de acordo com uma cronologia 

previsível, sabendo disso criou-se um método mnemônico específico que define as 

avaliações específicas e organizadas que devem ser seguidas em todos os 

pacientes vítimas de trauma, você sabe qual é: ........................................................ 56 

Gráfico 11- Criança de 5 anos deu entrada no setor de emergência, proveniente de 

casa, conduzido pelos pais, após ser atropelado por motocicleta na frente de casa, 

SIC dos pais a criança caiu e bateu a cabeça forte no chão, chegou a emergência 

apresentando crise convulsiva, e após avaliação médica e procedimentos de 

enfermagem, médico plantonista solicitou que administrasse Diazepam endovenoso, 

sendo necessário a permanência na S.E com monitorização de sinais vitais, pois 

esta medicação administrada apresenta como uma de suas principais reações 

adversas: ................................................................................................................... 58 

Gráfico 12- Paciente deu entrada no serviço de urgência e emergência, vítima de 

Trauma Cranioencefálico (TCE), pupilas anisocórica e reagentes, apresentando 

abertura ocular através de estímulos à dor, e sons incompreensíveis, reagindo ao 

estímulo de dor com flexão anormal (decorticação) dos membros inferiores, 

conhecendo a Escola de Coma de Glasgow (ECG) qual seu escore? E qual sua 

gravidade no TCE? ................................................................................................... 59 



 
 

Gráfico 13 - Criança trazida pela mãe há emergência vítima de queda (de cima da 

mesa), apresentando deformidade em antebraço direito, SIC da mãe no momento do 

fato a criança esbarrou em panela com água fervendo (de cima do fogão), apresenta 

queimaduras graves, com mais de 27% da superfície corporal afetada. Segundo o 

ministério da saúde para o tratamento de superfície queimada preconizasse o uso 

de qual medicamento sob o local afetado? E qual conduta com o membro fraturado? 

OBS: após avaliação médica o mesmo solicitou curativo na superfície queimada e 

imobilização do MSD, portanto: ................................................................................. 61 

Gráfico 14 - Paciente vítima de esmagamento com trauma torácico aberto, 

identificado pneumotórax aberto, o qual exige um cuidado indispensável da 

enfermagem para a estabilização do paciente. Você como atuante na equipe de 

enfermagem da emergência, precisa realizar um curativo para o transporte do 

paciente a radiografia, qual o tipo de curativo a ser feito: ......................................... 63 

Gráfico 15 - Paciente hipotético, vítima de acidente de trabalho, após queda de um 

andaime, com TCE leve e choque hipovolêmico devido a uma ruptura de artéria 

ilíaca provocada pelos fragmentos ósseos de uma fratura de bacia, o qual resultará 

então em uma hemorragia interna e posteriormente se não identificada e tratada 

rapidamente levará o paciente a morte. Diante desta situação você sabe definir os 

sinais clássicos de choque hipovolêmico: ................................................................. 64 

Gráfico 16 - Você sabe se a instituição onde você trabalha possui protocolo para 

atendimento de pacientes vítima de Trauma/Politrauma? ........................................ 65 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ATLS - Suporte Avançado de Vida no Trauma 

EAL - Escala Abreviada da Lesão  

EPI´s - Equipamentos de Proteção Individual 

GLW - Glasgow 

ISS - Pontuação da Gravidade da Lesão 

LCR - Líquido Cefalorraquidiano 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

POP- Procedimento Operacional Padrão 

S.E - Serviço de Emergência 

S.I.C - Segundo Informações Colhidas   

S.U.S - Sistema Único de Saúde 

TCE -  Traumatismo Cranioencefálico 

TCEA - Traumatismo Cranioencefálico Aberto 

TCEF - Traumatismo Cranioencefálico Fechado  

V.A.S - Vias Aéras Superiores   



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 15 

1 DEFINIÇÃO DE POLITRAUMA ............................................................................. 17 

1.2 HISTÓRIA DO POLITRAUMA ............................................................................. 18 

1.3 DISTRIBUIÇÃO TRIMODAL DAS MORTES ....................................................... 19 

1.4 ABCDE DO TRAUMA.......................................................................................... 19 

1.5 RESPOSTA METABÓLICA DO TRAUMA .......................................................... 20 

1.6 CIRURGIAS DE EMERGÊNCIAS EM PACIENTES INSTÁVEIS ........................ 21 

1.7 TIPOS DE TRAUMAS/ PATOLOGIAS ................................................................ 21 

1.7.1Trauma Torácico ............................................................................................. 21 

1.7.1.1 Pneumotórax aberto ...................................................................................... 22 

1.7.1.2 Pneumotórax instável .................................................................................... 23 

1.7.1.3 Pneumotórax simples .................................................................................... 23 

1.7.1.4 Pneumotórax hipertensivo ............................................................................. 23 

1.7.1.5 Pneumotórax pulmonar ................................................................................. 24 

1.7.2 Trauma Cranioencefálico ............................................................................... 25 

1.7.2.1 Trauma cranioencefálico fechado ................................................................. 26 

1.7.2.2 Trauma cranioencefálico aberto .................................................................... 27 

1.7.2.3 Classificação das lesões crânioencefálicas ................................................... 28 

1.7.3 Trauma Abdominal e Pélvico ........................................................................ 30 

1.7.3.1 Trauma penetrante ........................................................................................ 31 

1.7.3.2 Trauma fechado ............................................................................................ 32 

1.7.4 Trauma musculoesquelético ......................................................................... 32 

1.7.4.1 Fraturas abertas ou fechadas ........................................................................ 32 

1.7.4.2 Amputação traumática ................................................................................... 33 

1.7.5 Trauma Pediátrico .......................................................................................... 34 

2.7.6 Trauma Geriátrico .......................................................................................... 36 

2.7.7 Trauma na Gestante ....................................................................................... 36 

2.7.7.1 Trauma fechado em gestante ........................................................................ 37 

2.7.7.2 Trauma aberto em gestante .......................................................................... 37 

2.7.7.3 Gravidade do trauma e avaliação na gestante .............................................. 38 

2.8 PROTOCOLOS E ROTINAS PARA ATENDIMENTO AO TRAUMA ................... 38 

2.8.1 Avaliação Primária ......................................................................................... 38 



 
 

2.8.2 Avaliação Secundária .................................................................................... 40 

2.9 PAPEL DO ENFERMEIRO E DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO 

ATENDIMENTO DE PACIENTE POLITRAUMATIZADO .......................................... 41 

3 METODOLOGIA .................................................................................................... 44 

3.1 TIPO DE PESQUISA ........................................................................................... 44 

3.2 POPULAÇÃO ...................................................................................................... 44 

3.3 LOCAL DA PESQUISA ....................................................................................... 44 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS........................................................................................... 45 

3.5 COLETA DE DADOS .......................................................................................... 45 

3.6 ANÁLISES DOS DADOS .................................................................................... 46 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................... 47 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 67 

REFERÊNCIA ........................................................................................................... 69 

APÊNDICES ............................................................................................................. 74 

ANEXOS ................................................................................................................... 87 

 

 



15 
 

INTRODUÇÃO 

  O acidente de transito está ligado as principais causas de trauma, ele pode ser 

através de carros, motos, pedestres entre outros. Pode envolver qualquer faixa etária, 

sexo, cor, classe social, e é considerado a primeira causa de morte na faixa etária 

entre 15 e 29 anos (EINSTEIN, 2017). 

No trauma não existe diferenciação entre idade, sexo, nível econômico, cor, ele 

é a principal causa de morte em indivíduos com idade entre 1 e 44 anos, e ocorre na 

maioria dos países desenvolvidos, em torno de 90% e vem assumindo uma posição 

mais proeminente em países com renda baixa, à medida que as doenças infecciosas 

são erradicadas (ATLS, 2012).  

Para o paciente que da entrada no Serviço de Emergência (SE), o cuidado 

parte em definir quais são as prioridades do atendimento que seguem um protocolo 

adequado e as necessidades que determinam a emergência, essas prevalências são 

deliberadas conforme a ameaça a vida da pessoa (SMELTZER et al., 2012). 

As condições que influenciam nas funções fisiológicas e vitais (p.ex. via aérea 

obstruída, sangramento maciço) têm prioridade. Em geral, as lesões de face, pescoço 

e tórax que comprometem a respiração são as mais importantes e urgentes. As 

equipes que prestam o cuidado de saúde de emergência devem ser profissionais que 

possuem treinamentos específicos, habilidades altamente técnicas, conhecimentos 

essenciais na área e experiência para prestar o cuidado com eficiência ao paciente 

necessitado (SMELTZER et al., 2012). 

O Enfermeiro Emergencista, mediante as situações muitas vezes críticas, 
deve usufruir de conhecimentos técnicos - científicos para uma 
sistematização da assistência de enfermagem rica, segura e eficaz, 
objetivando a minimização de sequelas incapacitantes e a ausência de 
complicações que podem levar à vítima a letalidade (SANDE, 2010, p. 7). 

Estima-se que os custos anuais com o trauma excedam 500 bilhões de dólares. 

Esse custo é representado por salários não recebidos, despesas médicas, custos 

administrativos, danos materiais e custos indiretos. Mesmo assim com esse custo 

elevado, menos de quatro centavos de dólares são usados na pesquisa do trauma. 

Infelizmente, o problema do trauma não chama a atenção do público e dos 

legisladores da mesma forma que outros problemas de saúde. Mesmo estando 

comprovado o seu expressivo aumento (DACIN; CAVAZZOLA, 2005). 
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Segundo divulgado pela OMS, o Brasil ocupa a 56º posição no ranking de 

mortalidade decorrente de acidentes de trânsito entre os 180 países pesquisados. Os 

números de mortalidade no trânsito são elevados, é de 23,4 para cada 100 mil 

habitantes, e entre eles as principais vítimas estão os motociclistas, ciclistas e 

pedestres. Nos estados do Sul e Sudeste o trauma é a terceira causa de óbitos, atrás 

apenas de doenças cardiovasculares e neoplasias malignas. Já no Norte e Nordeste 

é a segunda causa de morte, caracterizado pela população mais jovem (ATLS, 2018). 

Sabendo que o trauma é um dos causadores de maior taxa de mortalidade no 

mundo, é importante saber o conhecimento dos profissionais que atendem esses 

pacientes, pois sabe-se que o atendimento adequado e de qualidade se faz essencial 

no decorrer do tratamento e para um bom prognóstico. 

Existem protocolos de atendimento pré e intra-hospitalar para pacientes 

traumatizados, de acordo com a ATLS, que consiste em uma série de condutas para 

a abordagem concisa, específica e especializada, que se aplica na avaliação e 

tratamento dos doentes com trauma múltiplo, pois no trauma se apresenta uma gama 

de problemas complexos. 

Este trabalho justifica-se devido o serviço de urgência e emergência do hospital 

onde foi coletado as amostras da pesquisa, ser referência em trauma de média e alta 

complexidade, tornando-se preocupante o conhecimento da equipe de enfermagem 

que está abordando este paciente, pois sabe-se que os mesmos requerem cuidados 

que exigem alto conhecimento técnico/científico. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa, realizada com 22 

profissionais de enfermagem, atuantes no serviço de urgência e emergência de um 

hospital do meio oeste de Santa Catarina, onde consentiram a pesquisa mediante a 

assinatura de Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

O objetivo geral deste trabalho foi de analisar o conhecimento da equipe de 

enfermagem atuante no serviço de urgência e emergência, através de um 

questionário, composto de perguntas objetivas, e o mesmo foi aplicado pelo 

pesquisador de forma individual para cada profissional. 

Os objetivos específicos são: Conceituar os tipos de trauma atendidos na sala 

de emergência; Identificar se a instituição utiliza protocolo para pacientes 

politraumatizados; Definir a atuação da equipe de enfermagem frente ao paciente 

acometido por situações de politrauma. 
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1  DEFINIÇÃO DE POLITRAUMA 

Etimologicamente, “poli” deriva do grego polús, que significa “vários, 

numerosos”. “Traumatizado” é um adjetivo que representa “aquele que se 

traumatizou”, logo é possível considerar que “Politraumatizados” refere-se a todos 

aqueles que sofreram mais de um traumatismo, independentemente de sua 

magnitude. Todavia, a literatura define como síndrome de múltiplas lesões, excedendo 

a gravidade definida (Injury Severity Score – ISS >17), em que pelo menos, uma das 

lesões pode levar à disfunção ou à falência de órgãos remotos. O ISS é um sistema 

de avaliação de politraumatizados que se baseia na Escala Abreviada da Lesão (EAL), 

consistindo na soma dos quadrados dos três escores mais altos da escala. Seu valor 

varia de 3 a 75 (REIS et al., 2009). 

Figura 1- Escala ISS. 

 

Fonte: Pereira (1999). 

Conforme Brasil (2009), o mesmo publicou um protocolo de atendimento aos 

politraumatizados, que deve ser usado em todo o indivíduo vítima de trauma que, na 

admissão, preencha pelo menos, um dos seguintes critérios: 

· Escala de Glasgow <14; 

· Frequência Respiratória (FR) <10 ou >29; 

· Pressão Arterial Sistólica (PAS) = 90 mmGh; 

· Escore de Trauma Revisado <11; 

· Escore de Trauma pediátrico <9; 

· Fraturas Pélvicas; 
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· Fraturas de dois ou mais ossos longos; 

· Amputação proximal de punho ou tornozelo; 

· Trauma e 10% de queimadura ou inalação de fumaça; 

· Tórax instável; 

· Lesões penetrantes de cabeça, dorso e extremidades proximais de cotovelo 

e joelho. 

1.2 HISTÓRIA DO POLITRAUMA 

A abordagem de pacientes politraumatizados sofreu grandes mudanças neste 

último século. O entendimento das alterações fisiológicas que ocorrem em traumas 

graves e as mudanças da abordagem aos pacientes foram os fatores que mais 

contribuíram. A melhoria do atendimento pré-hospitalar, o aprimoramento do 

atendimento intra-hospitalar, intensivo e as técnicas cirúrgicas mais apuradas 

possibilitaram melhores resultados (REIS et al., 2009). 

Por volta da década de 1950, pacientes com lesões múltiplas eram 

considerados de alto risco para serem submetidos a procedimentos cirúrgicos. A 

manipulação precoce era contraindicada, devido ao maior risco de embolia gordurosa, 

assim, diversos métodos de tração esquelética, técnicas de redução fechada e uso de 

órteses foram desenvolvidos para melhorar o alinhamento de fraturas. Todavia, nem 

sempre culminavam em bom alinhamento e deixavam sequelas importantes (REIS et 

al., 2009). 

As complicações decorrentes de períodos prolongados no leito quase sempre 

eram acompanhadas de pneumonia, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, 

embolia gordurosa, destruição muscular e lesão por pressão (REIS et al., 2009).  

As publicações da década de 1980 sugeriram que a estabilização esquelética 

precoce tinha efeito benéfico sobre a função pulmonar e as complicações pós-

operatórias. Diversos autores demonstraram que a estabilização das fraturas do fêmur 

nas primeiras 24 horas cursava com a diminuição da síndrome do desconforto 

respiratório, e o desenvolvimento da férula de Thomas foi muito importante para a 

estabilização (REIS et al., 2009). 

 Então claramente antes de 1980, o atendimento ao traumatizado nos Estados 

Unidos, era considerado inconsistente. Mais em fevereiro de 1976 ocorreu uma 

tragédia onde mudou a forma do atendimento na “primeira hora”, ao paciente 
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traumatizado nos Estados Unidos, e consequentemente em muitos lugares pelo 

mundo. Um ortopedista, que pilotava seu próprio avião, caiu sobre uma plantação de 

milho, na zona rural, e o mesmo sofreu diversas lesões graves, três de seus filhos 

sofreram traumatismos graves e o outro teve lesões leves.  Sua esposa faleceu no 

momento da queda. O atendimento prestado a ele e sua família, foi inadequado para 

os padrões da época. A partir daquele momento, ele reconheceu que o atendimento 

prestado a eles era inadequado então percebeu que o sistema de atendimento, 

mesmo que seja no local do acidente e com recursos limitados, teria que ser mudado 

imediatamente (ATLS, 2018). 

1.3 DISTRIBUIÇÃO TRIMODAL DAS MORTES  

Retratado pela 1º vez em 1982, a distribuição trimodal das mortes, resulta que 

a morte por trauma ocorre em um de três períodos ou picos: 

· O primeiro período ou pico ocorre nos primeiros segundos a minutos após 

a ocorrência do trauma. Geralmente neste período inicial, as mortes 

ocorram de modo geral devido a apneia, causada muitas vezes por lesões 

graves no cérebro, medula espinhal alta ou ruptura no musculo cardíaco, 

ainda podendo ser na aorta ou outros grandes vasos. 

· O segundo período ou pico ocorre dentro de minutos até várias horas depois 

que ocorreu o trauma. As mortes são decorrentes a hematomas subdural e 

epidural, hemopneumotórax, ruptura de baço, lacerações no fígado, fraturas 

pélvicas e/ ou múltiplas outras lesões, associadas a perda significativa de 

sangue. Onde resulta no desiquilíbrio eletrolítico. 

· O terceiro período ou pico ocorre de vários dias a semanas após o trauma, 

é caracterizado geralmente por sepse, ou como consequência uma 

disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. O atendimento inicialmente 

prestado interfere diretamente na evolução e prognóstico do traumatizado 

a longo prazo (ATLS, 2012). 

1.4 ABCDE DO TRAUMA 

O método desenvolvido e apresentado como ABCDE do trauma consiste em 

uma combinação de ações simultâneas e fundamentais para o resultado final no 

atendimento do paciente traumatizado, pois consiste em técnicas determinadas e 
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protocoladas em forma prioritária a ser seguida pelo profissional especialmente 

habilitado e especializado nestes tipos de atendimento. Por exemplo a obstrução das 

vias aéreas mata mais rápido que a perda da capacidade de ventilação em si, e 

consequentemente esta mata mais rapidamente que a perda de sangue, e assim 

sucessivamente, portanto reforça a importância do método ABCDE que define as 

avaliações e intervenções específicas e organizadas a serem seguidas na ordem 

prioritária para o atendimento as vítimas traumatizadas:  

A  Via aérea com proteção da coluna cervical; 

B  Ventilação; 

C  Circulação, parar a hemorragia; 

D  Disfunção neurológica; 

E  Exposição (despir) e Ambiente (controle da temperatura) (ATLS, 2012). 

1.5 RESPOSTA METABÓLICA DO TRAUMA 

Todo trauma resulta em uma resposta inflamatória sistêmica, seguido de uma 

imunossupressão relativa, e quando necessário uma cirurgia a mesma provoca a 

liberação de mediadores inflamatórios, polimorfonucleares, e depressão da função 

monocitária, didaticamente existem três respostas bem definidas para este processo: 

· Cardiovascular: Ocorre imediatamente após a lesão, caracterizando a 

extensão das lesões teciduais, e a perda de sangue. Neste caso a ativação 

dos fatores de coagulação, há extravasamento do liquido intersticial para o 

intravascular e hiperventilação, afim de promover a oxigenação do sangue. 

· Imunológica ou Inflamatória: Podem se manifestar horas ou dias após o 

trauma, ocorrendo migração de células inflamatórias, mediadores pró-

inflamatórios, com o objetivo de acelerar o afluxo de células inflamatórias, 

bloquear a ação dos agentes bacterianos e iniciar o processo da reparação 

tecidual. Durante este processo o paciente poderá evoluir para a síndrome 

da resposta inflamatória sistêmica ou até mesmo a insuficiência múltipla de 

órgãos e sistemas. 

· Metabólica: Neste processo ocorre o aumento da necessidade de glicose, 

pois estimula a liberação de impulsos nervosos da área afetada até o 

sistema nervoso central e o tronco cerebral, pois há ativação do hipotálamo, 

e a liberação de adrenalina, noradrenalina, hormônio adrenocorticotrópico, 
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hormônio estimulador da tireoide, hormônio do crescimento e glucagon. 

Considera-se que haja um aumento de 50 a 100% do metabolismo basal 

após cirurgias de grande porte (HERBET et al., 2009). 

1.6 CIRURGIAS DE EMERGÊNCIAS EM PACIENTES INSTÁVEIS 

São algumas cirurgias pré-determinadas, consideradas fundamentais para a 

preservação da vida do paciente nas primeiras 24 horas após o trauma: 

· Descompressão aguda de cavidades; 

· Controle de hemorragias; 

· Laparatomia; 

· Revascularização; 

· Debridamento de fraturas expostas e lesões articulares; 

· Fixação externa de ossos longos; 

· Fixação dorsal de fraturas vertebrais instáveis (STAHEL; HEYDE; ESTEL, 

2005). 

1.7 TIPOS DE TRAUMAS/ PATOLOGIAS 

1.7.1Trauma Torácico 

É um dos traumas mais frequentes e uma causa importante de morte, 

apresenta risco iminente de vida, caso não seja detectado de forma rápida e efetiva. 

Menos de 10% dos traumatismos de tórax e somente 15 a 30% das lesões 

penetrantes necessita, de tratamento cirúrgico (toracoscopia ou toracotomia). A 

maioria dos traumas torácicos podem ser tratados com procedimentos técnicos 

realizados por médicos habilitados. Lembrando que as lesões caracterizadas por 

lesões iatrogênicas de tórax são comuns (por exemplo hemotórax ou pneumotórax na 

inserção de um cateter central ou lesões esofágicas durante uma endoscopia) (ATLS, 

2018). 

Segundo ATLS (2018), a hipóxia, hipercapnia e acidose são resultados 

frequentes devido ao trauma torácico: 

· Hipóxia Tecidual: é resultado da oferta inadequada de oxigênio aos tecidos, 

causado pela hipovolemia (perda de sangue), pela relação 

ventilação/perfusão pulmonar (contusão, colapso alveolar, hematoma, etc), 
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e por alterações nas relações pressóricas intratorácicas (pneumotórax 

hipertensivo, pneumotórax aberto, etc). 

· Hipercapnia: é a consequência de uma acidose respiratória, é decorrente, 

frequentemente devido uma ventilação inadequada resultante das 

alterações intratorácicas e de um rebaixamento do nível de consciência. 

· Acidose metabólica: é causada pela hipoperfusão dos tecidos. 

Existem 2 tipos de trauma torácico, ele pode ser fechado geralmente causados 

por arma branca, ou arma de fogo, ou pode ser aberto, mais conhecidos como 

contusões e mais frequente em acidentes automobilísticos. 

1.7.1.1 Pneumotórax aberto 

É uma condição onde ocorre a presença de ar na cavidade pleural, podendo 

ocorrer a compressão do parênquima pulmonar e insuficiência respiratória. Nas 

contusões podem ocorrer de 2 formas, através de uma laceração ou uma espícula 

óssea (decorrente de uma fratura de costela), (ATLS, 2018). 

 

Figura 2- Pneumotórax Aberto. 

Fonte: ATLS (2018). 
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1.7.1.2 Pneumotórax instável 

 Ocorre quando há descontinuidade óssea na caixa torácica, geralmente em 

politraumatismo (ATLS, 2018).  

Figura 3 - Pneumotórax Instável. 

 

Fonte: ATLS (2018). 

1.7.1.3 Pneumotórax simples 

Este tipo de pneumotórax é o resultado da entrada de ar no espaço entre a 

pleura visceral e parietal. Pode ocorrer no trauma penetrante fechado como também 

na laceração pulmonar (ATLS, 2018). 

1.7.1.4 Pneumotórax hipertensivo 

Ocorre quando há um vazamento de ar, tanto do pulmão quanto da parede 

torácica para o espaço pleural por um sistema denominado (válvula unidirecional), 

esta entrada de ar na pleura sem escape, acaba resultando no colapso completo do 

pulmão, induzindo o mediastino a se deslocar para o lado oposto da lesão, diminuindo 

o retorno venoso e comprimindo o pulmão contra a lateral. Essa diminuição do retorno 
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venoso ocasionará na diminuição do débito cardíaco, que se caracterizará como 

choque obstrutivo (ATLS, 2018). 

Figura 4- Pneumotórax Simples. 

 

Fonte: ATLS (2018). 

1.7.1.5 Pneumotórax pulmonar 

A causa mais comum é pela laceração pulmonar, ruptura de um vaso intercostal 

ou artéria mamária interna. O tratamento geralmente consiste na colocação de um 

dreno torácico pelo médico. Um simples hemotórax não drenado completamente pode 

resultar em um hemotórax coagulado e retido, ocasionando um encarceramento 

pulmonar, e por fim se transformar em empiema (ATLS,2018). 

O tratamento mais indicado para o hemotórax é a drenagem torácica, com o 

objetivo de controlar o sangramento e reposição volêmica, procedimento realizado 

pelo médico com material estéril, mais há também a indicação cirúrgica para reversão 

do caso (PASSOS, 2019). 
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Figura 5- Pneumotórax Pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ATLS (2018). 

1.7.2 Trauma Cranioencefálico 

Este tipo de trauma tem um grande impacto no número de mortes ao redor do 

mundo, principalmente entre homens jovens, é uma lesão bastante grave e requer 

atendimento imediato e de qualidade. O acidente automobilístico aparece como 

principal causador de óbito por trauma cranioencefálico (23,79%) enquanto pedestres 

foi de 4,63%, motocicletas 2,29% e em decorrência de quedas 1,94%, segundo 

material produzido pelo ministério da Saúde em 2015, dados através de internações 

no Sistema Único de Saúde de todo o País em 2011 (BROCK, 2019). 

Segundo Lima (2009), esta lesão consiste em um dano ao tecido cerebral que 

pode ser causado por uma lesão focal ou axonal difusa: 

· Lesão Focal pode ocorrer por uma contusão ou laceração, através de danos 

ocasionados por um impacto em um local específico do cérebro. As vezes 

o golpe pode ser tão intenso, que há lesão concomitante em um ponto a do 

impacta, ocasionando uma lesão por contragolpe: 

· Lesão Axonal Difusa: consiste em um cisalhamento disseminado dos 

axônios no interior da bainha de mielina, que resulta em uma degeneração 

grave e generalizada da substância branca. Geralmente essa lesão está 

relacionada com a velocidade, ou seja, quando há uma parada brusca da 
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movimentação do cérebro comuns em acidentes automobilísticos e queda 

da própria altura. 

Segundo Mao e Wilberger (2017), na concussão cerebral, ocorre uma 

incapacidade momentânea decorrente de sintomas como náuseas, cefaleia, tontura e 

distúrbios de memória, pode haver dificuldade na concentração que em geral 

desaparece dentro de algumas semanas, nos casos mais graves as concussões 

podem evoluir para encefalopatia traumática crônica. 

Segundo Pereira et  al., (1999), anatomicamente o cérebro da criança é 

diferente do adulto, sabe-se que ele continua se desenvolvendo após o nascimento 

do RN e se prolonga até aproximadamente os 6 anos de idade, através de uma boa 

alimentação e cuidados adequados. 

Diferente que nos adultos a perda inicial de consciência e a presença de pupilas 

fixas e dilatadas, que são indicativos de mal prognósticos, nos pequenos podem estar 

relacionados a graus variados de lesões, podendo inclusive ter recuperação 

neurológica completa. Portando crianças com ECG Infantil entre 5 e 8 tem baixa 

mortalidade (-35%), e a morbidade menor que os adultos com a mesma pontuação 

(PEREIRA et al., 1999). 

1.7.2.1 Trauma cranioencefálico fechado 

 Neste tipo de trauma não há exposição, o crânio permanece íntegro. 

Geralmente resulta de acidentes automobilísticos ou quedas, onde ocorre o “efeito 

chicote”, ou seja, o cérebro é jogado para frente e para trás, esse movimento rápido 

rompe e lesa as fibras nervosas que regulam todas as sensações que chegam ao 

cérebro e todos os sinais que surgem do cérebro, levando a todas as partes do corpo 

(LIMA, 2019). 
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Figura 6- TCE fechado. 

 

Fonte: Lima (2019). 

1.7.2.2 Trauma cranioencefálico aberto 

Diferente do TCEF, neste caso o crânio é fraturado ou penetrado, ocorre uma 

lesão aberta e visível que frequentemente resulta de ferimento por arma de fogo e 

faca, ou acidentes onde causam penetração no crânio e exposição da substância 

cerebral (LIMA, 2019). 

Figura 7- TCE Aberto. 

 

Fonte: Lima (2019). 
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Os tratamentos variam de acordo com o tipo de lesão sofrida, extensão e 

gravidade do caso, os pacientes podem passar por mudanças significativas por até 

24 meses após o dia da lesão. O paciente deve ser assistido por uma equipe 

multiprofissional se houver necessidade. Aos seis meses de lesão, pode-se utilizar 

uma escala de Evolução de Glasgow (LIMA, 2019): 

Figura 8- Escala de Evolução de Glasgow. 

 
Fonte: Lima (2019). 

1.7.2.3 Classificação das lesões crânioencefálicas 

 Geralmente as lesões são classificadas de acordo com a gravidade a 

morfologia da lesão. A gravidade se avalia através do Escore da escala de Glasgow, 

igual ou inferior a 8, se considera em estado de coma ou grave, de 9 a 12 é moderada 

e leve entre 13 e 15. Se observa de forma efetiva ambos os lados do corpo, face, 

braços e pernas (ATLS, 2018). 
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Figura 9: Classificações do Trauma Cranioencefálico. 

 

Fonte: ATLS (2018). 

 Para Brock e Dias (2008), a escala de glasgow é de grande valia e fundamental 

para avaliação do paciente vítima de trauma, ela é fundamental para avaliação do 

nível de consciência, resposta motora e padrão pupilar, lembrando que só é possível 

aplicar essa avaliação em pacientes que não foram submetidos a qualquer tipo de 

sedativos ou bloqueadores neuromusculares. 

Figura 10 - Escala de Glasgow Adulto. 

Fonte: Neurologia (2018). 
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Figura 11 - Escola de Glasgow Infantil. 

Fonte: Bibliomed (2019). 

As vezes acontece de o paciente chegar com um GLW bom, e com tomografia 

computadorizada normal, ou ainda o cérebro aparece com um inchaço difuso. Em 

casos de acidentes automobilísticos podem produzir hemorragias pontilhadas por todo 

o hemisfério cerebral. Ela acumula-se nos limites entre as substancias cinzentas e 

brancas. Definidas como lesão por cisalhamento, causam uma síndrome clínica de 

lesão cerebral grave, com desfecho variável, porém na maioria dos casos reservado 

(ATLS, 2018). 

1.7.3 Trauma Abdominal e Pélvico 

 A avaliação do trauma abdominal e pélvico é um dos mais instigantes no 

atendimento inicial ao paciente. Em vítimas que sofreram trauma fechado, é 

importante se ater a avaliação da circulação em busca de possíveis hemorragias, 

ferimentos penetrantes no tronco (entre o mamilo e períneo), o mecanismo de como 

ocorreu o trauma é de suma importância, a força da lesão, a localização do ferimento, 

sua extensão, e principalmente o estado hemodinâmico do paciente, que determina a 

prioridade e a melhor maneira de avaliação e posteriores condutas. As lesões 

abdominais e pélvicas seguem sendo uma causa de morte evitável (ATLS, 2018). 

 As lesões cutâneas costumam ser pequenas e com sangramento mínimo, 

porém podem resultar em grandes extensões e eviscerações, já nas lesões 



31 
 

penetrantes elas causam agravos mais profundos, por isso a importância de 

inspecionar dorso, região glútea, flancos, região inferior do tórax e abdome 

principalmente em casos de ferimentos por arma branca, de fogo ou explosivos, 

atentar para a distensão abdominal pós trauma, que geralmente é um indicativo de 

hemorragia. A palpação não é um indicador fidedigno na resposta a dor, sabendo que 

as contusões na parede abdominal são muito doloridas (VAN, 2018). 

1.7.3.1 Trauma penetrante  

 Lesões em baixa velocidade por arma branca ou projéteis causam danos por 

corte ou laceração na pele, já projéteis em alta velocidade ocasionam grandes 

consequências. Os ferimentos por arma branca, podem ser profundos alcançando 

órgãos como fígado 40%, intestino delgado 30%, diafragma 20% e o cólon 15%. 

Conforme o calibre, tipo da arma de fogo e distância podem ocorrer diferentes 

mecanismos de lesão. Os ferimentos por explosivos assim como na arma de fogo 

podem ocorrer de várias formas, em decorrentes do impacto e a ejeção do paciente 

após a explosão se houver (ATLS,2018). 

Figura 12- Ferimento por Arma Branca. 

Fonte: ATLS (2018). 
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1.7.3.2 Trauma fechado 

 No trauma fechado pode haver um grande volume de sangue no interior da 

cavidade abdominal, sem significativa alteração na aparência, dimensão abdominal 

ou ainda sinais de irritações peritoneal. Portanto qualquer paciente vítima de trauma 

fechado na região do tronco e abdômen devem ser considerados portadores de lesão 

vascular, pélvica ou víscera abdominal, até que seja diagnosticado o contrário através 

de exames correspondentes (ATLS, 2018). 

1.7.4 Trauma musculoesquelético 

 São muito comuns lesões no sistema musculoesquelético em trauma fechado, 

porém devem ser avaliadas e tratadas de forma eficaz o mais breve possível, para 

que o paciente não corra risco de vida e de perder o membro afetado. As lesões mais 

graves indicam que o paciente foi submetido a forças significativas (ATLS, 2018). 

 Fraturas em membros superiores e inferiores indicam uma maior probabilidade 

de lesões internas de tronco, geralmente fraturas expostas de fêmur e pelve 

ocasionam uma grande hemorragia, com perda significativa de sangue e risco de 

choques, lembrando que fraturas de ossos longos podem resultar em uma grande 

complicação que é a embolia gordurosa, se não percebida e tratada o mais breve 

possível o paciente poderá evoluir para insuficiência pulmonar ou comprometimento 

da função cerebral (ATLS, 2018). 

1.7.4.1 Fraturas abertas ou fechadas 

 Consiste na descontinuidade óssea, onde na fratura exposta o osso ficará 

exposto em contato com o ambiente externo sujeito inclusive a contaminações, este 

pode ocorrer através de fragmentos ósseos ou objetos penetrantes, e na fratura 

fechada a pele continua intacta (BARBOSA, 2015). 
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Figura 13: Fratura exposta. 

Fonte: ATLS (2009). 

1.7.4.2 Amputação traumática 

 É resultado de uma fratura exposta grave que acarreta na perda da 

extremidade, além do trauma tanto psicológico quanto emocional para o paciente. 

Algumas complicações como isquemia prolongada, lesão neurológica ou trauma 

muscular podem resultar na amputação. Existe a possibilidade de reimplante, porém, 

a mesma deve ser analisada pelo médico (ATLS,2009). 

 Estatisticamente falando, as amputações decorrentes do trauma ter menor 

frequência que por outros fatores como complicações da diabetes ou doenças 

ateroscleróticas, porém com grande impacto socioeconômico por afetar uma faixa 

etária mais jovem, com predominância do sexo masculino e idade reprodutiva 

(SENEFONTE et al., 2012). 
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Figura 14- Lesões Associadas ao Trauma Musculoesquelético. 

 
Fonte: ATLS (2012).  

1.7.5 Trauma Pediátrico 

 Sabe-se que a causa mais comum de óbitos e sequelas na infância continua 

sendo o trauma, a morbidade e mortalidade do mesmo já ultrapassam as principais 

doenças entre crianças, adultos e jovens, ou seja, pode se considerar um relevante 

problema de saúde pública. As principais causas de insucessos nos atendimentos 

prestado a criança traumatizada se define pela despreparada abordagem primária, 

que é fundamental e diz respeito ao cuidado com a via aérea, suporte ventilatório e o 

reconhecimento e intervenção imediata de hemorragias abdominais e intracranianas. 

Por isso a importância do uso e a aplicação correta e efetiva dos princípios do ATLS, 

pois isso acarretará em um resultado significativo e positivo na sobrevida final (ATLS, 

2018). 

 A avaliação e tratamento é muito semelhante à do adulto, porém deve se levar 

em consideração as características anatômicas e fisiológicas individuais de cada 

criança, e sua fase de desenvolvimento. Os protocolos de atendimento e tratamento 

pediátrico ressaltam a indispensabilidade de ser severo na abordagem da via aérea e 

da ventilação, pois é crucial para o prognostico (ATLS, 2018). 
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Figura 15- Mecanismos Comuns de Trauma e Padrões de Lesões Associadas em Doentes Pediátricos.  

 

Fonte: ATLS (2009). 

 Existem casos de politraumatismo em crianças menores de dois anos de idade, 

em que não se exista uma explicação óbvia e aceitável para as lesões, neste caso a 

principal suspeita seja maus tratos, e violência contra a criança, infelizmente essa 

causa é um problema social grave, e não é determinado por uma classe ou grupo e 

sim atinge a todos os grupos sócio econômicos e étnicos. Lamentavelmente mantém-

se a causa mais comum de morte traumática entre bebês e crianças até 3 anos de 

idade (FRANCIOZI et al, 2008). 

Figura 16- Escore de Trauma Pediátrico. 

Fonte: ATLS (2009). 
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2.7.6 Trauma Geriátrico 

 Segundo a OMS (2019), O brasil é considerado um país em processo de 

envelhecimento, pois presume-se que no ano de 2032 haverá 32,5 milhões de 

brasileiros com 65 anos de idade ou mais, e estimasse que em 2060 este número 

ultrapasse 73 milhões, levando em consideração que há em torno de 226 milhões de 

habitantes no Brasil.  

 As principais complicações de traumas em idosos se dá pelo fato que o corpo 

já está passando pela fase de envelhecimento natural, podem apresentar 

comprometimentos na memória, visão, audição, locomoção, doenças pré existentes, 

entre outros. O risco de queda é alto, assim como queimaduras devido a diminuição 

da sensibilidade (ATLS, 2009). 

 O exame físico no paciente geriátrico necessita de mais atenção, pois precisa 

entender que existe um processo fisiológico acontecendo, onde sinais e valores 

encontrados correspondem a uma idade específica, por exemplo o idoso tende a ter 

uma maior pressão sanguínea, então uma sistólica de 120 mmHg pode significar 

hipotensão, após os 70 anos de idade ocorre uma diminuição de 10% de massa 

cefálica, e neste espaço aumenta o volume de liquido cefalorraquidiano e o mesmo 

protege o cérebro durante um impacto por isso é mais comum hematomas do que 

contusões, já a derme perde 20% da sua espessura, a perda de temperatura é 

significativa, a monitorização hemodinâmica deste paciente deve ser imediata e 

precisa (ATLS, 2018). 

 Portanto o tratamento aplicado ao paciente idoso é o mesmo do jovem, apenas 

deve se ter atenção nos sinais, sintomas e lesões apresentadas, correlacionando com 

a faixa etária de desenvolvimento, sua anatomia e fisiologia, ressaltasse a importância 

da monitorização hemodinâmica, e controle volêmico rigoroso. 

2.7.7 Trauma na Gestante 

Sabe-se que durante a gestação o corpo da mulher passa por várias mudanças 

significativas, tanto fisiológicas quanto estrutural, portanto estas alterações podem 

dificultar a avaliação devido as alterações nos sinais e sintomas das lesões, e a 

gestação acaba gerando um agravante no trauma, o profissional que presta o cuidado 

a gestante deve manter em mente que está à frente de dois pacientes em potencial a 
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mãe e o bebê, onde o atendimento prioritário é a mãe pois o feto depende dela (ATLS, 

2009). 

Com o passar das semanas e o desenvolvimento fetal, fica mais visível as 

alterações no corpo materno, com o crescimento uterino os órgãos internos sofrem 

com a pressão e se deslocam aos poucos, os hormônios produzidos durante a 

gestação ocasionam alterações, o líquido amniótico que é de suma importância para 

a proteção fetal durante traumas, acarreta em mudança significativas no sistema 

hematológico (PEREIRA et al., 1999). 

Na gestação avançada as fraturas de pelve podem acarretar fraturas de crânio 

ou lesões intracranianas graves no feto, assim como descolamento de placenta. Deve 

prestar atenção na monitorização hemodinâmica desta paciente pois há alterações 

importantes no débito cardíaco, frequência cardíaca, pressão arterial, pressão venosa 

e eletrocardiográficas (ATLS, 2018). 

2.7.7.1 Trauma fechado em gestante 

 Existem fatores que auxiliam na proteção do feto durante o trauma como 

o líquido amniótico, a parede abdominal e o miométrio. O feto recebe um trauma direto 

quando a parede abdominal sofre um impacto contra algo rígido, ou pancadas direta 

no abdômen, e enfrenta um trauma indireto quando ocorre uma compreensão direta 

exemplo uma desaceleração, o que pode resultar no descolamento da placenta 

(ATLS, 2009). 

2.7.7.2 Trauma aberto em gestante 

Devido ao desenvolvimento fetal e consequentemente o aumento uterino as 

vísceras, o intestino delgado é protegido durante o trauma penetrante, o que torna o 

útero gravídico mais evidente e com maior probabilidade de lesão uterina, tornando o 

feto mais vulnerável ao trauma e com pior prognóstico do que a mãe. Ressalta a 

importância de observar e explorar o trajeto da lesão e quando necessário uma 

laparatomia exploratória a mesma não apresenta riscos ao feto, geralmente é bem 

tolerada, e não evolui para uma cesárea necessariamente, e quando houver lesão 

uterina se o feto estiver vivo, é realizado cesárea se for viável e de acordo com idade 

gestacional e estabilidade fisiológica da mãe e extensão da lesão uterina (PINTO, 

2015). 
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2.7.7.3 Gravidade do trauma e avaliação na gestante 

Independente do grau do trauma a gestante deve ser observadas 

minuciosamente pois podem evoluir para um descolamento de placenta ou óbito fetal, 

e a gravidade da lesão materna e fetal sofrida vai determinar o prognostico e 

tratamento a ser realizado. Indicasse que toda a gestante com trauma grave seja 

atendida e internada em unidades com recursos cirúrgicos e obstétricos (ATLS, 2018). 

A avaliação inicial consiste em avaliar as vias aéreas, observando se a 

ventilação e a oxigenação estão adequadas, e o volume circulatório satisfatório, 

quando as mesmas não estão no volume desejável indicasse o fornecimento de O2 

ou em casos extremos intubação traqueal pelo médico socorrista ou plantonista. 

Avaliar risco de lesão na coluna e região cervical e se possível manter a gestante em 

decúbito lateral esquerdo para não ocasionar a compressão da veia cava inferior e 

reduzir o retorno venoso ao coração e demais complicações, caso haja necessidade 

de imobilização manter gestante em posição supina, com elevação do quadril a D por 

coxins e deslocar o útero à esquerda de forma manual, atentar para controle rigoroso 

volêmico, pois a gestante podem evoluir para hipovolemia de forma rápida, e antes 

mesmo de perceber os sinais clínicos e sintomáticos e controle de BCF fetal, além do 

exame físico craniocaudal com avaliação da altura uterina, irritabilidade e 

sensibilidade uterina (ATLS, 2009). 

2.8 PROTOCOLOS E ROTINAS PARA ATENDIMENTO AO TRAUMA 

 Segundo o ATLS (2012), para receber uma vítima ou múltiplas vítimas de 

Politrauma deve haver um planejamento a ser seguido que primeiramente se inicia 

com o planejamento da equipe a prestar o atendimento, EPI´s (máscara, luvas, 

aventais), a sala de tamanho adequada, equipamentos de monitorização 

funcionantes, material de acesso venoso periférico e central, intubação, ventilação 

mecânica, soluções de cristaloides disponível para reposição volêmica em abundante 

quantidade, exames de laboratório e imagem disponível. 

2.8.1 Avaliação Primária   

 Seguindo o protocolo do ATLS (2012), como referência para o atendimento de 

paciente politraumatizado intra-hospitalar ABCDE do trauma: 
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· A: vias aéreas e proteção da coluna cervical, lembrando que todo paciente 

politraumatizado deve ser tratado como se houvesse lesão de cervical 

portanto manter imobilizado, avaliar se há corpo estranho, fratura de face, e 

se mantem vias aéreas desobstruídas; 

· B: ventilação e respiração, se expõe o pescoço e tórax da vítima avaliando 

o aspecto da ventilação, frequência, esforço, realizar ausculta, palpação e 

percussão a procura de alterações; 

· C: circulação e o controle volêmico com ênfase no nível de consciência pois 

um rebaixamento pode indicar disfunção volêmica, cor da pele, pulso 

(preferencialmente o femoral ou carotídeo), tempo de preenchimento capilar 

e hemorragias em traumas as hemorragias mais comuns são (tórax, 

abdome, retroperitônio, bacia e ossos longos), se houver realizar 

compressão manual, ou com auxílio de pinças. 

· D: disfunção neurológica avaliar reatividade pupilar, diâmetro da pupila, 

escala de glasgow, se for criança usar a escala de glasgow pediátrica, 

lembrando que o uso de álcool, narcóticos, drogas podem alterar e dificultar 

a avaliação; 

· E: exposição e controle do ambiente, retirar as vestes da vítima para demais 

avaliações a procura de lesões, hematomas e após manter aquecido. 

· Manter monitorização eletrocardiográfica, pressão arterial não invasiva, 

frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, gasometria, 

auxiliar exames de laboratório e imagem;  

· Sondagem nasogástrica é indicada para diminuir a distensão abdominal, 

minimizar o risco de aspiração e avaliar hemorragia no trato gastrointestinal, 

caso o paciente apresente ou tenha suspeita de fratura de base de crânio a 

indicação é orogástrica; 

· Sondagem vesical é indicada para o controle de debito urinário e balanço 

hídrico, porém esta contraindicado nos casos de presença de sangue no 

meato urinário, equimose perineal e deslocamento de próstata. Após o 

atendimento inicial e estabilização das funções fisiológicas vitais seguimos 

para avaliação secundária. 
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2.8.2 Avaliação Secundária  

 Neste momento partimos para avaliação secundária que é mais minuciosa, e 

reavalia o paciente céfalo-caudal, onde é realizado um levantamento no histórico do 

paciente com o mesmo se possível ou o familiar presente, correlacionando exames 

clínicos, físicos, laboratoriais e radiográficos, pode ser utilizado uma fórmula 

mnemônica para auxiliar: 

· A alergias; 

· M medicamentos de uso habitual; 

· P passado médico, doenças existentes; 

· L líquidos e alimentos ingeridos antes do acidente; 

· A ambiente e eventos relacionados ao trauma que possam ajudar a recriar 

a cinematografia do trauma e possíveis complicações. 

É de suma importância que a unidade prestadora de serviço em urgência e 

emergência possua protocolos, fluxogramas e plano de cuidados aos atendimentos 

prestados às vítimas politraumatizadas embasadas com relevantes referências. O 

atendimento primário e secundário deve ser feito em todas as etapas, porém deve ser 

identificado o tipo de trauma sofrido para poder ser prestado um atendimento 

direcionado com mais eficiência, agilidade e eficácia ATLS (2012). 

A seguir na figura 17 demostramos os mecanismos do trauma e possíveis 

padrões de lesão relacionados: 
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Figura 17- Mecanismos do Trauma e Possíveis Padrões de Lesão Relacionados. 

 
 

Fonte: ATLS (2018). 

2.9 PAPEL DO ENFERMEIRO E DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO 

ATENDIMENTO DE PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

O profissional enfermeiro é de suma importância no atendimento da vítima de 

Politrauma, pois está à frente no setor como coordenador da equipe de enfermagem 

e fluxo do setor, deve preparar a equipe para atender a emergência com eficácia, 

garantir que tudo esteja funcionante, e preconizar medidas reparadoras, e preventivas 

em um tempo imediato e caótico onde a vida do paciente é primacial (BORGES, 2018). 

Segundo o estudo realizado por Paiva et al., (2010), o profissional de 

enfermagem está preocupado não só em tratar o físico do paciente politraumatizado, 
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como também o psicológico, emocional, conforto físico, que interferem ativamente na 

dor e no prognóstico final do paciente, a equipe de enfermagem como um todo está 

se preocupando em prestar um bom cuidado humanizado eficiente e de qualidade, e 

não apenas com o paciente mais também com a família da vítima, que precisa de 

orientação e conforto perante ao trauma. E preconizam um padrão de atendimento 

seguindo o protocolo de trauma que consiste em avaliação primária, secundária, 

intervenções rápidas e efetivas, visando o melhor prognóstico final ao paciente. 

Seguindo o ATLS (2018), a assistência de enfermagem a ser prestada ao 

paciente politraumatizado deverá seguir alguns critérios de avaliação e ordem de 

conduta priorizando a rapidez e eficácia no atendimento prestado:  

· Planejamento antecipado (equipamentos de monitorização de sinais vitais, 

intubação, suporte ventilatório, carrinho de emergência, reposição volêmica, 

medicamentos, exames de laboratório e imagem, entre outros); 

· Receber vítima na sala de trauma em leito com saída de oxigênio, aspirador 

funcionante, luz adequada; 

· Instalar monitorização (Pressão Arterial, Frequência Cardíaca, Frequência 

Respiratória, Saturação, Temperatura corporal); 

· ABCDE do trauma; 

· Acesso Venoso Periférico Calibroso, caso haja necessidade material para 

acesso venoso central estar disponível; 

· Medicamentos Conforme Orientação Médica; 

· Sondagem gástrica e vesical se necessário; 

· Coleta de exames de laboratório e imagem; 

Após estabilizar paciente prosseguir: 

· Avaliação Secundária com exame físico céfalo-caudal; 

· Para obter informações sobre o paciente e o acidente utilizar a mnemônico 

AMPLA; 

· Atentar para o nível de consciência (Escala de Glasgow); 

· Monitorar e avisar alteração de Sinais Vitais; 

· Monitorar alterações pupilar (Vítimas com lesão neurológicas); 

· Monitorar saturação e perfusão periférica; 

· Anotar Balanço Hídrico; 

· Manter medidas de Conforto e prevenção de Lesão por Pressão; 
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· Alimentar Sistemas de Informação utilizados na Unidade; 

Após estabilização do paciente, mantê-lo na sala de emergência para 

observação ou até a transferência para outra unidade de serviço, porém enquanto o 

paciente permanece no setor manter a assistência prestada da melhor forma possível. 

O enfermeiro permanece a frente do cuidado, pois é o profissional capacitado com 

habilidades e competências técnicas-científicas para identificar lesões, agravos e o 

gerenciamento de enfermagem perante a situação (MATTOS; SILVÉRIO, 2012). 
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3 METODOLOGIA  

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Na busca pelo entendimento sobre o conhecimento da equipe de enfermagem 

atuante no setor de urgência e emergência, perante o atendimento de pacientes 

politraumatizados, foi realizado uma pesquisa com abordagem descritiva, e quali-

quantitativa. 

A pesquisa descritiva consiste em detalhar, caracterizar o perfil de uma 

população, um acontecido ou relatar vivências, as medidas ou quantidades podem ser 

alteradas durante o processo realizado, o que difere de uma pesquisa exploratória é 

que o assunto já é existente (DUARTE, 2019). 

Segundo Fonseca (2002), na pesquisa quantitativa, os resultados conseguem 

ser calculados. Em geral as amostras são expressivas, o que acaba instituindo o 

número total da pesquisa. Este tipo de pesquisa é considerado objetivo, portanto sua 

credibilidade se dá pela coleta fidedigna dos dados, através de embasamentos lógicos 

e precisos. E a unificação da pesquisa qualitativa e quantitativa proporciona um 

número maior de informações, o que torna a pesquisa mais rápida e informativa que 

se fosse coletar os dados separadamente (apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

3.2 POPULAÇÃO 

 Foram convidados a participar da pesquisa enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e auxiliares de enfermagem, atuantes no setor de urgência e 

emergência, totalizando 22 profissionais de enfermagem, e satisfatoriamente todos 

concordaram e responderam ao questionário. 

 Os critérios para a participação dos mesmos na pesquisa foram: estar atuando 

na unidade de urgência e emergência durante o período do estudo e ter contato direto 

com os pacientes politraumatizados. 

3.3 LOCAL DA PESQUISA 

O local da pesquisa trata-se de um hospital de médio porte, com abrangência 

regional localizado no meio oeste de Santa Catarina, município de Caçador, e com 

atendimento geral em alta complexidade em neurocirurgia, traumatologia e ortopedia. 

Este atualmente conta com o total de 125 leitos, sendo eles 65 sus, 40 particular e 20 
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leitos de UTI, distribuídos entre os setores de clínica médica(SUS), clínica cirúrgica 

(SUS), maternidade, centro cirúrgico, pediatria, clínica médica e cirúrgica (particular e 

convênios), duas unidades de terapia intensiva, serviço de urgência e emergência e 

hemodinâmica, todos com funcionamento de 24 horas. 

Recentemente inaugurado a ala de observação na emergência, onde divide-se 

2 equipes de atendimento diário entre sala de emergência e observação. Porém os 

funcionários realizam rodízio a cada plantão, portando todos atuam diretamente com 

o paciente politraumatizado. Conforme a situação atual em que vivemos na saúde 

com o novo vírus COVID -19, o hospital supracitado remanejou o setor da 

hemodinâmica, possibilitando 9 leitos de UTI COVID-19 com respiradores e aparatos 

necessários, 1 sala vermelha, triagem, sala de observação e enfermaria clínica para 

estes pacientes. 

A equipe multiprofissional que atua no período diurno 1 é composta por 4 

técnicos de enfermagem, 1 enfermeiros, noite 1 com 3 técnicos de enfermagem, 1 

auxiliar de enfermagem e 2 enfermeiros. Diurno 2 por 4 técnicos de enfermagem, 1 

enfermeiros e noite 2 com 4 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros, e a enfermeira 

coordenadora faz 8 horas/dia. 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 O Projeto foi realizado após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com 

seres humanos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), indexado a 

plataforma Brasil, o qual respeitaram todas as normativas vigentes para aplicação e 

execução de pesquisa utilizando seres humanos, atendendo a resolução nº466 de 12 

de dezembro de 2012, sob o número de protocolo: 26381319.9.0000.5593.  

3.5 COLETA DE DADOS  

 A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário com perguntas 

objetivas referente a identificação profissional e conhecimento teórico prático, as 

questões de conhecimentos específicos todas elaboradas pelas duas pesquisadoras 

envolvidas na pesquisa professora enfermeira especialista Patrícia Ribeiro e 

acadêmica de enfermagem Jessica Bianchi todas de autoria própria. Realizado 

aplicação do questionário no mês de fevereiro de 2020, onde o pesquisador se 

deslocou até o setor de urgência e emergência de um Hospital do Meio Oeste de 
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Santa Catarina, e abordo os profissionais de enfermagem atuantes no setor, de forma 

individual, para manter a descrição e sigilo das informações. 

 Em um primeiro momento o pesquisador conversou com os participantes da 

pesquisa, explicando os objetivos da pesquisa, reforçando a importância da mesma, 

e entregou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE APÊNDICE A) em 

duas vias, onde uma ficou com o entrevistado e outro com o pesquisador. 

Em seguida é entregue um questionário com perguntas objetivas (APÊNDICE 

B) em que constam perguntas a respeito do gênero, faixa etária, categorização 

profissional, e conhecimento a respeito pacientes politraumatizados. O questionário é 

recolhido pelo pesquisador logo após o preenchimento individual, evitando assim, 

possíveis respostas burladas. 

3.6 ANÁLISES DOS DADOS 

 Os dados coletados foram analisados por meio de estatística descritiva e 

apresentados mediante gráficos e tabelas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Foram analisados 22 questionários, totalizando os entregues e respondidos, 

inicialmente era previsto a coleta de dados de 22 indivíduos, portanto com a 

inauguração da ala de observação da emergência e o rodízio de funcionários, 

possuem mais funcionários no setor foram distribuídos mais questionários, porém 

somente 22 responderam. 

 A seguir serão apresentados os dados relacionados a identificação profissional. 

 O gráfico abaixo está indicando o gênero dos profissionais atuantes na 

emergência. 

Gráfico 1- Relação gênero dos profissionais atuantes na emergência.  

Fonte: A autora (2020). 

Na análise do gráfico constata-se que 82% dos profissionais de enfermagem 

da emergência são do gênero feminino e 18% do gênero masculino. 

 Através de estudos científicos é comprovado que a enfermagem é predominada 

pelo gênero feminino, isto parte da história inicial da profissão, onde antigamente o 

gênero feminino era visto como mais preparada para cuidar de crianças, idosos, 

doentes, entre outros, partindo da visão limitativa que a mulher deveria desempenhar 

práticas vistas exclusivas para mulheres, como papel de cuidadoras. Este 

82%

18%

Feminino

Masculino
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pensamento gerou rivalidade entre os gêneros, porém aos poucos está sendo mudado 

este pensamento, podemos ver nos dias atuais a adesão de acadêmicos do gênero 

masculino nas graduações de enfermagem (SOUZA et al., 2014). 

 A adesão de profissionais de enfermagem do gênero masculino no Brasil, se 

deu pela necessidade em hospitais psiquiátricos, onde necessitaria de força física, 

para conter e impor respeito aos pacientes, que viam as mulheres como sexo frágil e 

pouca força física (SOUZA et al., 2014). 

Gráfico 2- Idade dos profissionais de enfermagem atuantes na emergência:  

 Fonte: A autora (2020). 

Conforme os dados coletados referente a idade dos profissionais atuantes no 

setor, há uma prevalência de 27% entre 26 anos a 30 anos de idade, e uma minoria 

de 9% acima de 46 anos. 

Segundo uma pesquisa realizada pela Fiocruz, referente a idade média dos 

profissionais de enfermagem atuantes em nível nacional é de 31 a 35 anos 

correspondendo a 20,3%, seguida pela idade média entre 26 a 30 anos 

correspondendo a 17,1% (COFEN, 2013). 
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Gráfico 3- Categoria da Enfermagem.  

Fonte: A autora (2020). 

Na análise do gráfico referente a categoria de enfermagem atuante na 

emergência, pode-se constatar que existe uma predominância maior relacionada ao 

número de Técnico de Enfermagem correspondendo a 68% (15 pessoas), seguido 

pelo profissional Enfermeiro(a) a 27% (6 pessoas) e os Auxiliares de Enfermagem 

correspondendo a 5% (1 pessoa). 

Segundo a Resolução do COFEN nº358, de 15 de outubro de (2009), que 

dispõe a regularização sobre a implementação do processo de enfermagem em 

entidades públicas, privadas e filantrópicas, e a sistematização de enfermagem nestes 

locais também, ela determina as responsabilidades técnicas e científicas do 

profissional enfermeiro sendo o mesmo responsável pela supervisão destas 

atividades e sua execução, assim como os técnicos e auxiliares de enfermagem 

cabem auxiliar conforme sua categoria regulamentadora permite e sob a supervisão 

do enfermeiro.  
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Gráfico 4- Tempo de Formação 

 Fonte: A autora (2020). 

Referente ao tempo de formação dos profissionais atuantes no serviço de 

emergência da pesquisa, pode-se observar que a uma leve diferença entre menos de 

6 meses 23% (5 funcionários), e entre 5 anos a 10 anos 27% (6 funcionários), 

seguidos de acima de 10 anos 18% (4 funcionários), e um empate entre 1ano a 3 

anos, e 3 anos a 5 anos com 14% (3 funcionários), e apena 4% (1 funcionário) de 6 

meses a 1 ano; 

Segundo Silva et al., (2019), é de extrema relevância a importância da 

capacitação e educação continuada dos profissionais atuantes em serviço de urgência 

e emergência, pois são os profissionais que estão à frente do atendimento e devem 

ter experiência, segurança, correlacionando os princípios científicos e técnicos, 

sabendo atuar em equipe, para fornecer um atendimento de qualidade, e o autor 

ressalta ainda a exposição emocional que estes profissionais estão expostos, pois o 

cansaço físico, emocional, mental interfere na qualidade do desempenho profissional, 

o ambiente é altamente estressante, precisa haver uma preparação e 

acompanhamento com os mesmos. 
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Gráfico 5- Turno de Trabalho.  

 Fonte: A autora (2020). 

Diante análise do gráfico, constata-se que 64% dos profissionais atuam durante 

o dia (14 pessoas), e 36% dos profissionais atuam durante a noite (8 pessoas), 

totalizando 22 profissionais conforme proposto no estudo. 

O parecer nº 008/2017/COFEN/CTLN, trata-se de um projeto de lei onde 

regulariza a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem, visando o bem 

estar físico e mental e emocional dos profissionais, sabe-se que jornadas exaustivas 

acabam afetando diretamente na efetividade e eficácia do serviço prestado. 

Os turnos de trabalho fazem parte da organização diária de muitos 

estabelecimentos não só de saúde como empresas em geral, ela auxilia na 

organização e gerenciamento de funcionários, principalmente na área da saúde onde 

o cuidado deve ser 24hrs por dia tanto para pacientes quanto familiares, portanto os 

horários podem ser fixos, rodízios, 3 turnos, 2 turnos de acordo com a necessidade 

da instituição, e o turno noturno é o mais preocupante pois exige mais das funções 

fisiológicas, físicas, e emocionais dos profissionais (MENDES; MARTINO, 2012). 

 

64%

36% Diurno

Noturno



52 
 

Gráfico 6- Tempo de Atuação no Setor de Urgência e Emergência.  

 Fonte: A autora (2020). 

Observa-se no gráfico referente ao tempo de atuação dos profissionais no setor 

de urgência e emergências, 32% trabalham de 6 meses a um ano (7 profissionais), 

27% trabalham menos que 6 meses (6 profissionais) e também entre 1 ano e 5 anos 

(6 profissionais), seguidos de 9% há mais de 10 anos (2 profissionais) e 5% de 5 anos 

a 10 anos (1 profissional). 

Segundo (PINHATTI et al., 2017), os profissionais de enfermagem 

desenvolvem com o passar do tempo um grande desgaste físico, mental, psicológico 

em decorrência da profissão em si, pois a assistência a ser prestada a um paciente 

adoecido exige muito do profissional, neste sentido algumas instituição adotam um 

sistema de rotatividade de profissionais em diferentes setores, visando expandir o 

conhecimento do colaborador, aumentando suas experiências, este método auxilia 

ainda no desenvolvimento social e trabalho em equipe. 

A seguir serão apresentados os dados relacionados ao conhecimento 

técnico/científico, relacionados ao atendimento de pacientes politraumatizados, 

coletados através de um questionário com perguntas de múltipla escolha.  

 

  

27%

32%

27%

5%
9%

Menos que 6 meses;

De 6 meses a 1 ano;

De 1 ano a 5 anos;

De 5 anos a 10 anos;

Há mais de 10 anos.



53 
 

Gráfico 7- Você possui algum treinamento/curso específico na área de urgência e emergência?  

 Fonte: A autora (2020). 

Conforme demonstrado graficamente, podemos observar que 64% ou (14) 

profissionais atuantes no setor de urgência e emergência não possuem nenhuma 

espécie de capacitação ou curso específico na área, constatando ainda que apenas 

36% ou (8) profissionais, possuem algum tipo de conhecimento específico. 

O conhecimento técnico/científico e capacitações na área de atuação do 

profissional de enfermagem, interfere ativamente no atendimento prestado ao 

paciente vítima de politrauma, ou outras enfermidades que buscam assistência nestes 

serviços, a compreensão específica resulta em um adequado atendimento, com 

rapidez, eficácia, eficiência proporcionado um satisfatório resultado final (SILVA et al., 

2019). 
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Gráfico 8- Ao admitir paciente politraumatizado na sala de emergência, com traumatismo craniano, o 

enfermeiro deverá avaliar continuamente a escala de coma glasgow com resposta pupilar, ao realizar 

esta avaliação deve se considerar: 

 Fonte: A autora (2020). 

Conforme demonstrado graficamente, 41% ou (9) profissionais assinalaram 

assertivamente referente a avaliação da escala de coma glasgow, 23% (5) 

profissionais assinalaram a opção que possui duas vezes a avaliação motora, e 18% 

(4) profissionais assinalaram a opção com avaliação de glasgow desatualizada e 18% 

(4) profissionais marcaram a opção da avaliação com simetria pupilar. 

A avaliação eficaz e efetiva da escala de coma glasgow junto a resposta pupilar 

resulta em informações importantes a respeito da extensão e gravidade das lesões 

neurológicas sofrida pelo paciente vítima de TCE, e é comparável a resultado por 

métodos mais complexos, é extremamente útil na prática clínica de uma forma 

avaliativa simples e prática (MURRAY; BRENNAN; TEASDALE, 2018). 
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Gráfico 9-Paciente deu entrada na emergência vítima de acidente automobilístico, com suspeita de 

fratura de base de crânio, quais os principais sinais clínicos:  

 Fonte: A autora (2020). 

Ao analisar o gráfico conclui-se que 11 profissionais ou 50% assinalaram 

assertivamente a opção onde os sinais clínicos são equimose periorbital, equimose 

retroauricular, epistaxe e/ou otorragia, 7 profissionais que correspondem a 32% 

assinalou a alternativa olhos de guaxinim, otorragia e hipertensão, 3 profissionais 14% 

escolheram a alternativa edema ocular, otorragia e fratura de crânio, e apenas 1 

profissional ou seja 4% escolheu a alternativa otorragia, hematoma subdural e 

náuseas. 

Fratura craniana basiliar ou fratura da base de crânio, elas geralmente 

transpassam os seios paranasais do osso frontal ou a orelha média localizada no osso 

temporal, e consequentemente na maioria dos casos, podem causar hemorragia 

nasal, de laringe, do canal auditivo, ou ainda o sangue pode aparecer sob a conjuntiva. 

Existem sinais clínicos que podem ser observados como equimose periorbital bilateral 

(olhos de guaxinim), equimose sobre a região mastoide (sinal de battle), podem 

houver extravasamento de LCR pelas orelhas (otorreia) ou narinas (rinorreia), 

ressaltando ainda que a drenagem de LCR é um problema grave, pois pode evoluir 
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para uma infecção meníngea se microrganismos tiverem acesso ao conteúdo 

craniano pela narina, canal auditivo ou seio ao passarem através de uma laceração 

na dura-máter ( SMELTZER et al., 2012). 

Gráfico 10- Conforme o ATLS, o trauma mata de acordo com uma cronologia previsível, sabendo disso 

criou-se um método mnemônico específico que define as avaliações específicas e organizadas que 

devem ser seguidas em todos os pacientes vítimas de trauma, você sabe qual é:  

 

Fonte: A autora (2020). 

Observa-se no gráfico que a maioria ou seja, 9 profissionais que correspondem 

a 41% assinalaram a alternativa errada referente a ordem de atendimento pois 

iniciaram pela respiração, via aérea, circulação, exposição e disfunção neurológica, 6 

profissionais 27%, assinalaram a alternativa correta que se inicia pela via aérea, 

respiração, circulação, disfunção neurológica e exposição, 5 profissionais ou seja 23% 

assinalaram a alternativa onde se inicia pela via aérea, respiração, disfunção 

neurológica, circulação e exposição, e apenas 2 profissionais correspondendo a 9% 

optaram pela alternativa onde se inicia pela via aérea, circulação, respiração, 

disfunção neurológica e exposição. 

O ABCDE do trauma foi elaborado pelo colégio americano de cirurgiões, com 

o objetivo de padronizar o atendimento ao politraumatizado, com o intuito de identificar 

com rapidez e eficácia lesões potencialmente fatais, é prático e pode ser aplicado a 

qualquer vítima. A ordem e sequência de atendimento segue um determinado padrão, 
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A (airways) vias aéreas e avaliação de coluna cervical, B (breathing) respiração e 

ventilação, C (circulation) circulação e controle de hemorragias, D (disability) estado 

neurológico e E (exposure) exposição e controle da temperatura (RODRIGUES et al., 

2017). 

Contudo em crianças, grávidas, idosos, atletas e obesos devesse ter atenção 

especial, pois a fisiologia e anatomia possuem alterações, porém as prioridades e 

condutas de atendimento são as mesmas, vítimas pediátricas e adultas seguem a 

mesma sequência, porém deve se ater que a diferença anatômica, fisiológica, o 

tamanho da criança, o grau e rapidez da perda de calor, o mecanismo do trauma, a 

quantidade de líquido e sangue circulante, determinam importantes diferenças na 

avaliação, assim como grávidas se difere pelo fato das alterações anatômicas e 

fisiológicas que podem modificar a resposta ao trauma, os idosos devido ao processo 

de envelhecimento reduzem as reservas fisiológicas e com o tempo podem se 

desenvolver doenças crônicas cardíacas, respiratórias e metabólicas que podem 

comprometer a capacidade de resposta ao trauma, os atletas por terem uma condição 

física excelente a resposta ao choque pode não se manifestar precocemente, já em 

obesos a capacidade de compensação no trauma ou estresse são mais limitadas 

(ATLS, 2018). 
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Gráfico 11- Criança de 5 anos deu entrada no setor de emergência, proveniente de casa, conduzido 

pelos pais, após ser atropelado por motocicleta na frente de casa, SIC dos pais a criança caiu e bateu 

a cabeça forte no chão, chegou a emergência apresentando crise convulsiva, e após avaliação médica 

e procedimentos de enfermagem, médico plantonista solicitou que administrasse Diazepam 

endovenoso, sendo necessário a permanência na S.E com monitorização de sinais vitais, pois esta 

medicação administrada apresenta como uma de suas principais reações adversas:  

 Fonte: A autora (2020). 

Conforme apresentado graficamente 86% ou seja, 19 profissionais escolheram 

a alternativa correta em relação a reação adversa do Diazepam, assinalando a opção 

depressão respiratória, 9% correspondendo a 2 profissionais assinalaram a opção 

vômitos incoercíveis e apenas 5% ou seja 1 profissional assinalou a alternativa 

taquicardia supraventricular. 

A crise epilética consiste em um evento neurológico paroxístico decorrente de 

uma disfunção neural focal ou generalizada, levando à descarga elétrica anormal e 

excessiva, ela pode ser consequência de fatores agudos como febre, anoxia, trauma, 

inflamação, distúrbios metabólicos e eletrolíticos, que são chamados de crises 

epiléticas sintomáticas agudas, quando não há um fator agudo se caracteriza como 

epilepsia que pode ser idiopática (quando a etiologia é indefinida) ou sintomáticas 

(quando uma anormalidade cerebral localizada ou difusa é conhecida). O risco de 
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crise epilética em crianças após um trauma na cabeça, é de 20 a 40% de trauma 

craniano, sendo bem maior em comparação a adultos, devido a maior sensibilidade a 

este tipo de trauma, toda criança em crise epilética pós trauma deve ser submetida a 

exames de imagem neurológicos, para descartar ou diagnosticar possíveis lesões 

(FILHO, 2012). 

O diazepam é classificado como benzodiazepínico, é indicado no tratamento 

de distúrbios de ansiedade, indutor do sono, sintomas de abstinência do álcool, 

relaxante da musculatura esquelética, tratamentos de distúrbios comiciais e 

anticonvulsivante; Suas principais reações adversas são hipotensão arterial, 

depressão respiratória, vasodilatação, rash cutâneo, entre outros e pode ser 

encontrado na forma injetável intramuscular, venosa e via oral (YOSHIMATSU, 2015). 

Gráfico 12- Paciente deu entrada no serviço de urgência e emergência, vítima de Trauma 

Cranioencefálico (TCE), pupilas anisocórica e reagentes, apresentando abertura ocular através de 

estímulos à dor, e sons incompreensíveis, reagindo ao estímulo de dor com flexão anormal 

(decorticação) dos membros inferiores, conhecendo a Escola de Coma de Glasgow (ECG) qual seu 

escore? E qual sua gravidade no TCE?  

 Fonte: A autora (2020). 

 Ao analisar o gráfico conclui-se que 17 profissionais que correspondem a 77% 

assinalaram a alternativa corretamente onde a escala de coma de glasgow é 7 e TCE 
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grave, 3 profissionais 14% marcaram a alternativa escala de coma de glasgow 9 e 

TCE moderado, e apenas 2 profissionais 9% escolheram a alternativa escala de como 

de glasgow 6 e TCE moderado. 

A escala de coma de glasgow foi criada em 1974 e tem como objetivo através 

da sua avaliação determinar a gravidade do trauma crânio encefálico, quando o 

escore é igual ou inferior a 8 determinasse que o grau do trauma é grave, necessitando 

de cuidados mais invasivos e intensivos, quando o escore é entre 3 e 8 é considerado 

grave, entre 9 e 12 se moderado, necessitando ainda de atenção, e entre 13 e 15 são 

entendidos como leves (ATLS,2018). 

A escala de coma de glasgow consiste na avaliação de três categorias, 

avaliação pupilar, avaliação verbal e avaliação motora, os quais possuem uma 

pontuação de 1 a 6 e em 2018 incluíram a reatividade pupilar, ou seja após a soma 

das 3 categorias, se as pupilas reagirem aos estímulos luminosos se mantém a soma, 

caso apenas uma pupila reagir diminui um ponto, e caso não haja reação de ambas 

as pupilas subtrai-se dois pontos (COFEN, 2018). 
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Gráfico 13- Criança trazida pela mãe há emergência vítima de queda (de cima da mesa), apresentando 

deformidade em antebraço direito, SIC da mãe no momento do fato a criança esbarrou em panela com 

água fervendo (de cima do fogão), apresenta queimaduras graves, com mais de 27% da superfície 

corporal afetada. Segundo o ministério da saúde para o tratamento de superfície queimada 

preconizasse o uso de qual medicamento sob o local afetado? E qual conduta com o membro fraturado? 

OBS: após avaliação médica o mesmo solicitou curativo na superfície queimada e imobilização do 

MSD, portanto: 

 Fonte: A autora (2020). 

Conforme o gráfico acima 17 profissionais que correspondem a 77% 

assinalaram a alternativa correta que se refere ao curativo com S.F 0,9% e sulfatiazida 

de prata 1%, e tala gessada axilo palmar em MSD, 4 profissionais 18% assinalaram a 

alternativa em que o curativo é feito com S.F 0,9% e fechada com dersani, e a 

imobilização do MSD com velpeau, e apenas 1 profissional 5% assinalou a alternativa 

em que o curativo é realizado com S.F 0,9% e fechada com Nebacetin, e a 

imobilização do membro através de tipóia. 

As queimaduras são consideradas um problema de saúde pública, pois além 

dos danos físicos, podem levar a óbito e causar perdas sociais e psicológicas. 

Estimasse que no Brasil ocorram em torno de 1.000.000 de eventos por queimaduras 

ao ano, sendo que 100.000 pacientes recorrem em busca de auxílio hospitalar e 
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destes 2.500 evoluem a óbito direta ou indiretamente em consequências das lesões 

(BRASIL, 2017). 

As lesões causadas por queimaduras podem decorrer de agentes como 

energia térmica, elétrica ou química, que produzem calor excessivo e danificam os 

tecidos corporais e acarretam na morte celular. As queimaduras podem ser 

classificadas de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, através da avaliação da 

profundidade e extensão corporal atingida, além da avaliação de lesões inalatórias, 

politrauma, e outros fatores que determinaram a gravidade do paciente lembrando que 

as áreas corporais do adulto e da criança são diferentes. (BRASIL, 2012). 

Segundo o ministério da saúde, o tratamento efetivo consiste na exposição da 

área lesionada, limpar com solução fisiológica 0,9% ou na falta água e sabão neutro, 

administrar sulfatiazida de prata 0,1% na área da lesão e realizar curativo oclusivo, 

lembrando que se for na face ou no períneo recomendasse que seja um curativo 

exposto (BRASIL, 2012). 
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Gráfico 14- Paciente vítima de esmagamento com trauma torácico aberto, identificado pneumotórax 

aberto, o qual exige um cuidado indispensável da enfermagem para a estabilização do paciente. Você 

como atuante na equipe de enfermagem da emergência, precisa realizar um curativo para o transporte 

do paciente a radiografia, qual o tipo de curativo a ser feito:  

 

Fonte: A autora (2020).  

Conforme gráfico acima 12 profissionais que correspondem a 55% assinalaram 

a alternativa errada que indicaria o curativo oclusivo + compressivo, 7 profissionais 

32% assinalaram a alternativa correta que seria o curativo de 3 pontas, 2 profissionais 

9% escolheram a opção pelo curativo oclusivo e apenas 1 profissional 4% optou pela 

opção do curativo com placa de hidrocolóide. 

O pneumotórax aberto é uma lesão provocada por um abertura na parede 

torácica causado por um trauma penetrante, que possibilita a entrada de ar pelo 

orifício e não pelas vias aéreas, portanto é necessário que essa abertura tenha no 

mínimo 2/3 do diâmetro da traqueia, entrada continua do ar gera um colapso 

pulmonar, semelhante ao pneumotórax hipertensivo, podendo causar desvio do 

mediastino (CALDREAN, 2009). 

A identificação é feita através do exame físico, e a conduta imediata é a oclusão 

deste orifício, através do curativo de 3 pontas, o objetivo do mesmo é criar um efeito 

de válvula que quando o paciente inspirar o curativo irá colabar impedindo a entrada 

de ar, e quando o paciente expirar o lado não fixado irá permitir a saída do ar, se ocluir 
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os 4 lados ocorrerá acúmulo de ar no espaço pleural resultando em pneumotórax 

hipertensivo (MONTEIRO, 2017). 

Gráfico 15- Paciente hipotético, vítima de acidente de trabalho, após queda de um andaime, com TCE 

leve e choque hipovolêmico devido a uma ruptura de artéria ilíaca provocada pelos fragmentos ósseos 

de uma fratura de bacia, o qual resultará então em uma hemorragia interna e posteriormente se não 

identificada e tratada rapidamente levará o paciente a morte. Diante desta situação você sabe definir 

os sinais clássicos de choque hipovolêmico: 

 

Fonte: A autora (2020).  

O gráfico acima demonstra que 15 profissionais que correspondem a 68% 

assinalaram a alternativa correta em relação à alguns sinais clínicos de choque 

hipovolêmico que são taquicardia, hipotensão, cansaço, má perfusão periférica e 

confusão mental, 4 profissionais 18% escolheram a alternativa com os sinais de 

taquipnéia, hipertensão, confusão mental e vasoconstrição cutânea, 2 profissionais 

9% optaram pela alternativa com bradicardia, bradipneia, hipotensão e baixo débito 

urinário e apenas 1 profissional ou seja 5% escolheu a alternativa com os sinais 

clínicos de rubor facial, taquicardia, taquipnéia, hipertensão, cianose de extremidades 

e vertigens. 

O choque hipovolêmico é resultante de uma redução do volume sanguíneo, é 

o tipo de choque mais comuns, é a consequência de uma hemorragia onde há perdas 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Taquicardia,
hipotensão,
cansaço, má

perfusão periféria,
confusão mental;

Bradicardia,
bradpneia,

hipotensão, baixo
débito urinário;

taquipneia,
hipertensão,

confusão mental,
vasoconstrição

cutânea;

Rubor facial,
taquicardia,
hipertensão,
cianose de

extremidades,
vertigens.



65 
 

de eritrócitos e plasma, ou a perda isolada de plasma que ocorre em casos mais 

específicos. Ou seja ocorre uma queda na pressão de preenchimento capilar ou 

pressão hidrostática, a hemorragia pode ser interna ou externa, o choque 

hipovolêmico pode ser facilmente diagnosticada se houver sinais clínicos, ou se a 

fonte de perda sanguínea for evidente, caso contrário poder ser confundido com outro 

tipo de choque e as vezes ser diagnosticado como tal (SOUZA; MOURÃO-JUNIOR, 

2014). 

Gráfico 16- Você sabe se a instituição onde você trabalha possui protocolo para atendimento de 

pacientes vítima de Trauma/Politrauma? 

 
Fonte: A autora (2020). 

Conforme o gráfico acima 12 profissionais que correspondem a 55% 

assinalaram a alternativa assertivamente onde a instituição possui protocolo de 

trauma e 10 profissionais 45% responderam que não possui protocolos, pois a 

instituição possuí o protocolo, porém não há treinamentos e nem todos os 

profissionais atuantes no setor possuem conhecimento do protocolo. 

Segundo Brasil (2017), os protocolos clínicos são documentos desenvolvidos 

com base em evidencias científicas e confiáveis, com o objetivo de estabelecer e 

padronizar critérios de tratamento preconizados a determinadas situações, com os 

medicamentos indicados, posologias recomendadas, condutas a serem tomadas e 

desenvolvidas, de forma segura e efetiva. 
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Os protocolos assistenciais tem como objetivo padronizar o atendimento, eles 

prezam a excelência no serviço prestado e buscam garantir a segurança de 

profissionais e usuário, o uso dos protocolos permitem organizar e gerenciar o 

trabalho da enfermagem, permitindo otimizar o tempo, diminuir o desperdício de 

materiais, e padronizar condutas e intervenções de enfermagem referente ao 

atendimento de forma eficaz, efetiva e embasada em evidências científicas 

(KRAUZER, 2018). 

A padronização dos procedimentos prestados demonstram bons resultados, 

pois ela apoia a tomada de decisão do enfermeiro, possibilita corrigir as não 

conformidades, incentiva os profissionais a prestarem o cuidado padronizado e de 

acordo com os princípios técnico/científico, diminui o risco do erro, e possui também 

fins educativos, ressaltando ainda que os protocolos proporcionam maior satisfação 

para equipe de enfermagem, mais segurança na realização dos procedimentos, 

segurança ao paciente, objetivando garantir um cuidado livre de variações 

indesejáveis na sua qualidade final (SALES,  2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término da pesquisa, percebe-se que é de suma importância o 

conhecimento dos profissionais de enfermagem perante o atendimento de paciente 

vítima de trauma e politrauma, que o atendimento eficaz e de qualidade determina o 

tratamento e prognóstico final do paciente. 

A pesquisa teve boa aceitação de todos os profissionais, os quais 

demonstraram interesse e objetividade ao responder o questionário proposto. 

Percebe-se através dos dados que é significativa a porcentagem de 

funcionários com pouco tempo de experiência em urgência e emergência atuando no 

setor, 32% ou seja (7 profissionais) atuam entre 6 meses e 1 ano, e há um empate de 

27% (6 profissionais) que atuam menos de 6 meses e entre 1 ano e 5 anos. 

Quanto a funcionários que possuem treinamentos ou cursos na área específica 

em que atuam, apenas 36% responderam que possuem, e 64% não possuem nenhum 

tipo de treinamento, nem quando ingressaram no setor. 

Nas alternativas referentes ao conhecimento teórico prático, o resultado foi 

positivo, 62% das alternativas assinaladas foram de forma assertiva e 25% errada. 

Sabe-se que o hospital possui protocolo de atendimento a vítima de trauma, 

porém não é aplicado no cotidiano, e apenas 55% dos profissionais tem conhecimento 

sobre a existência deste protocolo, que é de suma importância no atendimento a estas 

vítimas. 

Com os resultados obtidos sugere-se o uso do protocolo existente de trauma 

na instituição, com o intuito de melhor preparar e capacitar os profissionais atuantes 

nesta unidade hospitalar, e ainda realizar educação continuada como forma de 

treinamento e fixação dos dados instituídos, possibilitando que os mesmos tirem 

dúvidas, e possam trabalhar de forma segura, e eficiente. 

Sugere-se ainda a implantação de fluxogramas de atendimento, pois o mesmo 

é uma excelente ferramenta de ensino, de forma prática, eficaz e útil com acesso à 

informação de uma forma mais rápida ,tendo em vista que a pesquisa evidenciou uma 

rotatividade desses profissionais no setor de emergência sendo um instrumento para 

treinamentos, direcionamento de atendimento, capacitação e padronização de 

procedimentos, com o objetivo de tornar o processo seguro tanto para o paciente, 

quanto para os profissionais e instituição provedora do cuidado. E nos dias atuais os 
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fluxogramas podem ser utilizados através da tecnologia como por exemplo na 

ferramenta do WhatsApp entre outras ferramentas disponíveis. 

O que facilitaria para o colaborador profissional de enfermagem rever sempre 

que tiver dúvidas em relação alguma situação do atendimento as situações de trauma. 

O estudo propiciou na minha vida acadêmica a oportunidade de ampliar meu 

conhecimento sobre o assunto, a importância do conhecimento científico e prático 

para os profissionais atuantes em setores específicos e principalmente para o 

enfermeiro que é o gestor da sua equipe e do setor, é de extrema responsabilidade 

conhecer os protocolos, e dar continuidade nas capacitações e treinamentos para sua 

equipe. 

Os resultados do estudo podem ser relevantes para acadêmicos, profissionais 

atuantes em setores de urgência e emergência, e pesquisadores, com o intuito de 

instigar reflexões, discussões, criação de protocolos, fluxogramas, normas e rotinas 

preconizando o conhecimento e capacitações para profissionais de enfermagem 

atuantes em setores de urgência e emergência facilitando o processo de 

aprendizagem destes profissionais e garantindo um atendimento de ponta e 

segurança aos pacientes acometidos por politrauma. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

MAIORES DE IDADE 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-

UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o 

desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: O conhecimento da equipe de enfermagem no atendimento de 

paciente politraumatizado em serviço de urgência e emergência de um hospital do 

meio oeste. 

Área do Conhecimento: Saúde 

Curso: Enfermagem  

Número de participantes: 22 Número total de participantes: 

22 

Patrocinador da pesquisa:  

Instituição onde será realizado: Hospital Maicé 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Jéssica Rayana Bianchi 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima 

identificado. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre 

a pesquisa que estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita 

importância para nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará 

nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 

Nome:  Data de nascimento:  

Endereço: 

Telefone: E-mail: 
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3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Patrícia de Lima Ribeiro 

Profissão: Enfermeira Docente N. do Registro no Conselho: 204255 

Endereço: Santiago Rodrigues nº 145, bairro Bello 

Telefone: 49 88452158 E-mail: patriciaenf95@hotmail.com 

 

 

1. O (s) objetivo (s) desta pesquisa é (são): 

 

 - OBJETIVO GERAL: Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem no 

atendimento prestado ao paciente politraumatizado. 

 

 - Objetivos Específicos: 

 

● Conceituar os tipos de Politrauma atendidos na sala de emergência; 

● Identificar se a instituição utiliza protocolo para pacientes politraumatizados; 

● Definir a atuação da equipe de enfermagem frente ao paciente politraumatizado. 

 

 2. O procedimento para coleta de dados: Será aplicado nos meses de março e 

abril de 2020 um questionário com perguntas abertas e fechadas, após os dados 

coletados serão avaliadas as respostas e os dados demostrados graficamente.  

 

 3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Poder avaliar o conhecimento dos 

profissionais atuantes no setor de urgência e emergência, referente no 

atendimento prestado ao paciente politraumatizado, para posterior avaliação dos 

dados e execução de treinamentos para auxilia-los em suas dúvidas e 

dificuldades. 

 

 4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são):  Para participar dessa 

pesquisa, você não terá nenhum custo. Você será esclarecido sobre o estudo em 

qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a 

participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 
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acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma como é atendido pelo 

pesquisador. 

 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados: os profissionais serão 

abordados individualmente, no seu local de trabalho, onde será explicado a 

finalidade da pesquisa, os mesmos receberão o termo livre e esclarecido para 

participação de pesquisa. Posteriormente os dados serão avaliados e 

demostrados graficamente.  

  

 6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será 

disponibilizado nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você 

sofrer algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como 

responsável. 

  

 8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem-estar físico. 

Não virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.  

  

 9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, utilizando 

para descrição dos dados através de números, não especificando nome do 

participante, mas concordo que sejam divulgados em publicações científicas, 

desde que meus dados pessoais não sejam mencionados. 

  

 10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-

UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone 

(049) 3561-6200, sempre que entender necessário obter informações ou 

esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo. 

  

 11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) 

parcial (is) e final (is) desta pesquisa. 

  



78 
 

  

 Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às 

dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento 

em duas vias de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

  

 Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 

  

  

 ____________________________    ___________________________________ 

  

 

 

  

Participante da Pesquisa Pesquisador Responsável pelo Projeto 
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APENDICE B – QUESTIONÁRIO 

Data: ______/______/______ 

Dados de identificação: 

1. Gênero: 

(    )  Feminino; 

(    )  Masculino; 

 

2. Idade: 

(    )  18 a 25 anos; 

(    )  Acima de 26 anos a 30 anos; 

(    )  Acima de 31 anos a 35 anos; 

(    )  Acima de 36 anos a 40 anos; 

(    )  Acima de 41 anos a 45 anos; 

(    )  Acima de 46 anos. 

 

3. Qual categoria da enfermagem você pertence? 

(    ) Enfermeiro(A); 

(    ) Técnico de Enfermagem; 

(    ) Auxiliar de Enfermagem. 

 

4. A quanto tempo você é formado? 

(    ) Menos de 6 meses; 

(    ) De 6 meses a 1 ano; 

(    ) De 1 ano a 3 anos; 

(    ) De 3 anos a 5 anos; 

(    ) De 5 anos a 10 anos; 

(    )Acima de 10 anos; 

 

5. Em qual turno trabalha? 
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(    ) Diurno; 

(    ) Noturno; 

 

6. Há quanto tempo você trabalha no setor de Urgência e Emergência? 

(    ) Menos que 6 meses; 

(    ) De 6 meses a 1 anos; 

(    ) De  1 ano a 5 anos; 

(    ) De 5 anos a 10 anos; 

(    ) Há mais de 10 anos. 

 

Dados do conhecimento Teórico/Prático 

 

1) Você possui algum treinamento/curso específico na área de urgência e 

emergência? 

(    ) Sim; 

(    ) Não. 

 

2) Ao admitir paciente politraumatizado na sala de emergência, com 

traumatismo craniano, o enfermeiro deverá avaliar continuamente a escala 

de coma de glasgow com resposta pupilar, ao realizar esta avaliação deve 

se considerar: 

(   ) Resposta a estímulos verbal, resposta Ocular, e movimentação 

motora; 

(   ) Reatividade pupilar, melhor resposta motora, melhor resposta verbal, e 

tipo de movimentação motora; 

(   ) Simetria pupilar, Resposta ocular, verbal e motora; 

(   ) Abertura ocular, resposta verbal, melhor resposta motora e reatividade 

pupilar. 

 

3) Paciente deu entrada na emergência vítima de acidente automobilístico, com 

suspeita de fratura de base de crânio, quais os principais sinais clínicos: 
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(   )  Olhos de guaxinim, otorragia (secreção que se exterioriza pelo canal 

auditivo), hipertensão ; 

(   )  Equimose periorbital (olhos de guaxinim), equimose retroauricular 

(sinal de battle), epistaxe (sangramento ou hemorragia nasal)  ou otorreia 

(drenagem de líquidos através do canal auditivo) ; 

(   )  Edema ocular, otorragia, fratura de crânio; 

(   )  Otorragia, hematoma subdural, náuseas; 

 

4) Conforme o ATLS, o trauma mata de acordo com uma cronologia previsível, 

sabendo disso criou-se um método mnemônico específico que define as 

avaliações específicas e organizadas que devem ser seguidas em todos os 

pacientes vítimas de trauma, você sabe qual é: 

(    ) Respiração, via aérea, circulação, exposição e disfunção neurológica; 

(    ) Via aérea, circulação, respiração, disfunção neurológica e exposição; 

(    ) Via aérea, respiração, circulação, disfunção neurológica e exposição; 

(    ) Via aérea, respiração, disfunção neurológica, circulação e exposição. 

 

5) Criança de 5 anos deu entrada no setor de emergência, proveniente de casa, 

conduzido pelos pais, após ser atropelado por motocicleta na frente de casa, 

SIC dos pais criança caiu e bateu a cabeça forte no chão, chegou a 

emergência apresentando crise convulsiva, após avaliação médica e 

procedimentos de enfermagem, médico plantonista solicitou que 

administrasse Diazepam, sendo necessário a permanência na S.E com 

monitorização de sinais vitais, pois esta medicação administrada apresenta 

como uma de suas principais reações adversas:   

(   ) Depressão respiratória; 

(   ) Vômitos incoercíveis; 

(   ) Taquicardia supraventricular; 

(   ) Hipotermia aguda. 
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6) Paciente deu entrada no serviço de urgência e emergência, vítima de Trauma 

Cranioencefálico (TCE), pupilas anisocórica e reagentes, apresentando 

abertura ocular através de estímulo de dor, sons incompreensíveis e reagindo 

ao estímulo de dor com flexão anormal (decorticação) dos membros 

inferiores, conhecendo a escala de coma de glasgow qual seu escore? E qual 

sua gravidade  do TCE? 

(   ) Escala de Glasgow 5 e TCE leve; 

(   ) Escala de Glasgow 6 e TCE moderado; 

(   ) Escala de Glasgow 7 e TCE grave; 

(   ) Escala de Glasgow 9 e TCE moderado. 

 

7) Criança trazida pela mãe há emergência vítima de queda (de cima da mesa), 

apresentando deformidade em antebraço direito, SIC da mãe no momento do 

fato a criança esbarrou em panela com água fervendo (de cima do fogão), 

apresenta queimaduras graves, com mais de 27% da superfície corporal 

afetada. Segundo o ministério da saúde para o tratamento da superfície 

queimada preconizasse o uso de qual medicamento sob o local afetado? E 

qual a conduta com o membro fraturado? OBS: após avaliação médica o 

mesmo solicitou curativo na superfície queimada, e imobilização do MSD, 

portanto: 

(   ) A superfície queimada deverá ser lavada com S.F 0,9% e fechada com 

dersani; O membro deverá ser imobilizado com velpeau; 

(   ) A superfície deverá ser lavada com S.F 0,9% e passado sulfatizada de 

prata 1%; O membro deverá ser imobilizado com uma tala gessada axilo 

palmar no MSD; 

(   ) A superfície deverá ser lavada com água corrente e fechado com 

papaína 2%, e realizar uma tala gessada tipo luva; 

(   ) A superfície deverá ser lavada com S.F 0,9% e passado Nebacetin; E 

para imobilizar o membro deverá ser colocado uma tipoia no MSD 
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8) Paciente vítima de esmagamento com trauma torácico aberto, identificado 

pneumotórax aberto, o qual exige um cuidado indispensável da enfermagem 

para a estabilização do paciente. Você como atuante na equipe de 

enfermagem da emergência, precisa realizar o curativo para o transporte do 

paciente a radiografia, qual o tipo de curativo a ser feito: 

(   ) Curativo oclusivo; 

(   ) Curativo de 3 pontas; 

(   ) Curativo com placa de hidrocolóide; 

(   ) Curativo oclusivo + compreensivo; 

 

9) Paciente hipotético, vítima de acidente de trabalho, após queda de um 

andaime, com TCE leve e choque hipovolêmico devido a uma ruptura de 

artéria ilíaca provocada pelos fragmentos ósseos de uma fratura de bacia, o 

qual resultará então em uma hemorragia interna e posteriormente se não 

identificada e tratada rapidamente levará o paciente a morte. Diante a está 

situação você sabe definir os sinais clássicos de choque hipovolêmico: 

(   ) Taquicardia, hipotensão, cansaço, má perfusão periférica, confusão 

mental; 

(   ) Bradicardia, bradipneia, hipotensão, baixo débito urinário; 

(   ) Taquipnéia, hipertensão, confusão mental, vasoconstrição cutânea; 

(   ) Rubor facial, taquicardia, hipertensão, cianose de extremidades, 

vertigens. 

 

10) Você sabe se a instituição onde você trabalha possui protocolo para 

atendimento de paciente vítima de Trauma/Politrauma? 

(    ) Sim; 

(    ) Não. 
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APÊNDICE C– FLUXOGRAMA ORDEM DE AVALIAÇÃO PACIENTE VÍTIMA DE 

TRAUMA/POLITRAUMA 
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APÊNCICE D - FLUXOGRAMA ATENDIMENTO TCE 
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APÊNDICE E - FLUXOGRAMA CLASSIFICAÇÃO TRAUMA 
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ANEXOS 
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ANEXO A – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS 

INSTITUIÇOES ENVLVIDAS 
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ANEXO B – COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 
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ANEXO B – RELATÓRIO COPYSPIDER 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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