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PAUSA POÉTICA 

 

Lugar Ao Sol (Charlie Brown Jr - Compositor: Chorão) 
 

Que bom viver, como é bom sonhar 

E o que ficou pra trás passou e eu não me importei 

Foi até melhor, tive que pensar em algo novo que fizesse sentido 

 

Ainda vejo o mundo com os olhos de criança 

Que só quer brincar e não tanta "responsa" 

Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir 

 

Livre pra poder sorrir, sim 

Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol 

 

Livre pra poder sorrir, sim 

Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol 

 

Um dia eu espero te reencontrar numa bem melhor 

Cada um tem seu caminho, eu sei foi até melhor 

Irmãos do mesmo Cristo, eu quero e não desisto 

 

Caro pai, como é bom ter por quê se orgulhar 

A vida pode passar, não estou sozinho 

Eu sei se eu tiver fé eu volto até a sonhar 

 

Livre pra poder sorrir, sim 

Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol 

 

Livre pra poder sorrir, sim 

Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol 

 

O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa 

O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba... 

 

O amor é assim, é a paz de Deus em minha casa 

O amor é assim, é a paz de Deus...que nunca acaba 

 

Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor 

Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor 

 

Eu vou com você pra onde você for 

Eu descobri que é azul a cor da parede da casa de Deus 

E não há mais ninguém como você e eu 

http://www.vagalume.com.br/charlie-brown-jr/
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RESUMO 
 

MAIA, R.C. de A. O atendimento do enfermeiro aos acidentados de trânsito 

terrestre. 2014. 94fls. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2014. 

 

Considerada a doença do século XX, o trauma continua sendo a principal causa de 

mortalidade na faixa etária de um a quarenta e quatro anos, no mundo, e dentre as 

várias etiologias possíveis, o acidente de trânsito terrestre tem forte impacto nestas 

estatísticas. A essencialidade operacional do enfermeiro na organização e 

integração deste cenário de atendimento aos acidentados de trânsito terrestre e o 

reconhecimento que os instantes que sucedem o trauma são decisivos no 

prognóstico da vítima justificam este estudo. Assim, buscou-se avaliar o atendimento 

do enfermeiro aos acidentados de trânsito terrestre neste processo crucial em um 

hospital público de referência em urgência e emergência. Trata-se de estudo 

avaliativo normativo, com abordagem qualitativa, realizado no Hospital Monsenhor 

Walfredo Gurgel, localizado no município de Natal/RN. A coleta de dados ocorreu 

em maio/2014, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 

27971114.9.0000.5537). A população alvo do estudo foram os enfermeiros que 

atuam no setor de Politrauma, atendendo aos critérios de inclusão: concordar em 

fazer parte do estudo voluntariamente e atuar no setor mencionado e, como 

exclusão: profissionais alocados em outros setores (eventualmente atuando no 

setor) e profissionais de férias e/ou licença médica. Realizou-se entrevista 

semiestruturada e observação não participante para a obtenção dos dados 

submetidos posteriormente à técnica de Análise de Conteúdo à luz de Bardin. 

Identificou-se a falta de capacitação específica para o atendimento ao trauma, cuja 

gravidade pode ser atenuada com assistência adequada e hábil. Evidenciou-se, 

portanto, a premência do treinamento dos enfermeiros visando à qualificação dos 

atendimentos às vítimas de acidentes de trânsito terrestre. 

Palavras-chave: Enfermagem. Acidentes de trânsito. Avaliação em Saúde. 
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ABSTRACT 

 

MAIA, R.C. de A. The nurse´s care for land transit casualties. 2014. 94fls. Dissertation 

(Master degree) – Post-graduate Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do 

Norte, Natal/RN, 2014. 

 

Considered the disease of the 20th century, the trauma is still the main cause of 

mortality in the age group of one to forty-four years old in World, and among several 

possible etiologies, the terrestrial transit accident has a strong impact on these 

statistics. The operational essentiality of nurses in the organization and integration of 

this scenario of care to the terrestrial transit casualties and the recognition that the 

moments after the trauma are decisive in the victim's prognosis, justify this study. 

Thus, it was sought to evaluate the nurses´care to casualties of land transit in this 

crucial process in a public hospital in urgent and emergency reference. This is an 

normative evaluative study with qualitative approach, carried out at the Hospital 

Monsenhor Walfredo Gurgel, located in the municipality of Natal/RN. Data collection 

occurred in May 2014, with approval of the Ethics Committee in Research (CAAE 

27971114.9.0000.5537). The target population of the study were the nurses who 

work in Politrauma area of the hospital, following the inclusion criteria: agree to be 

part of the study voluntarily and act in the mentioned area and, as exclusion: 

allocated professionals in other areas (eventually acting in the area) and 

professionals on vacation and/or medical license. A semi-structured interview and 

non-participant observation was held to obtain data submitted subsequently to the 

technique of Content Analysis based on Bardin. The lack of specific training for 

trauma care was identified, whose severity can be mitigated with proper and skilled 

care. Therefore, the urgent need of the nurses' training for qualification of care to the 

victims of traffic accidents on land was evidenced. 

Keywords: Nursing. Transit Accidents. Health Evaluation.  
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___Considerações Iniciais 
É graça divina começar bem. Graça maior persistir na caminhada certa. Mas graça 
das graças é não desistir nunca (Dom Hélder Câmara). 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Um acidente de trânsito sofrido por um ortopedista, ocorrido na década 1970, 

e, posteriores cuidados hospitalares inadequados oferecidos pela equipe, despertou 

para a necessidade de um cuidado específico para o trauma. Esta situação culminou 

na composição do Comitê de Trauma, que através de treinamento, procurou-se 

padronizar o atendimento às vítimas de trauma e assim evitar que a falta de 

capacitação dos profissionais repercuta em vidas perdidas e em certos tipos de 

invalidez (ATLS, 2009). 

Inicialmente, em Nebraska, foi criado o primeiro protótipo do curso Advanced 

Trauma Life Support (ATLS) para médicos, observando que o atendimento inicial 

dado de forma adequada e em tempo hábil, pode melhorar significativamente o 

prognóstico do paciente. E pela importância, o método ATLS é aceito como padrão 

universal de cuidados às vítimas de trauma a ser implementado, na primeira hora, 

por muitos profissionais de saúde seja nos centros de atendimento ao trauma ou não 

(ATLS, 2009). 

A cada quatro anos, aproximadamente, o texto do curso é revisado para 

manter-se atualizado, e, a partir desta realidade, outros programas educativos 

também foram desenvolvidos, como o PreHospitalar Trauma Life Support (PHTLS) e 

o Trauma Life Support Courses for Nurses (TLS for Nurses) (ATLS, 2009) 

Trauma é definido como alterações estruturais ou desequilíbrio fisiológico do 

organismo induzido pela troca de energia entre os tecidos e o meio (ABRAMOVICI, 

SOUZA, 1999). Considerada a doença do século XX, e, a nível mundial, e continua 

sendo a principal causa de morte na faixa etária. Dentre as várias etiologias do 

trauma, o acidente de trânsito tem forte impacto nas estatísticas de mortalidade 

(ATLS, 2009; BATISTA et. al., 2006; MALVESTIO, SOUSA, 2002; PHTLS, 2007).  

O trauma causado por acidentes de trânsito (AT) é um problema mundial que 

leva à morte cerca de 1,2 milhões de pessoas por ano, representando um total de 

três mil mortes ao dia. Além das mortes, aproximadamente 50 milhões de pessoas, 

anualmente, apresentam alguma repercussão devido ao trauma, como as 

incapacidades (OMS, 2009). 

A mortalidade ocasionada por acidentes de trânsito, em países 

desenvolvidos, decresceu de forma irregular e apresentou períodos que oscilavam 

entre a estagnação e crescimento. Em contraposição, nos países em 
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desenvolvimento, as estimativas além de superiores quando comparadas aos países 

desenvolvidos, também têm aumentado significativamente (WAISELFISZ, 2011). 

As pesquisas estimam que, caso os países não desenvolvidos e em 

desenvolvimento não adotem medidas para o controle até o ano de 2020, os 

acidentes de trânsito ocuparão o terceiro lugar nas causas gerais de mortalidade 

mundial (ABREU et. al., 2010; MARÍN-LEÓN et. al., 2012). 

Waiselfisz (2014), desenvolveu um estudo sobre os acidentes de trânsito 

entre os anos de 2002 a 2012 cujos resultados, indicaram que dentre os 101 países 

envolvidos na pesquisa, o Brasil ocupa a 4ª posição nas taxas de óbito por AT na 

população total e a 7ª posição no que se refere à população jovem. Estes 

indicadores relacionados ao Brasil, o coloca bem acima da médica internacional 

visto as taxas de mortalidade extremamente altas. Essa pesquisa também permitiu 

identificar o número de óbitos por AT, na década em análise, que apresentou um 

aumento de 38,3%. 

Analisando o contexto brasileiro segundo as suas regiões, esse mesmo 

estudo, afirma que a região Nordeste ostenta os maiores índices de crescimento 

desse agravo, correspondendo a 76,0% pela significância e elevação dos 

quantitativos de AT nos estados da Bahia, do Maranhão, de Piauí. A seguir, a região 

Norte apresentou taxa 64,8% destacando-se os Estados do Pará e Rondônia com 

elevado crescimento decimal na mortalidade por AT (WAISELFISZ, 2014). 

A região Centro-oeste perfez 26,5%, Sudeste 23,7%, Sul 19,9% e o Distrito 

Federal diminuiu o índice de mortalidade no trânsito em 8,1%. A taxa de crescimento 

do Brasil, referente à análise do período já mencionado, representou 24,5%. 

Salienta-se que o Rio Grande de Norte (RN) exibiu uma taxa no crescimento por 

óbitos em decorrência aos AT acima da média nacional – 26,3%, e, encontra-se na 

14ª colocação do rancking nacional (WAISELFISZ, 2014). 

Diante dessa realidade, esforços têm sido realizados almejando melhorar 

esses indicadores através da articulação e integração dos serviços de saúde 

objetivando ampliar e qualificar o atendimento de forma integral e humanizada seja 

sob o prisma da prevenção ao agravo, promoção da saúde ou reabilitação da saúde. 

Na perspectiva da promoção à saúde, o Advanced Trauma Life Support 

(ATLS) corresponde ao protocolo internacional na abordagem no trauma em que de 

forma concisa e sistematizada descreve o cuidado apropriado para o bom 

prognóstico do paciente traumatizado. O ATLS normatiza métodos de tratamento 
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estabelecidos pelas necessidades em questão cuja efetividade é reconhecida 

(ATLS, 2009). 

O protocolo discorre sobre as condutas da equipe de saúde ao paciente, 

iniciando pelo planejamento das ações, triagem (escolha da prestação de suporte 

básico ou avançado de acordo com a gravidade ou prioridade observada no ABCDE 

do trauma), avaliação primária (ABDCE do trauma), restabelecimento dos sinais 

vitais, avaliação secundária (realizar exame físico detalhado, sinais vitais e histórico 

utilizando o método AMPLA: alergias, medicamentos de uso habitual, passado 

médico, líquidos e alimentos ingeridos recentemente, ambiente e eventos 

relacionados ao trauma), reavaliação e tratamento definitivo referente à repercussão 

do trauma encontrado (tratamento para traumatismo cranioencefálico, traumatismo 

raquimedular, trauma de face, trauma torácico, trauma abdominal, trauma de 

extremidade, parada cardiorrespiratória no trauma, avaliação da dor e analgesia) 

(SOUSA et. al., 2009). 

Nesse atendimento, é imperioso que o enfermeiro detenha habilidade para 

não expor o acidentado em situação de maior risco ou agravar o já existente, seja 

capaz de realizar um procedimento com autonomia, compromisso e liberdade por 

não ser tutelado pelo médico ou outro profissional e por ter competência técnica, 

científica, legal e ética para fazê-lo (SOUSA et. al., 2009). 

A competência legal e ética provém da Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) 375/2011, que dispõe sobre atuação do profissional da 

enfermagem seja no atendimento pré-hospitalar como no atendimento inter-

hospitalar, determinação ao Enfermeiro seu atendimento privativo no suporte 

avançado de vida, bem como a atuação do técnico e auxiliar de enfermagem de 

acordo com a complexidade da ação após a avaliação do enfermeiro (COFEN, 

2011).  

A competência técnica e científica respalda-se através da Portaria nº 2.048, 

de 5 de novembro de 2002, que tornou nítida a imprescindibilidade da organização 

os serviços de urgência e emergência, estabelecendo estratégias como Núcleos de 

Educação em Urgências que contemplem conteúdos mínimos para a capacitação de 

profissionais que atuam em unidades de urgência pré-hospitalar e hospitalar, 

visando à qualificação desses profissionais (BRASIL, 2002). 

Além do atendimento ao paciente, cabe ao Enfermeiro de emergência o 

planejamento dos serviços de enfermagem, solicitação de equipamentos e a 

convocação da manutenção destes, bem como o preparo dos materiais 
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indispensáveis nas intervenções médicas e de enfermagem do setor, coordena a 

equipe de enfermagem de acordo com a demanda do atendimento e com habilidade 

e perfil do técnico com vistas a melhorar a assistência, promove a educação 

continuada desse profissional.  

Outra característica do atendimento do enfermeiro é a maior proximidade com 

o paciente quando comparado aos outros profissionais, concedendo a este 

profissional reconhecer aspectos que perpassam as necessidades biológicas, 

viabilizando um atendimento holístico ao paciente acidentado. 

A experiência por mim vivenciada no hospital público de referência em 

urgência e emergência no RN, local no qual os pacientes politraumatizados são 

atendidos nesse serviço, bem como, a minha participação enquanto Bolsista de 

Iniciação Científica, no Projeto de Pesquisa ―Representações Sociais dos 

Acidentados de Trânsito Terrestre: Sequelas Invisíveis‖ compõem as razões de 

motivação para realização do presente estudo. 

A pesquisa mencionada teve o objetivo delinear o perfil socioeconômico e 

cultural e o estilo de vida dos pacientes acidentados num hospital de urgência e 

emergência em Natal/RN. Na ocasião, as entrevistas realizadas no hospital 

supracitado promoveram um relacionamento interpessoal entre pesquisadora e 

pesquisados.  

 A interação com essa realidade me auferiu alguns conhecimentos aproximou-

me desta temática e dos aspectos sociais, emocionais e econômicos que envolvem 

o paciente que sofre um acidente de trânsito.  

Dessa forma essa vivência na pesquisa, aliada à experiência do estágio 

extracurricular estimularam o meu interesse de conhecer e avaliar o atendimento em 

urgência e emergência dos profissionais de saúde, em especial do enfermeiro, que 

atuam naquele nosocômio, uma vez que, o gerenciamento dos serviços de 

enfermagem influencia na qualidade do serviço prestado a esses pacientes. 

Além disso, a avaliação da assistência à saúde é instrumento de gestão que 

subsidia a tomada de decisão pelos gestores e técnicos envolvidos nos serviços de 

saúde. Tal instrumento tendo como base resultados confiáveis pode verificar as 

dificuldades e este conhecimento pode contribuir em mudanças das práticas de 

saúde modificando, portanto, determinada situação de saúde e vislumbrando a 

alteração dos indicadores de morbimortalidade.  

E, em decorrência ao crescente número de acidentados de trânsito, em 

especial nesta última década em Natal/RN, exigindo dos profissionais de saúde um 
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atendimento resolutivo que salve vidas e previna ou diminua as sequelas 

decorrentes em grande parte dos traumas, justifica, em parte, a relevância desse 

estudo almejando a questão ética e social de melhorar a qualificação do 

atendimento aos acidentados de trânsito.  

Somando-se a essa questão, há ainda que se considerar como contribuição 

dessa pesquisa a produção científica resultante, visto a pouca produção de estudos 

sobre avaliação do atendimento do enfermeiro em unidade hospitalar emergencial, 

no atendimento ao trauma, mas especificamente aos acidentados de trânsito, 

verificado em revisão integrativa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) e Banco de Teses e Dissertações da CAPES utilizando os 

descritores: Enfermagem, Acidentes de trânsito e Avaliação em Saúde. 

Aspira-se, ainda, a visibilidade da atuação do enfermeiro no protagonismo de 

suas ações (assistência, gerência, ensino e pesquisa) e viabilizando o 

reconhecimento científico e social desse profissional.  

Por fim, espera-se que a avaliação do atendimento dos enfermeiros aos 

acidentados de trânsito terrestre permita apontar lacunas ou dificuldades na 

assistência prestada, servindo de instrumento para gestão do serviço de saúde, 

vislumbrando a tomada de decisão saúde para alcançar à melhoria da qualidade do 

atendimento e corroborando para diminuição dos indicadores de morbimortalidade.  

Assim sendo, pressupõe-se que a avaliação do atendimento do enfermeiro 

aos acidentados de trânsito terrestre contribuirá na melhoria da assistência a estes 

pacientes. Para tanto, o presente estudo pretende responder aos seguintes 

questões de pesquisa: 

 Como érealizado o atendimento do Enfermeiro às vítimas de 

acidentesde trânsitoterrestres?  

 Quais as dificuldades apresentadas por esses enfermeirosdurante esse 

atendimento? 
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____________Objetivos 
É preciso impor a si mesmo algumas metas para se ter a coragem de alcançá-las 
(Benito Mussolini). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o atendimento dos enfermeiros às vítimas de trauma por acidentes 

de trânsito terrestre, em hospital público de referência urgencial e 

emergencial no município Natal-RN. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o atendimento do enfermeiro às vítimas de acidentes de 

trânsito terrestres; 

 Identificar as dificuldades apresentadas pelos enfermeiros durante o 

atendimento às vítimas de acidentes de trânsito terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___Revisão de Literatura 
Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses (Sócrates). 
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3  REVISÃO DA LITERATURA  
 

Neste capítulo, a descrição da literatura abordada consta dos aspectos sobre 

os acidentes de trânsito terrestre, causas, medidas desenvolvidas para diminuir sua 

incidência, como versa o protocolo sobre o atendimento às vítimas de AT e a 

dimensão da avaliação da qualidade dos serviços de saúde. 

 

3.1 OS ASPECTOS RELACIONADOS AO ACIDENTE DE TRÂNSITO TERRESTRE 

 

O trânsito apresenta-se como um sério problema social desde 1960, 

consequência à industrialização brasileira, atrelada às profundas transformações 

socioeconômicas e o êxodo rural. Tais fatores promoveram uma urbanização rápida, 

não planejada e desorganizada das cidades. Entretanto, este processo de 

urbanização concomitante à motorização nos países em desenvolvimento, não era 

condizente com uma engenharia apropriada de estradas e por programas de 

sensibilização, educação, prevenção de riscos e repressão das infrações, 

contribuindo, desta forma, para o crescimento dos acidentes de trânsito (BRASIL, 

2005). 

No Brasil, também se observa nas últimas décadas do século passado a 

ocorrência de uma transição epidemiológica, entendida como um processo no qual, 

as mudanças ocorridas no tempo com relação aos padrões de morte, morbidade e 

invalidez que caracterizam uma população específica e, em geral, ocorrem em 

conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas 

(SCHRAMM et. al., 2004, p. 898  apud OMRAM, 2001; SANTOS-PRECIADO et. al., 

2003). 

Em outras palavras, houve uma redução das doenças transmissíveis, e, 

consequentemente, as mortes por acidentes e violências passaram a responder por 

uma das principais causas de óbitos. Dessa forma, percebe-se haver necessidade 

de uma maior abrangência das ações de promoção da saúde extensiva ao trânsito, 

segurança pública, educação e a própria cidadania (CNS, 2002; IPEA, 2003; 

POLIGNANO, 2011). 

No Capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças (CID), a definição 

de acidentes e violências está contida nas causas externas para a morbidade e a 

mortalidade, recebendo os códigos V01 - V99, correspondentes aos acidentes de 

transporte e W00 - X59 para os demais acidentes (OMS, 2000). 
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O Ministério da Saúde (MS) refere-se aos acidentes como eventos 

previsíveis, preveníveis, não intencionais, evitáveis, causadores de lesões físicas 

e/ou emocionais, no âmbito doméstico, ou nos outros ambientes sociais, como 

trabalho, trânsito, escola, esportes e lazer. As causas ditas acidentais devido ao 

trânsito, trabalho, quedas, envenenamentos, afogamentos e outros tipos de 

acidentes, bem como as causas intencionais, agressões e lesões autoprovocadas, 

que podem ou não levarem a óbito, apresentam notável empecilho ao estabelecer o 

caráter de intencionalidade destes eventos (BRASIL, 2001). 

Como explicação do aumento dos AT, o ato de dirigir representa um sinal de 

status1, símbolo de poder e sexualidade, meio de expressar o individualismo e 

instrumento para estabelecer independência. Atrelada a essa necessidade humana 

de ostentar condição social economicamente favorável, existe o aumento da frota de 

transportes amparada pelo aumento populacional como fatores contribuintes para a 

ocorrência dos AT (OLIVEIRA, PINHEIRO, 2007).  

Pode-se adicionar ao crescimento desordenado das cidades, a precariedade 

da infraestrutura urbana, a falta de planejamento e de incentivo do poder público ao 

setor, a deficiência da fiscalização e outros elementos que favorecem o aumento 

desse agravo à saúde (CAMARGO, HEMIKO, 2006; OLIVEIRA, PINHEIRO, 2007; 

OLIVEIRA, SOUSA, 2006).  

Nesse cenário, apesar do transporte público ser um direito garantido pela 

Constituição Federal Brasileira, atualmente, principalmente, em nível municipal, é 

inadequado: os motoristas responsáveis pelo transporte dos usuários são os 

campeões em infrações e a qualidade do atendimento e eficiência da operação dos 

veículos está muito aquém do esperado pela população, forçando-os a utilizar um 

transporte privado, o que auxilia no acréscimo de acidentes de trânsito (OLIVEIRA, 

PINHEIRO, 2007). 

O impacto dessas mortes pode ser mensurado por um indicador relativo 

denominado Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP). Os acidentes, por incidirem 

com elevada frequência no grupo de adolescentes e adultos jovens, são 

responsáveis pelo maior número de anos potenciais de vida perdidos (BRASIL, 

2001). 

                                                           
1
 Em inglês, condição. Utilizada comumente como sinônimo de posição social; lugar ocupado por uma 

pessoa na sociedade, p.e, ter um alto status. Prestígio, renome, consideração. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/>.   
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O adulto jovem apresenta-se como vítima importante, fato que evidencia não 

só um dano social, mas também relevantes perdas na população economicamente 

ativa (PEA), salientando ainda que, crianças, em idade escolar, e pessoas idosas 

também são grupos especialmente vulneráveis aos atropelamentos (BRASIL, 2001). 

Desde 1997, com a promulgação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

muitas estratégias foram desenvolvidas para impedir a incidência do AT. O MS tem 

desenvolvido estratégias para redução desses eventos, tais como as Políticas 

Nacionais de Redução de Morbimortalidade por acidentes e violências e de Atenção 

às Urgências e Promoção à Saúde, e o Projeto de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes de Trânsito, a Rede Nacional de Núcleos de Prevenção de Violências, e, 

o Programa de Promoção da Saúde e da Vigilância de Violências e Acidentes em 

Serviço de Sentinela (VIVA) (BRASIL, 2001; CNS, 2002). 

Com intuito de prevenir os AT impulsionados pelo consumo do álcool, em 

dezenove de junho de 2008, entrou em vigor a Lei nº 11.705 que versa sobre a 

proibição da venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais. A referida jurisdição 

traz as seguintes sanções para o seu descumprimento: multa de R$ 1.500,00, e, na 

hipótese de reincidência, multa em dobro, seguida da suspensão da autorização de 

acesso à rodovia federal por um ano (BRASIL, 2008). 

Em 20 de dezembro de 2012, a Lei nº 12.706 estabelece tolerância de zero 

álcool em decigramas por litro sangue e eleva de cinco para dez vezes o valor da 

pena gravíssima fazendo a multa atingir o valor de R$ 1.915,30 podendo chegar a 

R$ 3.830,60, ou seja, dobra-se o valor se o condutor for reincidente (BRASIL, 2012). 

Após essa data, através das portarias Portaria nº 936, de 19 de maio de 

2004, Portaria nº 1.935, de 10 de setembro de 2012 e Portaria nº 1.934, de 10 de 

setembro de 2012 foram instituídas respectivamente a Rede Nacional de Núcleos 

Prevenção Violências e Promoção da Saúde, Piso Variável de Vigilância e 

Promoção da Saúde, o Projeto Vida no Transito com o propósito de fomentar ações 

de vigilância e prevenção às violências e acidentes de trânsito (BRASIL, 2013). 

No entanto, Bacchieri e Barros (2011) ressalva que o Brasil não encontrou a 

direção correta de combate aos AT. Apesar de avanços na legislação o cumprimento 

efetivo das leis é inexistente, pois ações conjuntas de educação e fiscalização 

ostensiva que são fundamentais para obter melhoria na segurança de trânsito, ainda 

são incipientes. 

Para a prestação de um cuidado efetivo o Ministério da Saúde (2013) 

desenvolveu portarias para atender tais demandas. A Portaria nº 1.365, de 8 de julho 
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de 2013, prova e institui a Linha de Cuidado ao Trauma na Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências (RUE). 

Considerando que as causas externas constituem a terceira causa de 

mortalidade no Brasil, o aparato legal visa reduzir a morbimortalidade pelo trauma no 

Brasil, por meio de ações de vigilância, prevenção e promoção da saúde e 

implantação da Linha de Cuidado ao Trauma na RUE. Para tanto institui 

componentes de interface da Rede de Atenção às Urgências e Emergência: 

Promoção à saúde, Atenção primária, Unidades Básicas de Saúde, UPA e outros 

serviços com funcionamento 24h, SAMU 192, Portas hospitalares de atenção às 

urgências – SOS Emergência, Enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados 

intensivos, Inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias AVC, IAM, 

trauma e Atenção domiciliar – Melhor em Casa (BRASIL, 2013). 

As medidas supracitadas auspiciam a qualidade dos serviços de saúde 

assegurando ao paciente resolutividade dos problemas de saúde através de um 

atendimento integral (nos diversos níveis de saúde e condizente com as 

necessidades que perpassam a condição clínica). 

 

3.2 O ATENDIMENTO AO ACIDENTADO DE TRÂNSITO TERRESTRE 

 

O atendimento à vítima do trauma seja este originado por queda, ferimento 

por arma de fogo e acidentes de trânsito é realizado numa sequência sistemática e 

pré-definida. O atendimento inicial do paciente traumatizado acontece em etapas 

sucessivas, quais sejam: na cena do acidente, durante o transporte do local do 

impacto até o hospital, no centro hospitalar com o tratamento específico e na 

reabilitação (SOUSA et. al., 2009). 

O Protocolo de suporte avançado de vida, ATLS (2009), explicita que o 

atendimento à vítima de trauma deve ser rápido, sistematizado e eficaz na escolha 

de medidas terapêuticas. A sequência lógica desse atendimento obedece às 

prioridades estabelecidas na avaliação geral do doente.  

Campbell (1998) afirma que o aumento da sobrevida e a melhora do 

prognóstico ocorrem em 85% dos casos e é alcançado com o atendimento correto 

na primeira hora após o acidente denominada ―hora de ouro‖ (golden hour). Isso 

decorre do diagnóstico facilitado e intervenções a serem realizadas de forma 

imediata. E por essa importância recebem esse termo. 
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Na abordagem inicial, os profissionais do atendimento pré-hospitalar 

deparam-se com a Distribuição Trimodial das Mortes por Trauma, assinalado pelo 

ATLS (2009) que são: o primeiro pico, em que a morte decorre nos primeiros 

segundos a minutos do trauma; o segundo pico, em que o óbito ocorre no espaço de 

tempo que varia de minutos a várias horas após o trauma e o terceiro pico, em que o 

óbito pode acontecer no período de dias a semanas após o trauma. 

Caso o paciente não esteja morto, a equipe atua com a perspectiva de salvar 

a vida daquele indivíduo. O resgate segue com a investigação da biomecânica do 

trauma e como o atendimento inadequado na fase de atendimento pré-hospitalar e 

hospitalar pode resultar no agravamento das lesões recebidas, se faz necessária a 

análise detalhada do mecanismo do trauma (como ocorreu à colisão automobilística) 

para estabelecer os níveis de tolerância humana e as repercussões do trauma 

(SOUSA et. al., 2009). 

A apreensão sobre as lesões traumáticas do organismo é concedida pelos 

Princípios da Física (Conservação da Quantidade de Movimento, 3ª Lei de Newton, 

Energia Cinética, Princípio da Inércia2). Uma lesão bem representativa no AT é a 

lesão de crânio, que no impacto frontal, a inércia provoca o choque entre o cérebro e 

a face interna da caixa craniana. A face posterior do cérebro também é projetada 

para frente implicando no rompimento dos vasos sanguíneos que unem a massa 

cerebral posterior à calota craniana, promovendo hemorragias extradurais ou 

subaracnóides3 (SOUSA et. al., 2009). 

Em suma, para esta ciência, a energia não é destruída, apenas é 

transformada. Em um acidente, a colisão promove a conversão da energia utilizada 

no deslocamento em energia sonora, térmica, dentre outras e, consoante à 

aceleração, direção da força envolvida no acidente, a posição da vítima no veículo e 

sua idade, o uso de equipamentos de segurança, e ainda, tipo e tamanho dos 

veículos envolvidos numa colisão, a potencialidade da gravidade do trauma, pode 

apresentar-se em vários graus (ATLS, 2009; SOUSA et. al., 2009). 

                                                           
2
 Corpo em repouso permanecerá em repouso e um corpo permanecerá em movimento, desde sobre 

eles não forças externas. 

3
 Hemorragia subaracnóidea é o extravasamento de sangue no espaço virtual entre a meninge 

aracnoide e pia-máter (membrana mais próxima ao cérebro) e hemorragia extradural consiste no 

acúmulo de sangue no espaço compreendido entre a calota craniana e a dura-máter (meninge mais 

externa ao cérebro). 
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O Revised Trauma Score (RTS) é um instrumento que utiliza índices 

fisiológicos para mensurar a gravidade do trauma, estimar a probabilidade de 

sobrevida do paciente, empreender os recursos terapêuticos necessários à 

recuperação, além de auxiliar na decisão de triagem para o transporte a um centro 

de trauma. E por avaliar o sistema respiratório, circulatório e neurológico, ainda 

permite identificar quais as medidas prioritárias no atendimento (SOUSA et. al., 

2009). 

Sua pontuação varia de 0 a 4 pontos para cada parâmetro: a Escala de Coma 

de Glasgow (ECGl), Pressão Arterial Sistólica e Frequência Respiratória  (valor 

máximo: 12 pontos). Quanto menores os valores, maiores as alterações nestes 

parâmetros e, portanto, a repercussão fisiológica provocada pelo trauma, 

caracterizando, assim, sua gravidade (SOUSA et. al., 2009). 

A seguir, o quadro com os parâmetros: 

 
Quadro 1 - Revised Trauma Score (RTS) 
 
 

REVISED TRAUMA SCORE (RTS) 

 
PARAMÊTROS 

 
OBSERVADO 

 
VALOR 

ATRIBUÍDO 

Escala de Coma Glasgow 13 – 15 4 

9 – 12 3 

6 – 8 2 

4 – 5 1 

3 0 

Pressão Arterial Sistólica (em mmHg) >89 4 

76 – 89 3 

50 – 75 2 

1 a 49 1 

0 0 

Frequência Respiratória 
(movimentos respiratórios/ minuto) 

10 – 24 4 

25 – 35 3 

> 35 2 

< 10 1 

0 0 

Fonte: Sousa et. al., 2009, p. 105 
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O valor RTS ≤11 indica as vítimas em estado grave, mesmo apresentando 

alto score4 do RTS. Este paciente tem potencial para presença de lesões fechadas 

com parâmetros fisiológicos ainda em compensação e apesar da gravidade, caso 

receba o tratamento definitivo a tempo, o traumatizado poderá sobreviver (SOUSA 

et. al., 2009). 

A Escala de Coma de Glasgow (ECGl) funciona como um padrão universal 

para avaliação da gravidade desse tipo de trauma, a partir da determinação do nível 

de gravidade do dano cerebral e possui três categorias de avaliação: abertura 

ocular, resposta motora e verbal aos estímulos verbais e dolorosos. Em cada uma 

dessas categorias verifica-se a melhor resposta obtida em uma variação que no total 

vai de 3 a 15 pontos, pois quanto menor o valor atribuído pela escala, pior a 

condição neurológica do paciente (SMELTZE et. al., 2011). 

As alternativas de cada parâmetro recebem um valor que vão de 1 a 4, 1 a 5 

e 1 a 6, conforme apresentado no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Escala de Coma de Glasgow (ECG) 
  

 
ESCALA DE COMA DE GLASGOW (ECGl) 

 

 
INDICADORES 

 
RESPOSTAS 

 
PONTOS 

 

Abertura ocular (AO) Espontânea 4 

Com estímulo verbal 3 

Com estímulo doloroso 2 

Nenhuma resposta 1 

Melhor resposta Verbal (MRV) Orientada 5 

Confusa 4 

Palavras inapropriadas 3 

Palavras incompreensivas 2 

Nenhuma resposta 1 

Melhor resposta motora (MRM) Obedece a comandos 6 

Localiza dor 5 

Movimento de retirada 4 

Flexão anormal 3 

Extensão anormal 2 

Nenhuma resposta 1 

 
TOTAL 

 
AO + MRV + MRM 

 
3 a 15 

Fonte: Smeltze et. al., 2011, p. 1899. 
 

                                                           
4
 Em inglês, pontuações. 
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A partir do escore 8, considera-se um comprometimento grave de 

consciência, sendo indicado a aplicação de ventilação artificial no paciente. Caso o 

valor seja inferior, implica numa maior alteração de consciência e, 

consequentemente, num pior prognóstico (SOUSA et. al., 2009). 

A utilização desses instrumentos de avaliação da gravidade do trauma além 

de ampliarem a capacidade de percepção do grau das lesões traumáticas, do risco 

de morte e sequelas e auxiliar na decisão de triagem para o transporte, contribuem 

na prevenção de lesões e norteiam a prática diária em relação à assistência dos 

pacientes, principalmente no que se refere ao estabelecimento de medidas 

prioritárias (SOUSA et. al., 2009). 

O ATLS ainda discorre sobre o exame primário (denominado ABCDE dos 

cuidados prestados a vítima de trauma) consecutivamente à avaliação da cena e 

está dividido nas etapas:  

 
A: Vias aéreas com proteção da coluna cervical  
B: Ventilação e respiração  
C: Circulação com controle da hemorragia  
D: Estado neurológico  
E: Exposição/ controle do meio ambiente, despir paciente para detalhar 
fraturas ainda não visualizadas e proteger da hipotermia. (ATLS, 2009, p.5) 

  

Caso o paciente esteja em parada cardiorrespiratória, à sequência do 

atendimento basear-se-á no protocolo cardiológico (Basic Life Suport – BLF/ 

Advanced Cradiac Life Suport – ACLS) instituído pela American Heart Association– 

AHA (2010).  

Esses procedimentos devem ser realizados tanto no local no acidente, como 

durante o transporte do local do impacto, até o hospital de referência em trauma. Em 

outras palavras, a equipe da unidade pré-hospitalar transmite a equipe hospitalar a 

biomecânica do trauma subsidiando a esta um panorama geral para em seguida a 

equipe hospitalar executar o ABDCE do trauma, para confirmar ou elencar mais 

necessidades do paciente (SOUSA et. al., 2009).   

É através do conhecimento sobre o mecanismo do trauma que a equipe 

hospitalar prepara-se para intervenções necessárias, já que cada tipo de colisão 

automobilística trará uma repercussão (impacto frontal, lateral, posterior, angular e 

capotamento): o trauma crânio encefálico (TCE) é comum na colisão frontal; o 

trauma torácico está atrelado ao impacto frontal e lateral; o trauma abdominal 

consiste numa repercussão do impacto frontal; o trauma de extremidades pode ser 
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resultante das diversas formas de impacto, cada um com suas respectivas condutas 

de atendimento (ATLS, 2009). 

Em seguida, para a abertura de via aérea (A) é recomendável utilizar a 

manobra de jaw thurust, invés da Manobra de chin lift (na primeira eleva e traciona a 

mandíbula de forma a não promover hiperextensão do pescoço prevenindo lesões 

medulares), executar a colocação da cânula de Guedel (evitar que a íngua caía e 

obstrua a via aérea), aspirar o sangue e secreções exclusivamente através da 

cavidade oral, caso o paciente apresente otorragia, rinorragia e fratura de face (os 

achados clínicos indicam fratura na base do crânio a e aspiração nasotraqueal pode 

agravar as lesões cerebrais) (SOUSA et. al., 2009). 

Na respiração e ventilação (B) todos os pacientes devem receber aporte de 

oxigênio via máscara facial. Contudo, não se deve optar pelo uso de cateter nasal 

tipo sonda, intubação nasotraqueal e sonda nasogástrica diante evidência de fratura 

em base de crânio (hematoma periorbitário — Sinal de Guaxinin, saída de líquor 

e/ou sangue através do ouvido, nariz e boca) e fratura complexa em face. Se após 

as manobras de abertura a má oxigenação persistir é recomendável uso de via 

aérea definitiva — intubação, orotorotraqueal, cricoitreoidostomia — e observação 

situações que podem comprometer ventilação/ respiração (contusão pulmonar, 

pneumotórax aberto, pneumotórax hipertensivo e hemotórax maciço) (SOUSA et. al., 

2009). 

Quanto à circulação e controle de hemorragias (C) avalia-se a frequência 

cardíaca, pressão arterial, tempo de enchimento capilar, hemorragia externa, cor das 

mucosas, umidade e temperatura, sudorese, presença de estase jugular e repõem-

se o volume de sangue perdido preferencialmente com Ringer Lactato, ou solução 

saline hipertônica (Coreto de Sódio a 14%), dependendo da necessidade do 

paciente. Porém, deve-se evitar a punção em membros que apresentem fraturas, 

grande ferimentos e/ou hematomas externos. É importante, ainda, monitorar o 

paciente e realizar sondagem gástrica para facilitar expansão torácica e proteger via 

aérea contra aspiração de conteúdo gástrico. A sondagem vesical ajuda na 

monitorização da reposição volêmica5 e evitar complicações urológicas (SOUSA et. 

al., 2009). 

                                                           
5
 A monitorização da reposição volêmica é realizada através do Balanço hídrico (diferença entre todo 

quantidade de líquido infundido no paciente e líquido que sai deste em 24 horas). 
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Na avaliação neurológica (D) a equipe aplica a ECGl, enquanto que na 

exposição do paciente (E) os profissionais cortam a roupa do paciente mantendo a 

imobilização cervical e para examinar o dorso a mobilização do indivíduo é realizada 

em bloco6 por quatro pessoas. A seguir, na avaliação secundária um exame físico 

minucioso no paciente politraumatizado deve ser cumprido, bem como a verificação 

dos sinais vitais e o coleta do histórico utilizando o método AMPLA (SOUSA et. al., 

2009).  

Após estabilização do paciente, dá-se continuidade ao tratamento definitivo 

pelo médico de acordo com a colisão do trauma (colisão frontal, lateral, traseira e 

capotamento) e consequentemente a repercussão do trauma encontrado 

(tratamento para traumatismo cranioencefálico, traumatismo raquimedular, trauma 

de face, trauma torácico, trauma abdominal, trauma de extremidade, parada 

cardiorrespiratória no trauma, avaliação da dor e analgesia) detectado por meio de 

exames físico e complementar (SOUSA et. al., 2009). 

Pela breve descrição do atendimento de emergência hospitalar tentou-se 

tornar visível a atuação do enfermeiro no atendimento ao acidentado de trânsito 

seja: 

 Na solicitação de equipamentos e requisição de manutenção destes, 

na preparação dos recursos materiais para as intervenções 

necessárias, tendo o conhecimento sobre a biomecânica do trauma 

agilizando o atendimento; 

 Aspiração de sangue e secreções exclusivamente através da cavidade 

oral, em paciente com achados clínicos de leão de base de crânio 

(evitando agravamento de lesões cerebrais), com vistas abrir vias 

aéreas; 

 Não instalar cateter nasal tipo sonda ou sonda nasogástrica diante 

politraumatizado com hematoma periorbitário — Sinal de Guaxinin, 

saída de líquor e/ou sangue através do ouvido, nariz e boca, fratura 

complexa em face. Para viabilizar oxigenação, facilitar expansão 

torácica, proteger via aérea contra aspiração de conteúdo gástrico, 

esvaziando-o, prioriza-se a via oral para inserção de sondas; 

                                                           
6
 Mobilização em bloco é uma manobra que viabiliza a movimentação lateral do paciente sem alterar 

o alinhamento rigoroso no eixo da cabeça-quadril. 
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 Evitar a punção em membros que apresentem fraturas, grande 

ferimentos e/ou hematomas externos, tornando a reposição volêmica 

eficaz; 

 Realizar sondagem vesical para ajudar no controle da reposição e 

evitar complicações urológicas; 

 Cortar a roupa do paciente para sua exposição com intuito de revelar 

outras necessidades do paciente; 

 Execução da mobilização em bloco 

 

Haja vista, expõe-se também a significância da atuação do enfermeiro 

condigno à especificidade do cuidado ao politraumatizado, em que a falta de 

conhecimento ou habilidade conduz ao agravamento do quadro do paciente ou até a 

morte deste indivíduo.  

 

3.3 A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A motivação internacional, pela qualidade da assistência à saúde, no final do 

século XX, originou do aumento da conscientização de que a qualidade é 

indispensável para a sobrevivência dos serviços de saúde. Além disso, pode-se 

citar: a exigência dos profissionais de saúde por condições adequadas de trabalho, 

proporcionando o exercício ético profissional nas instituições de saúde; usuários 

mais exigentes com a qualidade dos serviços prestados; evidências da variação na 

prática clínica; mercado cada vez mais competitivo, exigindo que as empresas 

ofereçam produtos e serviços com padrões cada vez melhores, custos crescentes 

para manutenção dos serviços de saúde e limitados recursos disponíveis como 

estímulos a para que se alcance a qualidade na assistência (ADAMI, CUNHA, 2003; 

POLIZER, D’INNOCENZO, 2006). 

A qualidade é tida como algo que afeta a vida das organizações e a vida de 

cada um de nós de uma forma positiva (GOMES, 2004). O ser humano possui em 

sua essência a preocupação com qualidade, isto tem evoluído no correr dos tempos, 

variando as formas de esforços contra a imperfeição, segundo as circunstâncias do 

momento (D’INNOCENZO, ADAMI, CUNHA, 2006). Não obstante, o ser humano 

busca a qualidade em outras perspectivas, como no âmbito da saúde.  

Avedis Donabedian, pediatra armênio, considerado pioneiro no que se refere 

à qualidade nos serviços de saúde, foi um dos autores que se dedicou de maneira 
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sistemática a estudar e publicar sobre a temática a partir da década de 1960 

(D’INNOCENZO, ADAMI, CUNHA, 2006). 

Com intuito de alcançar a qualidade da assistência de saúde, Donabedian 

(2005) destaca a importância da avaliação de programas e serviços de saúde com 

base em três indicadores: o de estrutura, que concerne apreciação da área física, 

recursos humanos, materiais financeiros e organizacionais; o de processo, que se 

baseia no julgamento do conjunto de ações desenvolvidas na assistência 

profissional, que corresponde ao conhecimento técnico científico utilizado no 

atendimento até a relação interpessoal com paciente e os outros profissionais e, 

ainda, o indicador de resultado que é a análise da meta alcançada consequente à 

assistência prestada.  

No Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 1988 explicita o dever 

do Estado em garantir a saúde como um direito de todos. A legislação que 

regulamentou a CF/88 repercutiu na implementação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) que objetiva, de forma universal e igualitária, a redução dos riscos de doença 

e outros agravos. Portanto, a qualidade dos serviços de saúde com eficácia deve ser 

garantida por todos os profissionais envolvidos e assim atender as premissas do 

novo modelo de saúde (BRASIL, 1988). 

Desde então, notou-se a necessidade de estabelecer padrões de atendimento 

que servissem de instrumentos de monitorização e simultaneamente o empenho dos 

órgãos Governamentais, na criação de programas e projetos que contemplassem a 

melhoria dos serviços prestados, repercutindo na prevenção dos possíveis agravos 

à saúde. Assim, a avaliação em saúde torna-se um instrumento relevante para a 

melhoria da qualidade de vida da população (POLIZER, D’INNOCENZO, 2006). 

A avaliação beneficia-se dos indicadores de qualidade como parâmetro de 

qualidade para o reconhecimento prévio de elementos que influenciam na 

assistência. Assim, ajustam-se as necessidades de saúde, direcionam os serviços 

para que esses atinjam níveis de excelência na assistência prestada e otimizem 

seus recursos (MORAES et. al., 2008). 

A melhoria da qualidade (Quality Improvement— QI) está baseada na 

avaliação contínua e estruturada do processo do cuidado e dos resultados no qual a 

aplicabilidade do Advanced Trauma Life Support visa, a exemplo, minimizar as 

lacunas entre a teoria e a realidade da implementação dos processos (OMS, 2009). 

Nessa perceptiva, a World Health Organization (WHO) e a International 

Association for Trauma Surgery and Intensive Care (IATSIC) trabalharam na 
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produção das ―Diretrizes de Cuidados Essenciais no Trauma‖, com vistas na 

melhoria da qualidade elencando os padrões mínimos de recursos humanos, 

estrutura física e mecanismos administrativos que deveriam ser alocados nos 

serviços de saúde, globalmente viabilizando a adoção de técnicas até para os 

países de baixa e média renda interna bruta (WHO, 2009). 

 Tais diretrizes sugerem adoção de técnicas, tais como:  

 

 Reuniões de morbidade e mortalidade (M & M) para detalhar a necessidade 

de melhorias, incluindo mais atenção para a definição dos problemas (lacunas 

relacionadas às questões de linhas de cuidado), desenvolvimento de planos 

de ação corretivas com implementação destes planos e avaliação, julgamento 

sobre a disponibilidade do suporte adequado de pessoal para a logística e 

gerenciamento de dados, assegurar a participação ativa e comprometida dos 

profissionais que prestam assistência no trauma (WHO, 2009).   

 Painéis de revisão de mortes evitáveis que fornecem melhor visualização da 

possibilidade de prevenção das mortes relacionadas ao trauma e à 

identificação dos fatores assistenciais que devem ser fortalecidos. O 

diagnóstico é obtido a partir de um amplo espectro de disciplinas, cujo 

envolvimento não se restringe somente à capacidade técnica multidisciplinar 

(WHO, 2009).  

 

Como suporte para reunião M & M e painéis de revisão de mortes evitáveis 

torna-se indispensável à técnica de sistema dos registros hospitalares é um 

indicador de qualidade bastante utilizado como filtros de auditoria, podendo incluir 

medidas de processo de tratamento, bem como complicações, erros, eventos 

adversos e eventos sentinela. Fornece, também, dados objetivos sobre a ocorrência 

e taxas de problemas potenciais e por essa natureza permitir o monitoramento das 

medidas corretivas colocadas em prática. (WHO, 2009).   

 As técnicas estatísticas, para ajuste de gravidade, têm sua importância na 

mensuração numérica de diferentes scores de lesões anatômicas e fisiológicas 

(Revised Trauma Score — RTS e Escala de Coma de Glasgow — ECGl) 

demonstrando a gravidade das lesões entre diferentes pacientes. O reconhecimento 

de pacientes que perdem a vida com baixa gravidade da lesão (mortes evitáveis) 

permite a comparação dos resultados de grandes grupos de pacientes contra 
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padrões estabelecidos, e, consecutivamente, auxiliam na avaliação dos programas 

QI (WHO, 2009). 

 Comum a todas essas técnicas anteriormente mencionadas, está o fato de 

estas desencadearem o provimento de métodos corretivos para contração dos 

problemas que forem identificados, monitorando a efetividade destas estratégias e 

assegurando que estas atinjam o efeito pretendido (―fechando o ciclo‖). Outras 

formas de medidas corretivas podem ser seguidas: diretrizes, fluxogramas e 

protocolos; educação orientada; ações destinadas a provedores específicos; e 

recursos, instalações ou comunicação aprimorados (WHO, 2009). 

 As técnicas discutidas são amplamente aplicáveis, mas o sucesso está 

atrelado à existência de dados adequados. Em muitas circunstâncias, observa-se 

primordialmente a efetuação da captura coleta de dados, e, por conseguinte, sua 

utilização nas atividades de QI. Para o registro eficaz das informações, segue o 

momento da admissão do paciente, a manipulação e disponibilidade dos dados a 

partir do sistema de prontuários médicos, criação de um registro formal de trauma 

(organizado de forma simples, acessível e sustentável) (WHO, 2009). 

 Com isso, torna-se viável a discussão dos algoritmos clínicos do atendimento 

ao trauma, promoção da segurança do paciente, esforços para fortalecer a gestão 

de cuidados de saúde e atividade prática, exame dos dados clínicos, identificando 

problemas assistenciais para sugestão de estratégias corretivas práticas e eficazes 

em países de qualquer nível econômico (WHO, 2009). 

Nesse contexto, a atuação ininterrupta e continua do enfermeiro e sua equipe 

além da atuação diversa resulta na indispensabilidade de um quantitativo desses 

profissionais de acordo complexidade dos cuidados ao cliente, quanto às 

necessidades físicas, psicossomáticas, terapêuticas, ambientais e de reabilitação 

para obtenção da qualidade dos serviços de saúde. Assim, a avaliação do 

atendimento do enfermeiro corrobora significativamente para melhoria da qualidade 

dos serviços de saúde. 
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__Percurso Metodológico 
O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas 
dificuldades que superou no caminho (Abraham Lincoln). 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O presente estudo é do tipo avaliativo normativo de abordagem qualitativa e 

tem como enfoque a apreciação do indicador de processo e estrutura 

(DONABEDIAN, 1980; HARTZ, 1997; POLIT, BECKER, HUNGLER, 2004).  

Segundo Hartz (1997, p. 31), ―avaliar consiste fundamentalmente em fazer um 

julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus 

componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões‖.  

Assim, a avaliação normativa é a execução de uma análise sobre uma 

intervenção confrontando os recursos empregados e sua organização (estrutura), os 

serviços ou os bens produzidos (processo) e os resultados obtidos, com critérios e 

normas (HARTZ, 1997). 

A autora elucida a intervenção como algo composto por meios físicos, 

humanos, financeiros e simbólicos, dispostos em um contexto específico para 

produzir serviços de qualidade, modificando uma situação inoportuna. São exemplos 

de intervenção: kit pedagógico para ampliar os conhecimentos sobre a alimentação, 

um programa de gerência em reanimação, um protocolo de tratamento do câncer do 

pulmão por quimioterapia (HARTZ, 1997).  

Na concepção de Donabedian (2005), a avaliação da qualidade dos serviços 

de saúde estabelece por meio de indicadores de qualidade dos serviços centrados 

em três dimensões (estrutura, processo e resultado) e respaldados por sete pilares 

(eficácia, efetividade, eficiência, equidade, acessibilidade, otimização e legitimidade).  

Este mesmo autor (1980), define o estudo avaliativo normativo, com enfoque 

na apreciação do processo, como aquele que faz um julgamento sobre a qualidade 

do serviço para obtenção dos resultados esperados, utilizando padrões técnico-

científicos preconizados para este fim. O julgamento sobre a estrutura versa sobre 

apreciação da área física, recursos humanos, materiais financeiros e 

organizacionais. 

De acordo com Polit, Becker e Hungler (2004), a pesquisa qualitativa ocupa-

se com a descrição do indivíduo a partir de uma abordagem holística, considerando 

o ser na sua complexidade. Este método dispensa as limitações e os controles 

impostos pelo pesquisador, visto que é um percurso metodológico desenhado a 

partir do significado dos dados concomitante à fase de análise. 
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4.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

 

O local de realização deste estudo, foi um Complexo Hospitalar de grande 

porte, localizado em Natal/RN, conhecido primeiramente como Hospital Geral e 

Pronto Socorro de Natal, cuja denominação atual aconteceu pela homenagem ao 

então governador em exercício, à época de sua inauguração, o Monsenhor Walfredo 

Gurgel (HMWG). Inaugurado em quatorze de março de 1971, teve as suas 

atividades de fato iniciadas, em trinta e um de março de 1973 (GOVERNO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2011). 

Em 2001, integrando o Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel, o 

Pronto Socorro Clovis Sarinho iniciou suas atividades de assistência à saúde. Possui 

atualmente sessenta e sete leitos, sendo dezenove na unidade de terapia intensiva 

(UTI) geral, sete na UTI pediátrica, nove no centro de recuperação de operados 

(CRO), vinte na Unidade semi-intensiva, seis no setor de Politrauma e seis na 

pediatria (GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011). 

Abriga, ainda, a classificação de risco, centro cirúrgico, central de 

esterilização de materiais, serviços auxiliares de diagnósticos (endoscopia digestiva 

alta, radiologia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e laboratório de 

análises clinicas). Os principais procedimentos são de clínica médica, ortopedia, 

cirurgia geral e neurocirurgia. A equipe é composta de clínicos, pediatras, cirurgiões, 

intensivistas, anestesiologistas, neurocirurgiões, cirurgião vascular e plástico, 

perfazendo o total de vinte e cinco médicos em regime de plantão permanente 

(GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011). 

Constitui-se como o único hospital público da região metropolitana do 

município de Natal – RN que disponibiliza serviços de assistência urgencial para 

pacientes queimados, além de setores de ortopedia, neurologia e neurocirurgia. 

Para prestação destes serviços, o hospital conta com uma equipe multiprofissional 

especializada composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas 

(GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011).  

Em vista disso, a relevância deste estudo reside na natureza do atendimento 

deste hospital, referência em traumatologia para todo o Estado do Rio Grande do 

Norte, com grande atendimento ao número de vítimas de acidentes de trânsito, 

oriundos do interior do estado e da capital, coadunando com o objeto de estudo ao 

evidenciar a significativa demanda que constitui um fator relevante na taxa de 

mortalidade por acidente de trânsito terrestre em Natal/RN. 
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4.3  SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Foram participantes deste estudo, os Enfermeiros do Pronto Socorro Clovis 

Sarinho do Complexo Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel, com um 

dimensionamento que inclui os setores de observação 1, observação 2, urgência 

pediátrica, sala de vacina, hemodiálise, setor de imagem, UTI, classificação e 

Politrauma. Contudo, quando um indivíduo é acometido por um acidente de trânsito, 

segue para o Politrauma, como é mais conhecido e atualmente denominado de 

Unitrauma — Unidade de atendimento ao trauma Dr. Edésio Macário.   

Isto posto, escolheu-se a equipe de enfermeiros do setor Unitrauma, devido 

ao fato destes profissionais realizarem o atendimento inicial de urgência e 

emergência além de avaliar o prognóstico das vítimas dos acidentes de trânsito 

terrestre. 

Trata-se de uma equipe formada por enfermeiros de ambos os sexos que 

atendeu aos seguintes critérios de inclusão: concordar em fazer parte do estudo 

voluntariamente e atuar no referido setor; os critérios de exclusão foram àqueles 

profissionais que, que só eventualmente atuam no setor, em geral quando 

substituem os colegas estão em férias e/ou licença médica.  

Do total de13 enfermeiros do setor, 8 estavam escalados nos plantões 

referentes ao mês que decorreu a coleta de dados (maio de 2014). Do total 

pertencente a este setor, 1 estava de férias, 3 trocaram/venderam o plantão e 1 

recusou-se participar do estudo, e ainda a primeira entrevista que foi utilizada como 

pré-teste aos instrumentos, não sendo contabilizada para a amostra final, 

constituindo-se  assim em 7 enfermeiros pesquisados 

Apesar do quantitativo, Gil (2010) destaca que numa pesquisa qualitativa, o 

número de indivíduos pesquisados não é proporcional e representativa em relação 

ao universo pesquisado. Os sujeitos selecionados compõem o grupo que melhor 

responde ao problema proposto pelo pesquisador. 

Ademais, a realização de uma entrevista com o profissional que mais 

permanece no setor, algumas vezes, pode ser o suficiente para permitir o 

fechamento amostral por saturação no que se refere ao atendimento do enfermeiro à 

vítima de trauma por acidente de trânsito (FONTANELLA, RICAS, TURATO, 2008). 

Apesar disso, assimilou-se o máximo de informações possíveis sobre o assunto, 

através da apreensão de pontos de vista dos mais variados possíveis, sobre o 
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atendimento ao acidentado de trânsito, assim como as dificuldades envolvidas 

durante esse processo. 

 

4.4  TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

A observação não participante é uma técnica de coleta de dados em que o 

pesquisador, através do contato com o pesquisado, obtém informações acerca da 

realidade vivenciada pelas pessoas em seus próprios contextos de forma 

abrangente, porém pesquisador não se envolve com as situações vividas. Desse 

modo, o pesquisador concentra-se apenas no objeto de estudo e não desvia sua 

atenção para outros elementos (GIL, 2010; MARKONI, LAKATOS, 2010). 

Trata-se de um método que possui caráter sistemático, pois o pesquisador 

terá noção do que procura, o que deve enfatizarem determinada situação e é capaz 

de reconhecer os possíveis erros e eliminar sua influência no que observa. No 

entanto, é imprescindível que esta não seja rígida demais a ponto de não contemplar 

os mais diferentes objetos de averiguação (MARKONI, LAKATOS, 2010). 

Outra técnica utilizada, a entrevista, definida como uma conversa entre 

pesquisador e pesquisado, tem a finalidade de obtenção de informações a respeito 

do assunto que se pretende conhecer. Pode contemplar um conjunto de perguntas 

abertas ou fechadas (MYNAIO, 2004). 

É através da entrevista semiestruturada para captação de dados, que torna-

se viável a descrição sobre a temática em questão, livrando em seu discorrer das 

indagações pré-definidas, e ainda ampliando as questões de pesquisa (MYNAIO, 

2004). 

 

4.5  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A partir das questões de pesquisa elencadas nas considerações iniciais, 

desenvolveram-se instrumentos de coleta de dados, objetivando avaliar se o 

atendimento prestado pelo enfermero condiz com a qualidade necessária. 

Ao realizar a observação numa coleta de dados em pesquisa, Gil (2010), 

recomenda ao pesquisador fazer o registro das informações por meio de um roteiro 

de observação em formato padronizado permitindo anotações céleres para evitar 

perda de detalhes importantes e desenvolver estratégias como abreviaturas e 

símbolos que apressem o apontamento contemplando, portanto, dados como data, 
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hora, local da observação, fatos específicos do local, impressões sensoriais, 

resumos de conversas ou linguagem dos informantes.  

Ainda com relação à observação, foram consideradas as anotações 

realizadas em um diário de campo para assinalar detalhes não contemplados no 

roteiro de observação. Markoni e Lakatos (2010), definem anotações de campo 

como sendo as observações e reflexões sobre as expressões verbais e as ações 

dos sujeitos, cuja execução inicia-se pelas descrições das falas e ações e 

consecutivamente discorrem-se o julgamento crítico das palavras e atos.   

Neste estudo, procurou-se obter informações que perpassam a compreensão 

de fatos e dados dificilmente abrangidos pelos roteiros de entrevista ou 

questionários, além de outras informações nem sempre possíveis de obtenção de 

detalhes através dos instrumentos estruturados ou semiestruturados, e viabilizando 

um processo de análise indutiva (MARCONI, LAKATOS, 2010). 

Dessa forma, observou-se para avaliação do atendimento do enfermeiro, o 

conjunto de ações desenvolvidas na assistência profissional, definida por 

Donabedian (2005). Especificamente neste estudo, utilizou-se a aplicação do padrão 

técnico-científico para trauma (ATLS), à relação interpessoal entre os profissionais 

envolvidos e a relação deste, para com o paciente, além da apreciação da estrutura 

física, recursos materiais, recursos humanos e instrumentos gerenciais, por 

compreender que são elementos que interferem no atendimento do enfermeiro neste 

contexto. 

Sucintamente, contemplou-se no roteiro de observação a descrição do 

cenário: número do enfermeiro (garantia do anonimato), data e turno, hora de início 

e de término da observação, número de profissionais trabalhando no turno (registro 

de profissionais na escala do setor), número de pacientes internados no setor, 

profissionais presentes no atendimento a paciente vítima de trauma por acidente de 

trânsito, relação interpessoal enfermeiro com outros indivíduos (paciente, técnico de 

enfermagem, médico) durante assistência do trauma, registro das ações e a 

aplicação do protocolo do trauma (APENDICE A1). 

Sobre aplicação do protocolo do trauma, verificou-se o planejamento das 

ações, a triagem, a execução da avaliação primária, o restabelecimento dos sinais 

vitais, a efetuação da avaliação secundária, a aplicação da reavaliação e o 

acompanhamento do enfermeiro no tratamento definitivo, caso tenha sido realizado 

na emergência do hospital (ATLS, 2009; SOUSA et. al., 2009).  
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Ainda sob este aspecto, as Diretrizes de Cuidados Essenciais no Trauma 

apontam a utilização e o registro dos scores de lesões anatômicas e fisiológicas 

(ECGl e RTS) com a finalidade de mensurar a gravidade das lesões entre diferentes 

pacientes (WHO, 2009). 

Salienta-se que para a construção do roteiro de observação utilizou-se a 

recomendação contida em documentos oficiais do Ministério da Saúde, Diretrizes 

Internacionais de condutas no trauma, dentre outros livros que abordam a temática 

(ATLS, 2009; BRASIL, 2013; DONABEDIAN, 2005; SOUSA et. al., 2009; WHO, 

2009). 

Ainda considerou-se como instrumento de coleta de dados um roteiro de 

entrevista semiestruturada, utilizando as questões de pesquisa viabilizando a 

descrição sobre a temática de forma ampliada e eliminando uma possível indagação 

já pré-definida pela pesquisadora (APÊNDICE A2).  

A primeira pergunta aberta ―Como é realizado o atendimento do Enfermeiro 

às vítimas de acidentesde trânsito terrestres?‖ almejava caracterizar a partir do 

ponto de vista do enfermeiro o seu atendimento ao acidentado de trânsito permitindo 

confrotar a resposta oriunda da entrevista com a observação do pesquisador tendo 

como orientação o protoloco universal para tal atendimento. 

A segunda pergunta aberta ―Quais as dificuldades apresentadas por esses 

enfermeiros durante esse atendimento?‖ que visava identificar as barreiras dos 

enfermeiros, e, que foi complementado por informações adicionais na perspectiva de 

se analisar outras variáveis influenciáveis como: sexo, idade, tempo de formação, 

tipo de vínculo insitucional, tempo de vínculo institucuional, existência de outro 

vínculo empregatício, cursos adicionais a graduação em especial capacitação para 

abordagem no trauma e ano e realização deste 

 

4.6  PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS E ASPECTOS ÉTICOS 

 

Inicialmente, enviou-se à Diretoria Geral do Hospital uma cópia do Projeto de 

Pesquisa explicitando a natureza do estudo e solicitação de permissão para o 

desenvolvimento do trabalho através da assinatura da Carta de Anuência, 

garantindo, portanto, o consentimento de utilização formal do nome da instituição no 

relatório final de investigação e trabalhos científicos oriundos da pesquisa 

(APENDICE B). 
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O projeto de pesquisa foi submetido no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UNIVERSIDADE FERDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN), respeitando a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), por se tratar de estudo 

que envolve seres humanos (BRASIL, 2013). Após a aprovação (CAAE 

27971114.9.0000.5537, PARECER 617.593), deu-se início a primeira etapa da 

coleta de dados nos três turnos (manhã, tarde e noite), conforme a escala de 

serviços dos profissionais – 01 enfermeiro distribuído por turno nos setores. 

A princípio, abordava-se o profissional no início do seu turno, e nesse primeiro 

contato descrevia-se para este, os propósitos do estudo, a sua importância e 

justificativa em realizá-lo, ressaltando-se a sua participação. Após resposta positiva, 

apresentava-se os termos de consentimento, tanto para o de aceite para ser 

observado, quanto o de ser entrevistado, e acordava-se um horário apropriado para 

a entrevista, reforçando a necessidade da assinatura ao Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) após a leitura cuidadosa. 

Reiterou-se sobre a participação voluntária e a possibilidade de desistir a 

qualquer momento ou abster-se da entrevista e da observação, caso sentisse-se 

constrangido. Ressaltou-se, ainda, utilização de numeração arábica sequencial nos 

instrumentos para garantir anonimato, exemplo: ENFERMEIRO 1 (APENDICE C). 

A entrevista ocorreu na Sala dos Enfermeiros do setor, por ser um local 

reservado e contribuir com a disponibilidade de cada Enfermeiro. Quanto à 

observação, sucedeu no próprio setor do Politrauma, aonde se dava o atendimento 

prestado pelo enfermeiro, de forma não participante para não interferir na dinâmica 

do setor.  

Com a finalidade de avaliar a aplicabilidade dos instrumentos e possíveis 

alterações, cumpriu-se um pré-teste. Este método permite a verificação no 

instrumento da sua validade (os dados colhidos são indispensáveis à pesquisa em 

questão) e operatividade (linguagem acessível) empregando 10% dos enfermeiros 

pesquisados. Após esta avaliação, prelúdio essencial do processo de coleta de 

dados, deu-se início propriamente dito a pesquisa. (MARCONI, LAKATOS, 2010).  

Dessa forma, a primeira entrevista realizada com o enfermeiro serviu de teste 

(aprimoramento dos instrumentos) e, por isso, estes dados não foram computados 

como resultados restando sete enfermeiros para disposição de informações sobre o 

tema 

Tanto as entrevistas quanto a observação, foram aplicadas pela mestranda; a 

primeira técnica de coleta de dados apresentou uma duração média entre 15 a 25 
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minutos, mas a permanência da pesquisadora (1 mês de coleta de dados) permitiu 

que dúvidas surgidas posteriormente fossem esclarecidas pelos entrevistados. 

Tanto as entrevistas quanto a observação, foram aplicadas pela mestranda; a 

primeira técnica de coleta de dados apresentou uma duração média entre 15 a 25 

minutos, mas a permanência da pesquisadora (1 mês de coleta de dados) permitiu 

que dúvidas surgidas posteriormente fossem esclarecidas pelos entrevistados. 

A observação era consecutiva à entrevista, apesar disso, acredita-se que 

algumas mudanças de atitudes dos profissionais ocorreram, pelo fato de estarem 

sendo observados (Efeito Hawthorne) o que, não significa a sua invalidação 

(GALANTE et. al., 2003).  

Por sua vez, a empatia estabelecida entre a equipe do setor e a mestranda, 

bem como o discernimento dos profissionais que a intenção do estudo era de 

melhorar a qualidade do processo de trabalho destes e a assistência prestada ao 

paciente corroboraram para aquisição de dados condizentes com a realidade do 

setor e as impressões dos entrevistados sobre o tema. 

Outro fato sobre a observação, é que a mestranda (pesquisadora) permanecia 

um turno (manhã ou tarde), o que viabilizou observar o mesmo profissional mais de 

uma vez. 

Uma situação que desfavoreceu a coleta de dados se pauta no 

descompromisso de alguns profissionais que faltaram ao trabalho, trocaram ou 

venderam o plantão. Em muitas ocasiões, estava o mesmo profissional, como se 

fosse o único enfermeiro escalado para o setor, prolongando a coleta de dados. 

Tentou-se coletar dados à noite, mas o enfermeiro desse horário é responsável por 

dois setores. Este recebe o plantão (informações sobre o setor do Politrauma), mas 

atua noutro setor. 

 

4.7 PROCESSAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados receberam tratamento da técnica de análise de conteúdo bastante 

utilizada em pesquisas qualitativas. A análise de conteúdo (AC) constitui um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações e trata das informações 

fornecidas pelos sujeitos, buscando a sua codificação em unidades de 

compreensão, e trabalhando com a frequência das informações (BARDIN, 2011).  

Destacam-se quatro fases na AC proposta por Bardin (2011), que os 

pesquisadores necessitam seguir para analisar os dados: 1ª fase – pré-análise; 2ª 
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fase – exploração ou codificação do material; 3ª fase – categorização; 4ª fase – 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação ou inferência.  

A análise dos dados inicia-se (pré-análise) pela leitura do material de forma 

exaustiva, familiarizando o pesquisador com as informações obtidas e logo após, os 

dados colocados em categoria, sendo agrupados pelos significados observados 

(análise). Na categorização (3ª fase), foram criadas categorias para melhor 

demonstrar as variações do atendimento dos enfermeiros aos acidentados de 

trânsito terrestre (BARDIN, 2011). 

A seguir, para a triangulação dos dados, utiliza-se o cotejo da informação 

obtida com as fontes da pesquisa (diário de campo, roteiro de observação e roteiro 

de entrevista semiestruturada), a fim de ratificar os resultados da pesquisa, 

intentando ampliar a compreensão dos dados coletados, explorando a variedade dos 

pontos de vistas relativos ao tema.  

Identificam-se os padrões em meio à diversidade de ideias e comportamentos 

manifestados, se algo pode ser definido como comum a todos ou à maioria e, 

mediante a comparação entre modelo e realidade observada será possível definir os 

padrões. Essa etapa constitui a fase derradeira na qual ocorrerá o tratamento e 

interpretação dos resultados, a análise do conteúdo propriamente dita (BARDIN, 

2011). 

Com relação aos dados de caracterização das variáveis socioeconômicas 

(sexo, idade, tempo de formação, tipo de vínculo insitucional, tempo de vínculo 

institucuional, existência de outro vínculo empregatício, cursos adicionais a 

graduação em especial capacitação para abordagem no trauma e ano e realização 

deste) foram categorizados e processados eletronicamente, através do programa 

para base de dados Microsoft-Excel 2007-XP, e, por meio de tabelas, recurso 

pertinente para a melhor elucidação didática do resultado do estudo – relatou-se as 

frequências relativas e absolutas. 
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__Resultados e Discussão 
Não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à 
felicidade (Friedrich Nietzsche). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a utilização do método ―Análise de Conteúdo‖ proposta por Bardin 

(2011), o tratamento das entrevistas semiestruturadas dos enfermeiros, da 

observação não-participante e das anotações oriundas do diário de campo, 

proporcionaram a estruturação de duas categorias centrais e duas subcategorias em 

consonância, bem como a construção de um quadro sinótico permitindo a 

comparação entre o padrão recomendado e os procedimentos realizados, sendo 

inseridos os comentários para complementação do contexto, o que possibilitou a 

avaliação do atendimento dos enfermeiros às vítimas de trauma por acidentes de 

trânsito terrestre, em hospital público de referência urgencial e emergencial no 

município Natal-RN. 

Inicialmente, apresentam-se as variáveis etárias, sociais, culturais formativas 

de forma a identificar a relação das mesmas com o atendimento dado pelo 

profissional enfermeiro, nesse contexto. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

TABELA 01 – Distribuição frequência dos enfermeiros com relação à variável sexo 

no setor Politrauma do HMWG, Natal – RN, maio de 2014. 

 SEXO  

Masculino Feminino Total 

N                                     %        N                                     %        N                                     %        

1                           14,29% 6                               85,71 7                                  100 

Fonte: Própria pesquisa, 2014. 

  

Conforme os dados apresentados na Tabela-1, com relação ao sexo dos 

enfermeiros entrevistados, vê-se a predominância do sexo feminino. Lopes e Leal 

(2005), explicam que tal preponderância na profissão de enfermagem pode ser 

explicada devido ao fato dos afazeres domésticos, o cuidado às crianças, aos 

doentes e aos velhos desde os primórdios da civilização está associado à figura da 

mulher-mãe, curandeira e detentora de um saber informal das práticas de saúde. Os 

valores simbólicos e vocacionais foram introduzidos no recrutamento de 

trabalhadoras como reflexo da institucionalização capitalista do trabalho na saúde. 
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Mesmo a identidade do trabalho variando no tempo e no espaço, as práticas 

masculinas no cuidado hospitalar até então existentes o trabalho na saúde à 

seletividade de um tipo ideal de cuidadora tendo em vista das qualidades de sexo, 

além dessa seletividade sexual os valores ideológicos religiosos contribuíram para o 

exercício institucional da enfermagem exclusivo e ou majoritariamente feminino e 

caritativo (LOPES, LEAL, 2005). 

 

TABELA 02 – Distribuição absoluta e média, de acordo com a variável idade dos 

enfermeiros, no setor Politrauma do HMWG, Natal – RN, maio de 2014. 

 

   IDADE    

ENF 1 ENF 2 ENF 3 ENF 4 ENF 5 ENF 6 ENF 7 

51 anos 53 anos 51 anos 27 anos 26 anos 27 anos 30 anos 

Média = 37 anos 

Fonte: Própria pesquisa, 2014.  

 

 Os dados da Tabela 2, apresenta que a amplitude das idades, variou entre 26 

a 53 anos; dessa forma, a heterogeneidade das idades remete a concepção de que 

o cuidado também deve variar conforme idade o profissional. 

Na vida adulta jovem, adulto, meia-idade e velhice as pressões sociais 

influenciam em mudanças de comportamento. O gênero, o estado civil e a profissão 

também refletem nessa adaptação (RESENDE et. al., 2006).  

O trabalho tanto possibilita crescimento, reconhecimento e independência 

pessoal, como também, as constantes mudanças impostas aos indivíduos, podem 

gerar problemas como insatisfação, desinteresse e irritação.  

A maioria dos profissionais que atua no cenário de urgência e emergência 

cuja rotina é lidar com o inesperado, trabalho fragmentado, excessiva 

responsabilidade, rotatividade de turnos e cobrança por constante ampliação de 

conhecimentos, estes fatores de estresse, quando somados ao tempo podem 

provocar desgaste físico, emocional e adoecimento nos profissionais (BEZERRA, 

SILVA, RAMOS, 2012).  

 

TABELA 03 – Distribuição absoluta e média, segundo a variável tempo de formação 

acadêmica dos enfermeiros, no setor Politrauma do HMWG, Natal – RN, maio de 

2014. 
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TEMPO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

ENF 1 ENF 2 ENF 3 ENF 4 ENF 5 ENF 6 ENF 7 

28 anos 30 anos 28 anos 4 anos 5 anos 4 anos 6 anos 

Média = 15 anos 

Fonte: Própria pesquisa, 2014.  

  

 Segundo os dados da Tabela 3, a variável tempo de formação acadêmica, 

ficou entre 4 e 30 anos, uma média de 15 anos. Há de se considerar que em 30 

anos, muitas das práticas em saúde mudaram e, é imprescindível se renovar o 

conhecimento obtido a data tão longínqua. 

A atualização de conhecimentos, pelos profissionais deve ser contemplada 

para atender as demandas atuais de forma a acompanhar as inovações tecnológicas 

oriundas da evolução das ciências da saúde, o que exige do enfermeiro essa busca 

permanente por mais saber (MARTINS et. al., 2006). 

 

TABELA 04 – Distribuição absoluta e média, do vínculo institucional dos enfermeiros 

do setor Politrauma do HMWG, Natal – RN, maio de 2014. 

 

 TIPO DE VÍNCULO  

Servidor Contratado Total 

N                                     %        N                                     %        N                                     %        

7                                  100 0                                      0 7                                  100 

Fonte: Própria pesquisa, 2014.  

 

 Segundo os dados da Tabela 4, todos os entrevistados são servidores 

públicos, característica que contribui para a qualidade do atendimento do enfermeiro 

ao acidentado e transito terrestre, pois a estabilidade no emprego favorece a uma 

rotina mais regular dos funcionários. Ao contrário, dos serviços privados, cujas 

características são os vínculos com contratos temporários, de prestação de serviços 

e baixos salários que acarretam a insegurança e insatisfação profissional, refletindo 

negativamente na assistência à saúde (FERNANDES et. al., 2012). 

 Segundo, Fernandes (2012), a estabilidade profissional no serviço 

proporciona maior segurança e condições mais dignas de trabalho para o enfermeiro 
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no exercício pleno de suas atribuições garantindo continuidade na assistência. No 

entanto, para estabelecerem um atendimento satisfatório não basta estabilidade 

profissional e financeira, esses trabalhadores também necessitam dispor de 

condições básicas tanto materiais como humanas para desenvolver as suas 

atividades de forma digna e justa. 

 

TABELA 05 – Distribuição absoluta e média do tempo de serviço dos enfermeiros 

do setor Politrauma do HMWG, Natal – RN, maio de 2014. 

 

TEMPO DE SERVIÇO 
 

ENF 1 ENF 2 ENF 3 ENF 4 ENF 5 ENF 6 ENF 7 

27 anos 29 anos 13 anos 0,08 anos 
(1 mês) 

4 anos 3 anos 0,17 anos 
(2 meses) 

Média = 10 anos 

Fonte: Própria pesquisa, 2014.  

 

 De acordo com tempo de serviço dos enfermeiros, observa-se grande 

variação entre 1 mês a 29 anos de experiência com média de 10 anos. A realidade 

leva a reflexão que a pouca vivência é um entrave à qualidade do atendimento visto 

que esta não confere habilidade necessária para atendimento de urgência e 

emergência.  

Ademais, como explicitado anteriormente, apesar do tempo conferir 

experiência e maturidade estimulam também um atendimento afadigado, insatisfeito, 

desesperançoso em virtude da rotina estressante (MARTINS et. al., 2006).  

Há de ressaltar o perfil destes enfermeiros mais experientes possuem perfil 

que mesmo diante os obstáculos e dificuldades diárias do setor resistem continuar 

na urgência e emergência do hospital. 

 

TABELA 06 – Distribuição absoluta e percentual da existência de outros vínculos 

empregatícios dos enfermeiros do setor Politrauma do HMWG, Natal – RN, maio de 

2014. 

 

OUTORS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS 

Sim Não Total 
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N                                     %        N                                     %        N                                     %        

1                           14,29% 6                               85,71 7                                  100 

Fonte: Própria pesquisa, 2014.  

 

 Quanto à existência de outros vínculos institucionais apenas, 14,29% (1 

entrevistado), possui outro emprego. A situação pode estar relacionada com a 

remuneração não satisfatória, a opção por outro trabalho que proporcione satisfação 

profissional, um trabalho que ofereça melhores condições para o desenvolvimento 

das atividades, afinidade com determinada área da enfermagem (FERNANDES et. 

al., 2012; MARTINS et. al., 2006). 

 

TABELA 07 – Distribuição absoluta e percentual do curso de capacitação na 

abordagem ao trauma dos enfermeiros do setor Politrauma do HMWG, Natal – RN, 

maio de 2014. 

CAPACITAÇÃO NA ABORDAGEM DO TRAUMA 

Capacitados na 

abordagem ao trauma 

Não receberam 

capacitação na 

abordagem ao trauma 

Total 

N                                     %        N                                     %        N                                     %        

1                           14,29% 6                               85,71 7                                  100 

Fonte: Própria pesquisa, 2014.  

 

As exigências atuais do campo da saúde culminaram na implementação de 

novas diretrizes institucionais inserindo o Serviço de Educação Continuada (SEC) 

promovendo investimentos na capacitação dos recursos humanos para 

desenvolvimento de competências profissionais, realizar um trabalho integrado e 

multidisciplinar com intuito de melhor assistir os pacientes (MARTINS et. al., 2006).  

Os entrevistados possuem cursos adicionais à graduação o que revela a 

procura pelo aperfeiçoamento profissional no atendimento prestado por parte do 

trabalhador e pela instituição que oferece minicursos como também custeia cursos 

de capacitação. 

Dos sete enfermeiros, quatro possuem o ACLS cujo protocolo de atendimento 

em urgência cardiológica (paciente apresentando parada cardiorrespiratória) 

sobressai quanto sua importância no atendimento ao trauma. Contudo, apenas um 
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enfermeiro (14,29%) possui o curso de capacitação na abordagem ao trauma, 

Manobras Avançadas de Suporte ao Trauma (MAST), realizado em 1997. 

 Questiona-se como um hospital de referência em traumatologia não promove 

qualifica sua mão de obra para atender esta clientela quando se verifica a alta 

demanda de politraumatizado em decorrência ao aumento da incidência dos AT. 

Ademais, a conduta no trauma requer de cuidados específicos que se não forem 

realizados de forma correta e em tempo hábil pode levar a sequela ou óbito do 

paciente (ATLS, 2009). 

A seguir discorrem-se as categorias codificadas através da entrevista 

semiestrutura: 

 

CATEGORIA 1 – Caracterização do atendimento do enfermeiro às vítimas de 

acidentes de trânsito terrestres – descrição de como são realizados os cuidados do 

enfermeiro no atendimento às vítimas de acidentes trânsito de terrestres. 

 

 Subcategoria 1: Atuação do Médico no atendimento do trauma por 

acidente de trânsito: 

 
[...] O cirurgião geral recebe o paciente, encaminha para o setor de imagem 
para realizar tomografia, ultrassonografia, raio-x, e, caso necessário, solicita 
avaliação dos especialistas da neurocirurgia, ortopedia, vascular e o buco 
[...] (ENFERMEIRO 1). 
 
[...] O paciente é recebido pelo cirurgião geral que avalia a necessidade 
geral e solicita parecer dos especialistas e exames para reconhecer algo 
que passou despercebido. Solicita, ainda, os cuidados de enfermagem [...] 
(ENFERMEIRO 2). 
 
[...] O SAMU traz o paciente, raramente vem em carro particular, e, é 
recebido pelo cirurgião geral que define o tratamento definitivo. Caso não 
apresente trauma de abdome, solicita o neuro para avaliação do TCE, o 
Buco em caso de corte em face, ortopedia em caso de fratura, cirurgião 
plástico para as queimaduras por abrasão e convoca a enfermagem [...] 
(ENFERMEIRO 3). 
 
[...] O médico cirurgião geral indica o tratamento e solicita os cuidados 
enfermagem [...] (ENFERMEIRO 4). 
 
[...] O atendimento incial é dado pelo médico que define o tratamento [...] 
(ENFERMEIRO 5). 
 
[...] O médico indica o tratamento, mas faço as coisas que considero 
necessárias [...] (ENFERMEIRO 6). 

  

 Subcategoria 2: Atuação do Enfermeiro no atendimento do trauma por 

acidente de trânsito: 
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[...] O enfermeiro muitas vezes não participa do atendimento inicial por 
vários motivos [...] Na prática quando o paciente chega é puncionado AVP e 
inicia HV (Soro fisiológico ou Ringer Lactato). Instala máscara de venturi ou 
realiza intubação, se necessário. Colhe o sangue para HTO [...] 
(ENFERMEIRO 1). 
 
[...] Os cuidados de enfermeiro são realizados de acordo com a 
necessidade do paciente [...] (ENFERMEIRO 2). 
 
[...] O enfermeirorealiza a punção, chama o banco de sangue e laboratório 
[...] (ENFERMEIRO 3). 
 
[...] Os pacientes intubados detém a atenção e por muitas vezes acabo não 
me aproximando do acidentado de trânsito [...] (ENFERMEIRO 4). 
 
[...] O doente chega, o SAMU geralmente avisa antes, o que podemos 

adiantar é só o carrinho de urgência
7
 e a montagem do ventilador 

mecânico
8
 [...] (ENFERMEIRO 5). 

 
[...] O cuidado do enfermeiro é de acordo com a necessidade do paciente, 
mesmo se o médico não identificou um bexigoma no paciente, por exemplo, 
eu passo a sonda vesical e depois comunico ao médico [...] (ENFERMEIRO 
6). 
 
[...] O cuidado é de acordo com a necessidade para o momento: exames, 
passagem de sonda vesical, reanimação, auxiliar na intubação [...] 
(ENFERMEIRO 7). 

 

As respostas as questões sobre como são realizados os cuidados dos 

enfermeiros surgiram nas falas dos entrevistados às categorias da atuação do 

médico na abordagem ao trauma e de forma secundária a atuação do enfermeiro na 

mesma ocasião. 

Com relação a primeira subcategoria, evidencia-se que ocorre umatendimento 

do enfermeiro que dependente da prática profissional médico; no entanto, observa-

se que a ocasião demanda de um posicionamento oposto visto à urgência clínica do 

paciente. Acrescenta-se que a atuação do enfermeiro relatada nas falas está 

intrinsicamente influenciada pelas dificuldades que a inviabilizam de realizá-la em 

sua plenitude. Dessa forma, este atendimento dependente do médico, será discutido 

na próxima categoria bem como outros elementos que possam estar relacionados 

com este aspecto. 

 

                                                           
7
Ventilador mecânico é um equipamento que viabiliza as trocas gasosas do paciente de forma 

artificial do indivíduo que será submetido a procedimento cirúrgico ou por motivo de doença não 

consegue respirar sozinho 

8
Carrinho de urgência é armário onde são armazenados medicações e equipamentos indispensáveis 

ao atendimento de urgência e emergência de um determinado setor hospitalar. 
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CATEGORIA 2 - Dificuldades apresentadas pelos enfermeiros durante o 

atendimento às vítimas de acidentes de trânsito terrestres – relato dos fatores que 

refletem positivamente ou negativamente na aplicabilidade do conhecimento técnico-

científico (aplicabilidade do protocolo ATLS ou algum protocolo institucional voltado 

ao atendimento específico ao trauma): 

 
Dentre as dificuldades observadas em campo e apontadas na entrevista, 

destacam-se: 

 
[...] Não existe educação continuada, faltam enfermeiro e técnico 

qualificados [...] Em 1997, fiz o MAST
9
, porque na época o ATLS era só 

para médicos. Em 2012, fiz o ACLS [...] (ENFERMEIRO 1).  
 
[...] Eu nem conheço a equipe que trabalho [...] Fui convocada para assumir 
o concurso e disseram que iriam me apresentar o setor, mas simplesmente 
fui jogada aqui [...] O hospital ainda não ofereceu nenhuma capacitação, 
estou fazendo especilaização em UTI por conta própria [...] (ENFERMEIRO 
4). 
 
[...] O hospital promove uns minicursos, mas queria ter mais conhecimento 
sobre a temática, o único cuidado específico ao trauma que conheço é a 
imobilização cervical [...] (ENFERMEIRO 5). 
 
[...] Recentemente a FIFA, pela primeira vez, fez uma avaliação séria do 
atendimento do hospital. Porque o RESGATE faz simulações, mas eles 
mesmos levam na brincadeira. Na avaliação da FIFA o hospital teve um 
bom desempenho, a gravidade foi divida em cores. Só a observação 1 (cor 
amarela) não se saiu bem, porque a enfermeira tinha saído na hora da 
simulação [...] (ENFERMEIRO 1). 

 

A falta de capacitação para o atendimento ao trauma destaca-se como um 

dos desafios da equipe. Apesar da realização de minicursos pela Instituição, os 

enfermeiros relatam falta de educação continuada por esta não ser efetiva10 e estes 

demonstram o desejo/necessidade de obtenção de conhecimento sobre o 

atendimento no trauma. Além das fragilidades da formação profissional, falta uma 

educação permanente para os profissionais promovida pela Instituição, haja vista a 

inaptidão de alguns funcionários mais antigos ao recepcionar novos admitidos. 

As Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação (MEC), aprovada em 07 

de agosto de 2001, não preconizou na formação do enfermeiro o preparo e a 

capacitação para este tipo de atendimento, forçando os profissionais à 

especialização na área, após a formação acadêmica e os serviços de saúde, 
                                                           
9
MAST significa Manobras Avançadas de Suporte ao Trauma e é um curso desenvolvido para 

capacitação de enfermeiros no atendimento ao trauma. 

10
efetividade é realizar a coisa certa para transformar a situação existente. 
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abarcarem a capacitação destes (BRASIL, 2001). 

Sousa (2009) relata em seu estudo da relevância do treinamento especifico e 

aperfeiçoamento técnico-científico dos profissionais de enfermagem que atuam em 

unidade de emergência. Para a autora, a falta de formação específica dos 

profissionais e ausência de programas de treinamento no serviço repercute 

negativamente no prognóstico da vítima e compõe uma das dificuldades atreladas à 

estrutura e funcionamento das unidades de emergência (SOUSA et. al., 2009). 

O processo de treinamento deve iniciar no ingresso do servidor na instituição 

(treinamento adimensional), estender-se pela a adaptação na unidade (treinamento 

setorial) e permanecer durante toda sua prática do dia-a-dia (treinamento 

continuado), com vistas a desenvolver suas potencialidades e mantê-lo atualizado e 

tornando parte integrante de seu trabalho. Além de prover conhecimentos básicos e 

avançados teórico e prático, estimular a capacidade de julgamento clínico, destreza 

no manuseio de equipamentos, a capacitação estimular o trabalho em equipe 

(SOUSA et. al., 2009). 

Para ter êxito na qualificação profissional, o treinamento baseado em 

simulação realística, como também a utilização de protocolos de assistenciais que 

norteiam o treinamento por determinar os padrões de atendimento a serem 

alcançados com a capacitação (SOUSA et. al., 2009). 

Outro grande entrave é a questão estrutural: recursos físicos, recursos 

materiais e equipamentos e recursos humanos: 

 

[...] O enfermeiro muitas vezes não participa do atendimento inicial ao 
politraumatizado, tá envolvido na urgência de clínica médica ou se encontra 
no ―Polinho‖ [...] (ENFERMEIRO 1). 
 
[...] outro fator que inviabiliza um bom atendimento é a péssima estrutura 
física e a falta de material no hospital [...] O hospital não tem protocolo para 
esse tipo de atendimento (ENFERMEIRO 2). 
 
[...] A falta de recursos também são impecilhos no nosso trabalho [...] 
(ENFERMEIRO 3). 

 

Nas falas, foi mencionado o termo ―Polinho‖. Este é um espaço destinado a 

alocar o excedente de pacientes do Politrauma, que antes ficavam no corredor, 

porque, apesar de não estarem em situação iminente de morte, precisam ser 

observados. Caso o paciente sofra agravamento no estado de saúde, retorna ao 

Politrauma, porque o ―Polinho‖ não possui infraestrutura para tal situação, tampouco 

o quantitativo de profissionais para o cuidado adequado. 
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 Vale salientar que o corredor que comportava os pacientes em observação é 

denominado pelos profissionais como ―Corredor da Imprensa‖ é evidenciado com 

frequência a imagem do ―corredor vazio‖, em reportagens sobre o Hospital, fazendo 

alusão a uma boa gestão seja de nível institucional ou relacionada às esferas de 

governo. Em contraposição, os corredores da observação clínica possuem bastantes 

pacientes a ponto de serem internos, inclusive na sala dos elevadores. E nos dias 

em que a demanda de pacientes é tamanha para ser comportada no Politrauma e o 

―Polinho‖ o ―Corredor da Imprensa‖ volta a servir de local de internação. 

Detalhando a estrutura física, o setor de Politrauma dispõe de seis leitos para 

comportar pacientes graves, dois leitos para suturas e um espaço para colocação de 

macas dos pacientes trazidos por ambulâncias ou SAMU.  

Dependendo do número de pacientes, o setor dobra drasticamente sua 

capacidade totalizando até doze leitos para pacientes graves, dois leitos de sutura e 

os pacientes excedentes que são alojados em macas no corredor. 

Algo parecido acontece no ―Polinho‖, que na teoria compreende dez leitos, mas 

na maioria das vezes está com o dobro da capacidade abrangendo até vinte 

pacientes. 

Quanto à falta de recursos materiais e equipamentos, o ―Polinho‖ não dispõe 

de sistema de ar para a colocação de ventilador mecânico, viabilizando a respiração 

artificial do paciente que não consegue fazê-lo sozinho (paciente grave), não têm 

este e outros equipamentos de monitorização dos sinais vitais – frequência 

respiratória, frequência cardíaca, dentre outros.  

No setor de Politrauma, contém ventilador mecânico para os pacientes, sendo 

utilizado um ponto de oxigênio para duas máquinas. Contudo, nem todos os leitos 

possuem outros equipamentos necessários para monitoramento dos sinais vitais do 

paciente, como monitor cardíaco, por exemplo. 

Segundo a equipe, os ventiladores mecânicos são vistoriados por técnicos de 

forma preventiva (realidade observada em campo), porém faltam partes desse 

equipamento como o circuito ventilatório do paciente (tubos conectados à máquina 

respiradora que leva ar ao paciente).  

Outros elementos, como medicação, luvas, linha para suturas, às vezes estão 

indisponíveis, porém as reclamações dos enfermeiros centralizavam prioritariamente 

nos equipamentos anteriormente mencionados. 

Detalhando o montante dos recursos humanos que atuam diretamente no 

cuidado do paciente acidentado: os médicos (cirurgião geral, vascular, 
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neurocirurgião, clínico geral e cirurgião plástico) permanecem no Politrauma, o único 

enfermeiro do plantão tenta reversar-se entre os setores de Politrauma e ―Polinho‖, 

bem como os cinco ou sete técnicos de enfermagem (dois são remanejados para o 

―Polinho‖ e três a cinco permanecem no Politrauma: dois técnicos ficam 

encarregados pelos cuidados dos pacientes intubados, um técnico para urgências 

como parada cardíaca, um técnico para auxiliar o médico nas suturas e um técnico 

para atender os pacientes do corredor), para assistir uma grande totalidade de 

pacientes com níveis de gravidade diferenciados. 

A gestão dos serviços de saúde devem dimensionar os profissionais visando à 

eficácia, qualidade e custo da Assistência à Saúde. Essa tarefa torna-se mais árdua 

numa unidade de emergência, tendo em vista o grau de dependência dos pacientes, 

a sazonalidade dos casos atendidos e da demanda, a possibilidade de catástrofes e 

desastres e a política de recursos humanos de cada instituição (SOUSA et. al., 

2009). 

Através da Resolução 293/2004, o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), estabeleceu-se parâmetros mínimos para dimensionamento da equipe de 

enfermagem, considerando: as diferentes categorias que compõe a equipe, trabalho 

ininterruptos nas 24 horas de cada unidade, o Sistema de Classificação de 

Pacientes (SCP), proporção funcionários/leito, turno e horas de assistência de 

enfermagem (COFEN, 2004). 

Sendo o SCP a estratificação dos graus de dependência e cuidado requerido 

em cuidados mínimos (autocuidado), cuidados intermediários, cuidados semi-

intensivos e cuidados intensivos; e, a assistência de enfermagem uma constante 

calculada em função do grau de dependência e do potencial requerido (denominada 

Total de Horas de Enfermagem — THE)11, obtém-se a Quantidade de Pessoal (QP) 

de enfermagem necessário (COFEN, 2004). 

O Conselho Federal (2004) recomenda para o cálculo da QP, de uma unidade 

de emergência, a utilização na assistência semi-intensiva ou intensiva. Ademais, o 

cálculo requer uma variável, denominada Km — Constante de Marinho, deduzida a 

partir dos dias da semana, do índice de segurança técnica e de jornada semanal de 

trabalho (índice de segurança de 15% para as diferentes jornadas de trabalho)12, 

                                                           
11

Valores do THE: 3,8 horas de enfermagem/ paciente/ 24h na assistência mínima ou autocuidado; 

5,6 horas de enfermagem/ paciente/ 24h na assistência intermediária; 
9,4 horas de enfermagem/ paciente/ 24h na assistência semi-intensiva; 
17,9 horas de enfermagem/ paciente/ 24h na assistência intensiva. 
12

Km (20 horas) = 0,4025; 
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completando a fórmula: QP = Km x THE. 

Assim, alcança as seguintes percentagens: nos cuidados semi-intensivos a 

equipe de enfermagem deve ser composta por 42% a 46 % enfermeiros e 58% a 

54% de técnicos e auxiliares, enquanto nos cuidados intensivos esse quantitativo 

corresponde a 52% a 56% de enfermeiros e 44% a 48% de técnicos (COFEN, 

2004). 

O MS através da Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, dispõe dos 

requisitos mínimos para o funcionamento de UTI. Dentre das determinações, 

descreve o quantitativo dos profissionais que atuam no setor. Quanto a enfermagem, 

a cada 8 leitos está sobre a responsabilidade de no mínimo um enfermeiro em cada 

turno. Técnicos de enfermagem no mínimo um para cada dois leitos em cada turno, 

além um técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em 

cada turno (BRASIL, 2010). 

Á princípio os pacientes não deveriam ficar internados no Politrauma, mas a 

situação existe em decorrência do número de leitos de UTI não ser condizente com 

a alta demanda. Ademais, o quantitativo do setor não segue as recomendações do 

Ministério nem do Conselho Federal de Enfermagem. O Politrauma possui seis leitos 

para pacientes graves (necessitam de UTI), duas macas para suturas e espaço para 

as macas trazidas pelo SAMU e o ―Polinho‖ dispõe de dez leitos. Lembrando que a 

demanda na maioria das vezes é superior e exige uma adequação dobrando o 

número de leitos.  

Em situações normais (o número de pacientes é igual número de leitos), o 

dimensionamento já é inferior. Deveria ser um enfermeiro para seis pacientes que 

necessitam de assistência intensiva e outro para cuidado dos pacientes semi-

intensivos. No entanto, é apenas um enfermeiro para todos esses pacientes. Não 

obstante, também é reduzido o número de técnicos. Há plantões que são apenas 

cinco e de acordo com a resolução ministerial esse quantitativo é insuficiente para 

os pacientes graves, quando a realidade estes não apenas realizam cuidados 

intensivos. 

Ademais, sobre o Componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências, a 

Portaria nº 2.395, de 11 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde, estabelece as 

                                                                                                                                                                                     
Km (24 horas) = 03354; 
Km (30 horas) = 0,2683; 
Km (32,5 horas) = 0,2476; 
Km (36 horas) = 0,2236; 
Km (40 horas) = 0,2012. 
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linhas de cuidado, as pactuações entre as esferas de governo para repasses de 

recursos financeiros com vistas ao pagamento de procedimentos, ampliação/ 

reforma/ readequação da estrutura física (BRASIL, 2011). 

Viana (2002) trata sobre a importância da gestão dos materiais no qual sua 

contabilização proporciona o equilíbrio do estoque e consumo, auxiliado na decisão 

do quando e quanto comprar para repor a reserva de materiais. Essa ferramenta 

administrativa ocorre através das seguintes etapas: planejamento, acompanhamento 

e controle, compras, guarda e distribuição. 

O autor recomenda ainda a composição de uma equipe permanente de 

padronização de materiais (CPPM) para pesquisar elaborar uma lista básica de 

materiais (LBM) que são os insumos utilizados nos cuidados aos pacientes para a 

identificação dos materiais, realizar o cálculo do consumo mensal (CCM) e efetuar a 

média dos seis meses anteriores visando estabelecer estoques mínimos, estoque 

estratégico, consumo mensal e prazo de reabastecimento. 

Na administração de recursos materiais, a atuação do enfermeiro destaca-se 

como elemento inerente ao processo de cuidar, além de uma conquista nas esferas 

de tomada de decisão, ter a possibilidade de gerenciar o seu papel na dimensão 

técnico-administrativa (GARCIA et. al., 2012).  

Através da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que norteia os processos 

licitatórios de acordo com disponibilidade, preço, fabricante dentre outros aspectos, 

o profissional pode escolher os produtos de qualidade específicos para 

determinados setores. Assim, além de manter o estoque com materiais 

indispensáveis aos cuidados, certifica-se da especificidade e qualidade para um 

determinado atendimento bem como a manutenção de equipamentos médico-

hospitalar (BRASIL, 1993). 

Sem as condições de infraestrutura adequadas, treinamento para prover 

conhecimento e habilidade aos profissionais, provisão de materiais e de 

equipamentos para a realização do cuidado a qualidade comprometida, implica no 

atendimento dos pacientes que procuram esse estabelecimento de saúde (SOUSA 

et. al., 2009). 

Contudo, além do total de profissionais é salutar a afinidade em trabalhar com 

urgência e emergência, o profissional precisa ter postura precisa e ágil para a 

situação: 

 

 [...] a gerência de enfermagem não considera o perfil e a qualificação do 
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enfermeiro. Os técnicos que não dão certos nos outros setores são 
transferidos para o PS como forma de castigo [...] (ENFERMEIRO 1). 
 
[...] Fui convocada para assumir o concurso [...] Não consideraram a 
experiência que tenho na pediatria nem minha afinidade pela aérea [...] 
(ENFERMEIRO 4). 
 
[...] Não me sinto nem um pouco preparada para trabalhar nessa área, 
minha experiência e minha paixão é a psiquiatria. Deveriamter aproveitado 
esse meu perfil na convocação do concurso, eu devia trabalhar no Hospital 
Psiquiátrico João Machado [...] (ENFERMEIRO 7). 
 

Martins (2012) coloca que o estabelecimento do perfil do enfermeiro requer o 

reconhecimento de que toda um individuo necessita de assistência de enfermagem 

adequada considerado o ser humano em sua totalidade e em constante interação 

com o meio ambiente.  

Porém, como esperar esse atendimento holístico se o profissional esta sendo 

castigado e desestimulado a trabalhar com satisfação. Não considerar a afinidade/ 

perfil/ habilidade técnico-científica do enfermeiro para alocá-lo em determinado setor 

e atribuir técnicos de enfermagem no setor de urgência como forma de castigo 

interferem diretamente na qualidade da assistência à saúde e diminui a qualidade da 

assistência prestada. 

Segundo Sousa (2009), dois parâmetros são fundamentais a uma equipe: a 

capacitação técnica e a comportamental. É imprescindível pesar sobre o perfil do 

profissional aliada às habilidades, competências, dinamismo para a prestação de um 

atendimento eficaz na abordagem do trauma. 

Além disso, a questão dos recursos administrativos (planejamento, 

organização, controle de tomada de decisões) foi bastante denunciada: 

 

[...] Apesar do Hospital ser de ―referência de trauma no RN‖ não existe 
prioridade para o atendimento do paciente com trauma [...] Muitas vezes o 
espaço físico tá tomado pelo paciente da clínica médica, e, por isso, o 
Enfermeiro muitas vezes não participa do atendimento inicial ao 
politraumatizado, tá envolvido na urgência de clínica médica ou se encontra 
no ―Polinho‖ [...] Não existe protocolo no setor, tentamos seguir o ATLS [...] 
(ENFERMEIRO 1). 

 
[...] Os pacientes intubados detém a atenção e por muitas vezes acabo não 
me aproximando do acidentado de trânsito [...] (ENFERMEIRO 4). 
 
[...] Com o atual governdo é difícil para quem trabalha na gerência de 
enfermagem porque não se consegue fazer as melhorias que a categoria 
precisa e ainda poder despertar inimizades por cumprir ordens 
verticalizadas do governo [...] (ENFERMEIRO 3). 
 

As dificuldades de recursos materiais e de infraestrutura também são 

mencionadas no estudo desenvolvido por Sousa (2009). A pesquisadora associa o 
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aumento de violência urbana e os acidentes aliados à insuficiente estruturação da 

rede assistencial que provocam uma sobrecarga nos serviços de Urgência e 

Emergência.  

Objetivando a qualidade nos serviços de atendimento ao trauma é essencial à 

adequação da infraestrutura e articulação entre eles, bem como provisão de 

materiais, equipamentos e recursos humanos especializados. Principalmente no que 

tange a segurança do paciente visto a assistência cotidiana ocorrer de forma 

insegura e não isenta de falhas pela prática realizada em locais sem condições 

necessárias e treinamento profissional adequado (SOUSA et. al., 2009). 

Além disso, a elaboração de protocolos institucionais construídos sob o 

consenso de normas técnicas, nacionais e internacionais, atualizados 

periodicamente garantem a qualidade na assistência em saúde por reorganizar o 

processo de trabalho. Permite, ainda, uma visão mais ampla do paciente diante uma 

assistência pautada na interdisciplinaridade profissional e conferindo autonomia ao 

atendimento do enfermeiro possibilitando (RODRIGUES, NASCIMENTO, ARAÚJO, 

2011). 

No tocante à caracterização do atendimento do enfermeiro aos acidentados 

de trânsito, a partir das entrevistas semi-estruturadas obteve-se os seguintes 

depoimentos: 

 

[...] O médico cirurgião geral indica o tratamento e solicita os cuidados 
enfermagem [...] Me sinto aflita por ter sido colada num setor que pouco sei 
prestar cuidados especificos, apesar de ter visto na graduaçãoa disciplina 
de urgência, não me sinto preparada [...] (ENFERMEIRO 4). 
 

[...] O atendimento incial é dado pelo médico que define o tratamento [...] O 
médico prescreve os cuidados de enfermagem específicos para o trauma 
como a passagem de sonda nasogástrica via oral [...] O único cuidado 
específico ao trauma que conheço é a imobilização cervical [...]  
(ENFERMEIRO 5). 

 
Uma das etapas do atendimento do enfermeiro revela a subordinação do seu 

cuidado como componente inerente à assistência médica, no qual o médico solicita 

o trabalho do enfermeiro e indica como este deve proceder. 

Contudo, é indispensável que o enfermeiro detenha competência técnica, 

científica ética e legal para prestar cuidados com autonomia, sem ser tutelado ao 

médico ou quem quer que seja. Visto ainda, a situação periclitante à vida do 

paciente requerendo o discernimento e a tomada de decisão pronta e imediata de 
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maneira a não expor o cliente em situação de maior risco ou agravar-lhe o risco 

existente (SOUSA et. al., 2009). 

Na segunda etapa do atendimento do enfermeiro constata-se a 

indispensabilidade do aperfeiçoamento científico na abordagem ao trauma, tanto 

fundamentando a autonomia profissional, quanto à qualificação do atendimento visto 

a influência do cuidado do enfermeiro no prognóstico do paciente.  

Não obstante, a deficiência no aperfeiçoamento ao trauma reflete num 

atendimento enrijecido, não condizente à necessidade premente do paciente, como 

também determina numa inadequada provisão de recursos necessários ao 

atendimento no trauma:  

 

 [...] O paciente chega é puncionado AVP e inicia HV (Soro fisiológico ou 
Ringer Lactato). Instala máscara de venturi ou realiza intubação, se 
necessário. Colhe o sangue para HTO [...] (ENFERMEIRO 1). 

 
[...] O que podemos adiantar é só o carrinho de urgência e a montagem do 
ventilador mecânico [...] (ENFERMEIRO 5). 
 

As limitações da autonomia da enfermagem em contexto hospitalar 

permanecem bastante enraizadas em resposta à forte hegemonia do paradigma 

mecanicista e ao modo de produção capitalista. Em contraposição, a consequência 

dessa submissão valoriza a competência técnica (BUENO, QUEIROZ, 2006).   

O questionamento da hegemonia deste paradigma induz à produção de 

saberes visando à ampliação das perspectivas dos profissionais por meio do 

trabalho interdisciplinar. Para tanto, o exercício da liberdade, favorecendo 

assistência adequada e ética ao ser em cuidado, impõe a construção de novos 

conhecimentos, ao invés de mera reprodução dos conhecimentos de outros 

profissionais (BUENO, QUEIROZ, 2006). 

Assim, a ruptura de tal realidade relaciona-se intimamente com a aplicação de 

saberes próprios da profissão e à delimitação do campo de atuação, promovendo a 

visibilidade social por meio de uma identidade sólida e própria da enfermagem.   

Neste contexto, a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) viabiliza a aplicação dos conhecimentos técnico-científicos, confere um 

atendimento humanizado e aperfeiçoa o registro das informações. Em outras 

palavras, contribui para a qualidade do cuidado de enfermagem (SANTOS, 

MONTEZELI, PERES, 2012). 

Ademais o treinamento específico na abordagem ao trauma prepara o 

enfermeiro nos aspectos que perpassam o atendimento propriamente dito, visto que, 
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a suposição dos materiais que devem ser solicitados e preparados para o cuidado 

provém do discernimento sobre o mecanismo do trauma, pois cada tipo de colisão 

automobilística trará uma repercussão (impacto frontal, lateral, posterior, angular e 

capotamento) que, consequentemente, exigirá uma determinada conduta (ATLS, 

2009). 

Assim conclui-se a avaliação de estrutura (recursos humanos, recursos 

materiais, rotinas organizacionais, capacitação) cujas deficiências foram apontadas 

pelos enfermeiros como entraves para o atendimento no trauma por acidentes de 

trânsito.  

Na sequência, obteve-se a observação minuciosa, avaliou-se o atendimento 

de enfermeiro ao paciente politraumatizado por acidente de trânsito e observa-se um 

desvio no parâmetro de qualidade ao se confrontar com as etapas do atendimento 

do enfermeiro sugeridas em literatura específica. Considerou-se também uma 

consonância entre o relato dos enfermeiros e os dados colhidos na observação. 

Para a avaliação dos serviços de saúde com o foco no processo, ou seja, no 

julgamento do conjunto de ações desenvolvidas na assistência profissional, de 

acordo com Donabedian (2005), deve-se analisara qualidade do serviço para 

obtenção dos resultados esperados, utilizando os padrões técnico-científicos 

preconizados para este fim. Em outras palavras a aplicação do conhecimento 

técnico científico utilizado no atendimento até a relação interpessoal com paciente e 

os outros profissionais. 

Contemplando a aplicabilidade do protocolo do trauma, verificou-se: 

 

 Planejamento das ações e triagem – observou se o enfermeiro procura 

saber a biomecânica do trauma, 

 Execução da avaliação primária – notou se o enfermeiro inicia o 

atendimento enquanto o médico comparece à emergência, 

 Restabelecimento dos sinais vitais – constatou se o enfermeiro realiza o 

ABCDE do trauma caso o serviço de atendimento móvel não tenha 

implementado ou complementa-o se necessário; emprega escalas de 

gravidade –  ECGl e RTS – para elencar a medidas prioritárias para 

restabelecimento dos sinais vitais diminuindo o risco de morte, utiliza as 

necessidades detectadas na abordagem ao trauma para direcionar os 

cuidados; organizar equipe de acordo com as atividades encontradas, 
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 Efetuação da avaliação secundária – reparou se o enfermeiro repete a 

sequencia ABCDE do trauma após os primeiros atendimentos avaliando o 

restabelecimento dos sinais vitais, 

 Aplicação da reavaliação e o acompanhamento do enfermeiro no 

tratamento definitivo, caso tenha sido realizado na emergência do hospital 

– atentou se o enfermeiro repetia novamente o ABCDE do trauma 

ratificando a melhora dos sinais vitais e encaminhando o paciente para 

tratamento definitivo (ATLS, 2009; SOUSA et. al., 2009; WHO, 2009). 

 

Quadro 3- Procedimentos técnicos cientificamente recomendados e realizados 

pelos enfermeiros no atendimento ao acidentado de trânsito terrestre. 

 

 
PROCEDIMENTOS ESPERADOS 

 
PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

 
Procura saber a biomecânica do trauma Não. O motivo é a exclusividade do 

atendimento inicial do cirurgião geral, e, por 
isso este procura conhecer a cinemática do 
trauma para nortear o atendimento. Outro fator, 
consiste na esporacidade com que o SAMU 
informa sobre a biomecânica do trauma (tipo de 
colisão) antes de locomover o paciente com 
graus diferenciados de dependência (cuidados 
mínimos a intensivos). 

Inicia o atendimento enquanto o médico 
comparece a emergência 

Não. Quando o enfermeiro está no Politrauma, 
tenta agilizar o atendimento indo à sala do 
médico ou liga para o setor onde este esteja 
convocando-o, caso este não compareça à 
emergência e informa-o da chegada do 
paciente politraumatizado. Obrigatoriamente 
apenas o médico realiza o atendimento inicial. 

Utiliza as necessidades detectadas na 
abordagem ao trauma para direcionar os 
cuidados 

Existem procedimentos mecanizados como 
acesso venoso periférico, passagem de 
sondagens nasogástrica e vesical por parte dos 
enfermeiros mais antigos e a realização de 
outros cuidados conforme a necessidade do 
paciente e realizados por enfermeiros que 
trabalham há menos tempo na instituição. 

Organizar equipe de acordo com as 
atividades 

Sim 

Realiza ABCDE do trauma caso o serviço de 
atendimento móvel não tenha implementado 
ou complementa-o se necessário 

Não. Este procedimento é realizado na 
abordagem inicial pelo médico. 

Emprega escalas de gravidade –  ECGl e 
RTS - para elencar a medidas prioritárias 
para restabelecimento dos sinais vitais 
diminuindo o risco de morte 

Não. Na abordagem inicial, a ECGl  é aplicada 
pelo médico, mas a RTS não é utilizada. 

Executa avaliação secundária Não. O médico realiza a avaliação secundária. 

Permanece do início ao final do atendimento Não. Seja pelo fato do tratamento definitivo ser 
executado em centro cirúrgico ou por estar 
envolvido no atendimento a outros pacientes. 
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Expõe bom relacionamento com a equipe Sim 
Externa bom relacionamento interpessoal 
com o paciente 

Sim 

Demonstra limitações externas/internas 
durante a abordagem ao trauma 

Sim. Dentre as limitações: cansaço, apreensão 
pela falta de material. 

Oraliza deficiências Sim. As reclamações mais consistentes versam 
sobre a infraestrutura. 

Registra o atendimento no prontuário Sim, apenas os procedimentos que realizou. 
Fonte: Própria pesquisa, 2014. 
 

Diante desse quadro que compara as ações recomendadas em literatura 

científica e as ações implementadas, observa-se que quanto ao conhecimento 

técnico cientifico evidenciaram-se lacunas. O ATLS (2009) elenca as etapas 

sucessivas do trauma que não são realizadas ou não direcionadas para o 

atendimento adequado. Achados estes mencionados em declarações dos 

enfermeiros sobre o atendimento ao acidentado de trânsito. 

Para o planejamento das ações a equipe precisa está treinada, necessita-se 

da aquisição de materiais e equipamento incluindo a manutenção destes, contudo, a 

realidade desse nosocômio é totalmente oposta. Faltam materiais, faltam recursos 

humanos, a educação continuada não é efetiva. Os relatos dos pesquisados 

evidenciaram que o único planejamento das ações é montagem do ventilador 

mecânico pela falta do conhecimento específico no atendimento ao trauma.  

A falta de adequação no atendimento gera frustação ao profissional e doença 

pelo acúmulo do estresse como também a falta de humanização na assistência ao 

paciente que recebe o cuidado inadequado por parte dos profissionais de saúde 

realizado em área física inadequada, sem o material necessário bem como 

equipamentos e recursos humanos (ANDRADE et. al., 2009; MARTINS et. al., 2006). 

Ao procurar conhecer a biomecânica do trauma espera-se que o profissional 

planeje suas condutas segundo a necessidade do paciente. Ex: colisão lateral 

geralmente provoca trauma torácico. O enfermeiro capacitado organiza a equipe de 

enfermagem e organiza o setor para que as condutas que corrijam a complicação: 

drenagem torácica, toracocentese, pericardiocentese (SOUSA et. al., 2009). 

 Dessa forma, a montagem do ventilador mecânico não deveria ser o único 

preparo para o atendimento de urgência, demais equipamentos e insumo devem 

estar prontos para serem utilizados. O que implica no atraso do atendimento cujo 

fator tempo é tão precioso 

Na triagem, ou seja, a escolha da prestação de suporte básico ou avançado 

de acordo com a gravidade ou prioridade observada no ABCDE do trauma fica 

exclusivamente a cargo do médico. Profissional este que é o único responsável pela 
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recepção do paciente. Caso o médico esteja ausente momentaneamente do setor, 

ainda assim o enfermeiro não inicia o atendimento. Cabe a esse profissional apenas 

ir à sala do médico ou ligar para o setor onde este esteja, convocando-o. 

 Outro contratempo que inviabiliza a triagem do enfermeiro é o fato do 

Enfermeiro ser responsável por outro setor (Polinho) e a subordinação à ordem 

médica. O fato do enfermeiro não poder iniciar o atendimento enquanto o médico 

comparece a emergência ou não ajudá-lo de forma a complementar o atendimento 

que deve ser multiprofissional e interdisciplinar também diminui a qualidade da 

assistência prestada ao politraumatizado. 

Na avaliação primária (aplicação do ABDCE do trauma) e restabelecimento 

dos sinais vitais, o médico é o único profissional que recebe o paciente na 

emergência, e, portanto, este profissional realiza a avaliação primária. O enfermeiro 

não utiliza as necessidades detectadas na abordagem ao trauma para direcionar os 

cuidados/ organizar equipe de acordo com as atividades. 

 Lima e Marques (2007) descrevem que para o desempenho da ação, o 

profissional poderá ser usado um processo já construído ou construir novas formas 

de cuidado em saúde fazendo exercer a autonomia. O exercício de autonomia do 

trabalhador pressupõe a possibilidade de criatividade possibilitando inovar os 

processos de trabalho, inclusive para aquelas dimensões ainda não pensadas.  

Até nos processos mais arraigados, as lacunas desse processo possibilitam o 

questionamento da lógica estruturada de produção de cuidados, podendo, assim, o 

trabalhador, estabelecer linhas de fuga que ampliem a sua atuação e autonomia em 

prol da satisfação das necessidades do usuário (LIMA, MARQUES, 2007). 

No início do plantão, o enfermeiro organiza a equipe de acordo com as 

atividades especificas de cada um, atribuindo aos mais hábeis o atendimento das 

urgências. O enfermeiro, na maioria das vezes não participa do atendimento ao 

politraumatizado, como mencionado anteriormente nas falas e ratificados na 

observação, os pacientes das enfermarias que tiveram piora no quadro clinico e que 

foram remanejados por falta de leito na UTI, além dos pacientes do Polinho detém a 

atenção deste profissional.  

Portanto, no restabelecimento dos sinais vitais, o técnico de enfermagem e o 

médico, na maioria das ocasiões, são os únicos profissionais da emergência que 

realizam o atendimento ao acidentado de trânsito. Nesse item deparam-se 

novamente a dependência de ordem superior, a sobrecarga de trabalho do 
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enfermeiro e o quantitativo impróprio do profissional para o setor que tem alta 

demanda de clientela, com necessidade de atendimento imediato. 

As lideranças de enfermagem reconhecem a importância dos recursos 

humanos na qualidade da assistência, porém encontram enormes resistências para 

adequar o número de pessoal à demanda de atendimento nas instituições de saúde 

justificativas em questões orçamentárias (MAGALHÃES, RIBOLDI, DALL’AGNOL, 

2009). 

O quantitativo e a qualificação dos profissionais de enfermagem têm forte 

impacto na qualidade assistencial aos pacientes, destacando-se como fator negativo 

a escassez de pessoal e a necessidade do desenvolvimento de políticas 

educacionais e profissionais para tornar este campo de trabalho mais atraente e 

retentor, ou seja, com menor rotatividade de pessoal (MAGALHÃES, RIBOLDI, 

DALL’AGNOL, 2009).  

A avaliação secundária no qual se deve realizar exame físico detalhado, 

sinais vitais e histórico utilizando o método AMPLA: alergias, medicamentos de uso 

habitual, passado médico, líquidos e alimentos ingeridos recentemente, ambiente e 

eventos relacionados ao trauma com sua respectiva reavaliação para estabilizar o 

quadro paciente e poder assim efetuar tratamento definitivo (permanência até o fim 

do atendimento) também são competências médica na instituição.  

Contudo, a continuidade da assistência e o emprego das escalas de 

gravidades e do ABCDE do trauma devem ser executadas pelo enfermeiro para 

nortear seus cuidados de forma segura, independente e interdisciplinar atingindo 

assim a qualidade do atendimento (SOUSA et. al., 2009). 

Por fim, constatou-se que tanto na relação entre a equipe quanto à relação 

interpessoal existe empatia entre os envolvidos, porém demonstram limitações 

externas/ internas durante a abordagem ao trauma e oralizam deficiências como 

reflexo das questões estruturais já mencionadas. 

Para Lima e Erdmann (2006), a qualidade da assistência inclui três 

dimensões: a dimensão técnica consiste na aplicação de conhecimentos científicos 

e técnicos na solução de problemas de saúde do cliente, a dimensão interpessoal da 

relação entre o prestador de serviços e o cliente e a dimensão ambiental relativa ao 

conforto e ao bem-estar. 

Assim, em uma das três dimensões, a relação interpessoal entre clientes e 

profissionais e estes entre si obteve avaliação satisfatória. Enquanto as demais 
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dimensões, a técnica e a ambiental, não atingiram um parâmetro que confirmasse a 

garantia da qualidade do atendimento aos acidentados de trânsitos terrestres. 
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___________Conclusão 
Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a 
percorrer (Santo Agostinho). 
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6 CONCLUSÃO 
 

A Instituição de atendimento em urgência e emergência deste estudo, apesar 

de aparentemente não ser receptiva, a premissa não condiz com a verdade. A 

sobrecarga de pacientes, os recursos escassos, a rotina exaustiva a priori impõem 

limitações às pesquisas. Contudo, no momento menos conturbado o Hospital e seus 

profissionais disponibilizam-se prontamente, reconhecendo que melhorias podem 

surtir devido aos estudos realizados no local. 

Outras limitações consistiriam na prática, das trocas e vendas de plantão que 

atrasaram a coleta de dados para captar informações dos enfermeiros bem como a 

inviabilização das entrevistas pelo mesmo motivo, além do fato do dimensionamento 

dos profissionais que não contribui para a observação do atendimento do enfermeiro 

ao acidentado de trânsito visto que o profissional é responsável por mais de um 

setor e um grande quantitativo de pacientes. 

Apesar disso, o estudo realizou uma avaliação do processo de trabalho dos 

enfermeiros no atendimento aos acidentados de trânsito terrestre, caracterizando-o. 

Avaliou, também, a estrutura revelando as lacunas e dificuldades na assistência 

prestada, podendo servir de instrumento norteador para a tomada de decisão por 

parte dos gestores do serviço de saúde, visando à melhoria da qualidade do 

atendimento e consequentemente reduzindo os indicadores de morbimortalidade. 

Como explicitado dentro do estudo, a qualidade dos serviços de saúde 

beneficia-se de padrões mínimos de recursos humanos, estrutura física e 

mecanismos administrativos e de indicadores captados por meio dos registros 

tornando-se viável a discussão sobre a promoção da segurança do paciente. 

 E nessa perspectiva, o enfermeiro direta ou indiretamente está relacionado 

com a organização administrativa, infraestrutura e o quantitativo dessa mão de obra, 

e tende a atender as necessidades físicas, psicossomáticas, terapêuticas, 

ambientais do politraumatizado de forma continua explicando a importância de se 

realizar a avaliação do atendimento do enfermeiro ao acidentado de trânsito com 

vistas a contribuir com a qualidade do serviço oferecido. 

Contudo, o atendimento do enfermeiro foi caracterizado como submisso a 

indicação médica e mecanizado não correspondendo plenamente à necessidade 

clínica apresentada pelo paciente, tendo como fator desencadeador a falta de 

capacitação na área em questão. 
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Dentre as lacunas e dificuldades sobressai-se a falta de treinamento 

específico no atendimento ao trauma o que prejudica a qualidade da assistência 

visto que a gravidade clínica que o acidente de trânsito proporciona, configura-se 

fundamentalmente no recebimento de cuidados específicos, imediatos e precisos. 

Ademais, faculta-se o influxo na ausência de autonomia do enfermeiro, 

tornando-o dependente da tutela médica para prestação dos cuidados de 

enfermagem. A centralização do cuidado direcionado à prática médica acrescenta 

obstáculo à atuação do enfermeiro, seja por imposição institucional ou limitação 

determinada pela falta de qualificação. 

O dimensionamento dos profissionais do setor de Politrauma é falho, por não 

considerar a capacitação técnico-científica, as habilidade e competências, afinidade 

e o perfil do profissional. Além disso, os recursos humanos em número insuficiente, 

assim como os recursos materiais e equipamentos, prejudicam a prestação de um 

atendimento eficaz ao acidentado de trânsito. 

Observou-se ainda que a qualidade do atendimento do enfermeiro não está 

atrelada apenas à capacitação destes profissionais, mas também é preciso uma 

adequação da estrutura física e o abastecimento de recursos materiais e 

equipamentos. Além da implantação de um protocolo institucional permitindo uma 

assistência multidisciplinar, integral e norteadora, embasada em processos 

padronizados e reconhecidamente eficazes.  

Perpassando a caracterização do atendimento dos enfermeiros aos 

acidentados de trânsito terrestre e as dificuldades na assistência, o estudo mostrou 

a necessidade de realizar outros estudos avaliativos mais abrangentes e 

aprofundados, enfocando a perspectiva multiprofissional tanto do indicador de 

processo (conhecimento e aplicabilidade deste dos outros profissionais envolvidos) 

como o de estrutura, ou seja, a apreciação dos recursos financeiros e 

organizacionais, recursos humanos e infraestrutura física e resultado (as metas 

alcançadas conseguem atingir objetivos com êxito). 

 Por fim, espera-se que os resultados desse estudo contribua com a reflexão 

destes profissionais da assistência de dos gestores, diante da realidade do 

nosocômio quanto à ocorrência do acidentes de trânsitos, e vislumbre a necessidade 

especialmente e primeiramente quanto à capacitação ou atualização profissional, de 

forma a contribuir na qualidade do atendimento prestado 
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APÊNDICE A1- Instrumento de coleta de dados 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
 

1. Enfermeiro nº:_____. 
2. Data e turno observado:______________________________________ 
3. Hora de início e término da observação:_________________________ 
4. Observações do cenário: (registro de profissionais na escala do setor) 

A. Número de profissionais trabalhando no turno 
Enfermeiros: ______ Técnicos:_______ 
Médicos:________ Outros:__________ 

B. Número de pacientes internados no setor_______________ 
 

5. Descrição do atendimento: 
 
A. Profissionais presentes no atendimento: 

 
Médico:_____ 
Enfermeiro: _____  
Técnico de Enfermagem _____  
Fisioterapeuta: _____  
Outros:_________ 

 
 

B. Atendimento específico do enfermeiro: 
 

 Procedimentos da observação: verificar se o enfermeiro realiza o atendimento 
ao trauma conforme preconizam manuais e protocolos de atendimento ao 
trauma, tais condutas como: 

 
 Procura saber a biomecânica do trauma; 
 Inicia o atendimento enquanto o médico comparece à emergência; 
 Utiliza as necessidades detectadas na abordagem ao trauma para direcionar 

os cuidados; 
 Organizar equipe de acordo com as atividades; 
 Realiza ABCDE do trauma caso o serviço de atendimento móvel não tenha 

implementado ou complementa-o se necessário; 
 Emprega escalas de gravidade –  ECGl e RTS - para elencar a medidas 

prioritárias para restabelecimento dos sinais vitais diminuindo o risco de 
morte; 

 Executa avaliação secundária; 
 Permanece do início ao final do atendimento; 
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 Expõe bom relacionamento com a equipe; 
 Externa bom relacionamento interpessoal com o paciente; 
 Demonstra limitações externas/ internas durante a abordagem ao trauma; 
 Oraliza deficiências; 
 Registra o atendimento no prontuário. 
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APÊNDICE A2- Instrumento de coleta de dados 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

6. Enfermeiro nº:_____. 
7. Questões norteadoras: 
 

 Como são realizados os cuidados do enfermeiro no atendimento às 
vítimas de acidentes trânsito de terrestres? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Quais as dificuldades apresentadas por esses enfermeiros durante 
esse atendimento? (questionamentos adicionais: sexo, idade, tempo de 
formação, tipo de vínculo insitucional, tempo de vínculo institucuional, 
existência de outro vínculo empregatício, cursos adicionais a 
graduação em especial capacitação para abordagem no trauma e ano 
e realização deste). 
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APÊNDICE B– Carta de anuência Instituição proponente 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADOACADÊMICO 
Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP:59072-970,  

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 
 

 

TERMO DE ANUÊNCIA  

 

Ilmª Srª Diretora Geral do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel  

Drª Maria de Fátima Pereira Pinheiro 

 

Eu, Profa. Dra. Rejane Millions Viana Meneses, coordenadora da pesquisa 

intitulada ―O atendimento do enfermeiro aos acidentados de trânsito terrestre‖, 

venho solicitar sua autorização para coleta de dados no referido Hospital.  

O objetivo da pesquisa é avaliar o atendimento do enfermeiro no seu local de 

trabalho, contribuindo para formulação de ações ou políticas que favoreçam a 

implantação, aprimoramento e melhoria do desempenho profissional.  

A população desse estudo consistirá dos enfermeiros alocados no Setor de 

Politrauma do Pronto-socorro Clóvis Sarinho, que serão observados durante seu 

expediente. Todas as informações obtidas serão sigilosas e os nomes não serão 

identificados, não haverá custos para Instituição, e, na medida do possível, a 

pesquisa não irá interferir na operacionalização e/ou atividades cotidianas do 

serviço. 

Esclareço, ainda, que esta autorização está condicionada à aprovação prévia 

da pesquisa acima citada por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento 

das determinações éticas propostas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). 

Agradeço antecipadamente seu apoio e compressão, com certeza de sua 

colaboração para o desenvolvimento da pesquisa. 

Natal, ____/____/_____ 
 

____________________________________________________ 
Rejane Millions Viana Meneses 

Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE C - TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP:-59072-970,  

Fone/fax: (84) 3215 – 3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para participar da pesquisa: O atendimento do enfermeiro 

aos acidentados de trânsito terrestre, que tem como pesquisador responsável a 

Profa. Dra. Rejane Millions Viana Meneses. 

Essa pesquisa pretende avaliar o atendimento do enfermeiro às vítimas de 

trauma por acidente de trânsito terrestre.  

O motivo que nos leva a realizar este estudo é a significativa relevância 

cientifica e social no campo da equipe de saúde, uma vez que representa a 

possibilidade de contribuição com o trabalho dos profissionais de saúde, em especial 

o enfermeiro no atendimento às vítimas de acidente de trânsito terrestre. 

Caso decida colaborar, será observado durante os atendimentos aos 

acidentados. Você tem direito de se recusar a participar ou retirar seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, relacionados ao 

constrangimento de ser observado e entrevistado. Em qualquer momento, se você 

sofrer danos físicos que forem comprovadamente relacionados à inclusão entre os 

participantes do estudo, você será devidamente indenizado.  

Os dados fornecidos serão confidenciais e divulgados apenas em congressos 

e publicações cientificas, não sendo divulgado nenhum dado que possa identificá-lo. 

Qualquer dúvida sobre a ética a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Campus 

Universitário, Bairro Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN ou 

pelo telefone (84) 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias: uma ficará com você e outra com 

o pesquisador responsável Rejane Millions Viana Meneses. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nesta pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 

benefícios que poderá trazer, concordo em participar da pesquisa O atendimento 

do enfermeiro aos acidentados de trânsito terrestre e autorizo a divulgação das 

informações coletadas em congressos e/ou publicações científicas desde que não 

seja identificado. 

 
Natal, ____/____/_____ 

 

 

 

 

____________________________________________           

         Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Rejane Millions Viana Meneses 
Pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica 

do participante 
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APÊNDICE D - Termo de confidencialidade 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 Mediante este termo eu, Rejane Millions Viana Meneses, me comprometo a 

guardar sigilo absoluto sobre os dados coletados Setor de Politrauma do Pronto-

socorro Clóvis Sarinho, que serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa 

intitulada: O atendimento do enfermeiro aos acidentados de trânsito terrestre, 

durante e após a conclusão da mesma. 

 Asseguro que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a 

execução da pesquisa em questão, garantido o anonimato. 

 

Natal, ____/____/_____ 

 

 
 

________________________________________________________ 

 Rejane Millions Viana Meneses 
             Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE E – Declaração 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, Rejane Millions Viana Meneses, lotada no Departamento de Enfermagem 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), declaro que a coleta de dados da pesquisa intitulada: O atendimento do 

enfermeiro aos acidentados de trânsito terrestres ob minha coordenação, não foi 

iniciada. 

 

Natal, ____/____/_____ 

 

 
________________________________________________________ 

 Rejane Millions Viana Meneses 
             Pesquisadora Responsável 
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ANEXOS 
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O caminho é este 

tem pedra, tem sol 
tem bandido, mocinho 

tem você amando 

tem você sozinho 
é só escolher 

ou vai, ou fica. 
 

Fui. 
 (Martha Medeiros) 

http://pensador.uol.com.br/autor/martha_medeiros/

